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NIJLANDKRANT
Van Nijlandsters veur Nijlandsters

Kinterview
Steyn (11) en Benthe (9)
wonen in Oosternieland.
Waarom is Oosternieland zo
leuk? En zouden ze ook in
een stad willen wonen?

Vroeger
Hoe zag ons dorp eruit in
de jaren vijftig van de
vorige eeuw? Will
Hageman, nu woonachtig in
Uithuizen, maar geboren in
Oosternieland vertelt
erover.

In dit nummer
In dit eerste nummer gaan we op bezoek bij Leo Luten. Leo is
geen geboren Nijlandster maar hij woont al 33 jaar in
Oosternieland en hoopt dat tot het ‘einde der tijden’ te
mogen en kunnen doen. Jody en Marthijn wonen sinds een
paar jaar in ons dorp en genieten van het buitenleven met hun
poes, kippen en haan. Walter en Marieke zijn nog maar net in
het huis op de Oosternielandsterweg 23 getrokken

ALV
Op 18 maart vindt de
Algemene
Ledenvergadering plaats in
het buurthuis van Zijldijk.
De ALV is voor alle leden
van Dorpsbelangen.

Waarom een Nijlandkran
Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes
en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de
buurtapp en de gebruikelijke yers in de brievenbus. En
iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto’s
zijn altijd welkom.We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden!
Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com.

NLdoet
Op 12 maart hebben we
meegedaan aan NLdoet.
We hebben het
schelpenpad bij het
kunstwerk weer onkruidvrij
gemaakt en samen
geluncht.

Nijlandkrant
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Open tuinen (mid)dag

Kinterview

Het is bijna lente! Alle planten en
struiken worden weer groen.
Bolletjes komen uit de grond
tevoorschijn. Onze tuinen worden
weer prach g om te zien met al
die eenjarige en vaste planten,
bloeiende struiken en bomen. En
wie wil deze pracht ook niet aan
anderen laten zien.

Steyn (11 jaar) en Benthe (9 jaar) wonen samen met papa Ger
en mama Yvonne en een heleboel dieren in Oosternieland

Wat vind je leuk aan Oosternieland?
Benthe: ‘Dat het ondruk is, en er is
een leuke speeltuin’. Steyn vindt de
sloot leuk, waar je lekker doorheen
kan rennen. Op de vraag wat minder
leuk is noemen ze lachend de boze
haan die je aanvalt in de speeltuin. Ze
zijn het er samen ook over eens dat ze
niet in een stad willen wonen; ‘Veel te
weinig natuur!’
Hebben jullie huisdieren?

Je loopt dagelijks langs het huis
van je buren of maakt een rondje
door het dorp en je ziet alleen de
voortuin. Maar misschien zijn
achter de huizen wel de mooiste
rozenbogen, buxushagen,
vijvertjes met fonteintjes te zien.
En wie weet heb je nog wat
zaadjes over of stekkies waar je
iemand anders weer blij mee kunt

Steyn laat zijn terrarium zien, met daarin twee agaatslakken
(Pip & Pop), een miljoenpoot, kevers en wandelende takken.
Deze staat op zijn prachtige kamer, met enorm veel planten,
waardoor je je bijna in de jungle waant. Ook Benthe laat trots
haar wandelende takken zien, inclusief baby’s. Ze vinden het
stom dat mensen bang zijn voor insecten, want ‘ze doen
helemaal niks’.
Waar ben je trots op?
B: Dat ik wandelende takken heb en dat ik creatief ben
S: Dat ik beter planten kan verzorgen dan mijn moeder!
Als je een hele dag de baas mocht zijn, wat zou je die
dag dan doen?

maken. Daarom dachten wij bij
voldoende belangstelling op een
zaterdag in de maand juni een
open tuinen (mid)dag te
organiseren.
Graag horen wij wie er mee willen
doen en zijn of haar tuin open wil
stellen voor de andere
dorpsbewoners. Stuur een
berichtje naar
nijlandkrant@gmail.com

B: Een terrarium kopen en de hele dag snoep eten!
S: Planten verzamelen en pannenkoeken
eten
Als jij de wereld kon veranderen,
wat zou je dan veranderen?
Steyn zou ‘Corona uit de wereld gooien!’
en Benthe zou, als echte
natuurlie ebber, de opwarming van de
aarde stoppen en bedreigde dieren
beschermen.
Steyn en Benthe, dankjewel voor jullie
eerlijke antwoorden en het bewonderen van jullie bijzondere
dieren!
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Kennismaken met Marthijn en Jody
Een vrolijk en hartelijk stel nodigt me uit voor de ko e op een maandagavond. Ze vertellen dat ze sinds
een paar jaar met heel veel plezier in Oosternieland wonen. Beiden komen ze uit de stad Groningen waar
ze elkaar zo’n vijf jaar geleden hebben leren kennen op het Noorderzonfes val. Samenwonen hebben ze
daar niet gedaan, maar elk in een klein huisje. Het idee ontstond om buiten de stad te kijken naar een
huisje om samen te kunnen wonen. Ze hebben de hele provincie rondgetoerd en kwamen uiteindelijk in
Oosternieland terecht. Daar wonen ze nu met hun kat Pip en de kipjes en drie hanen.
Als er een goeie noordwester wind waait, kun je Jody vinden op het water in de Eemshaven of het
Lauwersmeer. Ze is namelijk een fervent surfster!
Marthijn hee onlangs een saxofoon gekocht. Dit plan had hij al
veer g jaar. We genieten graag mee van de eerste klanken
Marthijn!
Beiden zijn werkzaam in de maatschappelijke zorg. Marthijn als
docent aan het Noorderpoort in Groningen. Jody werkt met
jongeren met au sme en angst.
Ze genieten enorm van het buitenleven en het rommelen in en
om het huis. Er zijn nog wat plannen om het huis hier en daar
nog wat te verbouwen en op te knappen. Gelukkig is de vader van
Jody handig en komt graag klussen in de oude smederij.
Veel woonplezier nog in het mooie Oosternieland!!”

NLdoet

Ook dit jaar deden we weer mee met NLdoet, een landelijke activiteit georganiseerd
door het Oranjefonds. Op zaterdag 12 maart hebben we in de ochtend met een flink
aantal dorpsbewoners een paar opruim- en
schoonmaakwerkzaamheden in het dorp gedaan.
Het schelpenpad bij het kunstwerk is vrijgemaakt
van onkruid. Het kerkhof is opgeruimd en ontdaan
van onkruid, papiertjes en uitgebloeide bloemen.
Daarnaast is de speeltuin schoongemaakt en ook
het bruggetje over
de sloot naar de
speeltuin toe en
zijn kinderen met
ouders door het
hele dorp met
grijpers
rondgegaan om zwerfvuil te vangen. De ochtend
werd afgesloten met een heerlijke lunch in de tuin
van Leo met een vrolijk zonnetje.
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In gesprek met Leo Luten
Eppe Scholtens ging op bezoek op de ‘Nijlandster Boulevard’
Als je als Nijlandkrant beoogt markante Nijlandsters voor het voetlicht te brengen, dan mag Leo Luten
natuurlijk niet ontbreken. Woonach g in die boerderij aan
de ‘Nijlandster Boulevard’ zoals hij de
Oosternielandsterweg aldaar zelf graag noemt.
Een geboren Nijlandster is Leo niet, maar toch woont
hij al weer zo’n 33 jaar in diezelfde boerderij, die niet
alleen dient als zijn woonplek en werkplaats, maar o zo
vaak door hem beschikbaar wordt gesteld voor
dorpsac viteiten, fröbel- en knutsel-momenten ivm
dorpsfes viteiten en toneelvoorstellingen. Want ‘bie
Leo kin toch alles?’ ‘Bijna alles’, zegt Leo als ik hem met
die vaak gehoorde stelling confronteer. ‘Mijn
uitgangspunt is’, vervolgt hij: ‘als je in een dorp woont
en je hebt de ruimte en de mogelijkheden om anderen
tegemoet te komen, dan moet je dat doen. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen.’
Leo werd zo’n 67 jaar geleden geboren in Koekange, waar hij zo’n drie jaar hee gewoond. Hij groeide met
zijn zus Ita op in een gereformeerd gezin en logischerwijs ging Leo dan ook naar een Lagere School met
den Bijbel. Omdat Pa Luten een baan kreeg in Musselkanaal
verhuisden ze daarheen. Op zijn der ende verhuisde Leo
nog een keer om dezelfde reden, nu naar Stadskanaal.
Veel buiten spelen en (soms) wat ka ekwaad uitvreten was
het favoriete jdverdrijf voor Leo en hij kijkt dan ook terug
op een mooie jeugd jd. En toen de eerste tv in het dorp
verscheen en je op zaterdag- en woensdagmiddag voor een
kwartje bij de kapster van moe tv mocht kijken naar Okkie
Trooi, Pipo de Clown en de Verrekijker, was Leo vaak paraat.
Hoewel Leo goed kon leren was zijn verdere
schoolloopbaan er een met hindernissen. De hbs, de havo
erna maakte hij om allerlei redenen niet af. Echter, de Technische Auto Opleiding daarna werd wel
succesvol afgemaakt, waarna Leo in dienst ging in Havelte. Uiteindelijk kwam hij daar bij de
landmeetdienst terecht wat hij leuk vond.
Na zijn diens jd ging Leo de provincie leren kennen. Dat kwam vooral doordat hij die doorkruiste als
routeverkoper bij Vries-service Noord, in een rijdende diepvries dus. Hij herinnert zich nog de plek van
toen waar hij nu woont: ’Het was er al jd nat voor de schuurdeuren’, zegt Leo. ‘Des jds waren de schuren
nog gevuld met melkkoeien en liep het gier regelma g de schuur uit en over de weg.’
Hij ging met zijn opa naar Canada en Australië en herinnert zich nog goed dat hij ‘Down Under’ op tweede
kerstdag aldaar meehielp met hooien bij een temperatuur van bijna 40 graden!
Leo woonde daarna der en jaar lang in Boven Pekela en weer thuis, kwam hij in aanraking met de
muziekscene en was onder meer roadie bij Child of Nature en de Harry Muskee band. Later werd hij ook
ac ef bij menig theaterfes jn, waaronder ‘De Kleine Parade’ met onder meer Arno van der Heyden.
‘Mooie ed!’, zegt Leo.
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In gesprek met Leo Luten (vervolg)
Dat deed hij tot aan zijn pensioen waarin hij ging doen wat hij nog steeds doet: klussen, anderen helpen,
brugklaskampen organiseren, volleyballen, aan auto’s knutselen, met zijn mooie Singer op pad en
natuurlijk sigaretjes roken.
In Oosternieland voelt Leo zich nog steeds uitermate thuis en
hoopt dat ook tot het ‘einde der jden’ te mogen en kunnen
doen. Dat je nooit weet hoe lang dat kan duren, ondervond
Leo tot zijn verdriet onlangs toen zijn twee jaar jongere zus
Ita plotseling overleed. ‘Dat rela veert alles’, zegt Leo.
En (vaak op humoris sche manier) rela veren is iets wat
goed past goed bij Leo.
Leo Luten, een markante Nijlandster.

Wist je dat:
•

op 18 maart de ledenvergadering
Dorpsbelangen wordt gehouden in het
dorpshuis in Zijldijk? Aanvang: 20.00 uur.
er een dag later (19 maart) een
‘voorlich ngsborrel’ wordt gehouden door
Delta Glas ber i.s.m. Dorpsbelangen over
de (mogelijke) aanleg van glasvezel in
Oosternieland? Plaats en jd: Kerk
Oosternieland om 16.00 uur. Iedereen is
welkom!

•

•

de door ons zelf geplante bloembollen
(bijna) in bloei staan?

•

het toegangspad naar de kerk sterk is
verbeterd? Er worden ook nog fraaie
trapleuningen geplaatst.

•

je je bij de redac e van de Nijlandkrant
kunt aanmelden om samen met hen een
Culturele Commissie Oosternieland op te
richten?

•

de bouw van ons dorpshuis binnenkort
wordt hervat?

•

we met pasen weer eieren gaan zoeken
met de kinderen!

Kom dan naar: The story of Johnny Cash
Wanneer: zondag 15 mei 2022 om 14.30 uur
Waar: St. Nicolaaskerk in Oosternieland
Reserveren: kaarten (15 Euro) direct te koop via
www.oosternieland.nl
In deze unieke voorstelling
neemt Alexander Broussard,
bekend van The Billy Joel
Experience (2 jaar geleden in
Oosternieland!) en recentelijk
het SBS6-programma Ba le
of the Bands, u mee in een
reis door de prach ge
muziek, de soms woelige
levens, de indrukwekkende
carrières en het imposante oeuvre van Johnny
Cash.
Hij gaat dit doen met o.m. zanger-gitarist
Robbert H. Reijenga. Met The Story Of ...
Johnny Cash kan hij zijn kenmerkende diepe
baritonstem eindelijk ten volle benu en in de
rol van The Man in Black.
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Even voorstellen
Walter is hovenier en woont sinds kort in Oosternieland

Even voorstellen! Ik ben Walter en wij
(Marieke en Walter) zijn alweer een
maandje nieuwe inwoners in
Oosternieland. De eerste indruk van onze
nieuwe plek is veel wind en regen maar
ook de ruimte, de weidsheid en de
sympathieke mensen die wij tot nu hebben
leren kennen. Ik, Walter den Hollander,
ben al ruim 25 jaar hovenier met
ecologische inslag. Mijn ervaring ligt in
boerenerven, landschappelijke beplantingen, oude (historische) tuinen en fruitbomen in al
zijn soorten en vormen. Hoewel het best groen is in deze gemeente en het volgens
sommige best nog groener mag worden, vroeg de Nijlandkrant mij om wat meer over
tuinen en tuinonderhoud te vertellen.

Wat wil je met een tuin?
En tips te geven over tuin en groen! Tja, in de diversiteit van mensen en opvattingen van
tuinen is dat wel een puntje van waar zal ik beginnen. Voor mij is en moet een tuin een
tuin zijn waar veel leven, geur, kleur en vorm te vinden is. Een plek waar vlinders, bijen,
vogels of wat te eten is! Dat is voor mij rijkdom en geeft mij blijdschap. Maar voor
iedereen is dat weer anders! Voor sommigen is het onderhoud weer een opgave. Voor dit
alles is er altijd een oplossing.
De vraag is wat wil je met je tuin? Een leuke speelplek voor en met de kinderen, een tuin
die rust geeft of juist een ruime zitplek met weinig onderhoud om lekker te zitten met de
BBQ en een verfrissend drankje en je het gevoel geeft van vrijheid (je eigen plek). Of juist
een weelderige paradijsje waar je je telkens kan verbazen over wat er groeit, bloeit en
leeft om je heen. Werken in je tuin kan je ook energie geven! Ik kan uitleggen hoe je iets
moet snoeien, of misschien hoe je mooie planten combinaties kan maken of hoe je
makkelijk iets aanlegt. Dus graag zet ik mijn vraag terug met de vraag: ‘Is er iets wat de
lezers van de Nijlandkrant graag zouden weten op gebied van groen?’. Ik hoor het graag
en het lijkt mij erg leuk om jullie mee te nemen in mijn wereld van groen.
Groet Walter

Nijlandkrant
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Oosternieland in de jaren vijftig
Will Hageman-Broekstra is geboren in Oosternieland aan het begin van de jaren vijftig. Zij
vertelt over de winkeltjes die er in het dorp waren, hoe ze met Sint Maarten langs de huizen
ging en over het bezoek van Sinterklaas aan de openbare school in Zijldijk. Will woonde op
de Oosternielandsterweg 56. Nu loopt de ONW niet verder dan nummer 53. De laatste zes
huizen moesten rond 1976 plaats maken voor de
Eemshavenweg, de N46.
Zelf zat Will op de christelijke school in Zijldijk, samen met
haar hartsvriendin Ella Rijzebol die in de wi e boerderij in
Zijldijk woonde. ‘Bij mij op school kwam Sinterklaas niet maar
wel op de openbare. En zo stonden we op de dag dat Sint
kwam met een grote groep kinderen halverwege onze school
en de openbare te kijken naar de aankomst van de heilig
man. De bovenmeester moest ons komen halen en met
strenge hand mee terugnemen naar onze eigen school.
Gymnas ek kregen we in een gebouwtje naast het dorpshuis
(’t Fivelhoes) waar je ook buiten school jd voor een kwartje
onder de douche kon. Een soort badhuis, zeg maar.’

Will met haar moeder en twee
zussen voor het huis op de ONW56

Will herinnert zich vooral ook de vrijdagen waarop ze tussen de
middag zo snel mogelijk naar bakker Willemsen rende om een stukje kantkoek te halen. ‘Kantkoek,
genoemd naar de kantjes van een lange koek die de bakker bakte’, legt ze uit. ‘Bakker Willemsen was
geves gd op ONW 38 naast het huis waar Ina en Jaap woltjer nu al zo lang wonen, tegenover de smid. En
zo zag Will als kind van dichtbij hoe er brood gebakken werd en hoe er hoeven van paarden vervangen
werden! Maar er was nog een winkeltje in het dorp. ‘Schuin tegenover het huis van Jaap en Ina. Een
manufacturenwinkeltje met huishoudelijke producten’, vertelt Will. ‘Het winkeltje van Jan en.’
Will herinnert zich nog goed dat het huis op nummer 23 (waar eerst Carma en Hans woonden en nu
Marieke en Walter) bestond uit twee huisjes. ’In het ene huis woonde de familie Knol met negen kinderen.
In het andere huis de familie Kamminga met der en kinderen. Toen ik wat ouder werd, paste ik op de
kinderen van de familie Knol die later het huis van de familie Kamminga erbij kochten. ’In de winter
schaatsten we op de grachten rond de boerderijen. In het voorjaar haalden we handen met kikkerdril uit
de sloten en in de zomer rooiden we aardappels op de boerderij van boer Bakker (nu stal Bakker). Bij een
begrafenis gingen de gordijnen dicht en de melkboer kwam nog langs. Af en toe kwam Arie (bombarie)
met een handkar door het dorp. Hij kwam helemaal uit Garsthuizen lopen en verkocht onder andere
handdoeken, zeep en sponzen.’
‘Op zaterdag aten we anders’ vertelt Will. ‘Dan aten we po ert, een soort
cake met stroop of suiker. En als onze tantes uit Slochteren, Zuidwolde of
Roodeschool op bezoek kwamen, staken we onze hand op om de bus aan
te houden en te laten stoppen. Met Sint Maarten gingen we de huizen
langs met echte kaarsjes in een koekjesblik. Bij de meeste huizen kregen
we een cent of iets lekkers maar bij boer Woltjer en cent en dan zongen
we extra mooi! Als laatste denkt Will nog even terug aan de koudste
winter sinds 1829-1930 en wel in 1962-1963. Een foto getuigt van de hoog
opgewaaide sneeuw tot aan de dakgoot. ‘Het hele dorp was
ingesneeuwd’, zegt Will, ‘de rest van de wereld niet.’
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Vereniging van Dorpsbelangen
Oosternieland
Een dorpsvereniging met slagkracht
Waarom een dorpsvereniging
Een dorpsvereniging komt op voor de belangen van een dorp en zijn bewoners en ondersteunt
en organiseert activiteiten voor en door de inwoners. Zij geeft informatie aan inwoners over
belangrijk nieuws en kan een spreekbuis zijn voor bewoners onderling en met de gemeente en
maatschappelijke organisaties. Oosternieland heeft sinds 1980 een dorpsvereniging, de
vereniging van Dorpsbelangen Oosternieland.
Wat heeft Dorpsbelangen Oosternieland het afgelopen jaar gedaan
Het afgelopen jaar is er onder andere overleg geweest met de gemeente over de
verkeersveiligheid in Oosternieland en met medewerkers van Landschapsbeheer, de gemeente
en Staatsbosbeheer over de ‘vergroening’ van het dorp. Dit overleg kwam voort uit wensen van
inwoners: een veiliger verkeerssituatie en meer groen in het dorp. Ook is veel contact geweest
met subsidieverstrekkers en adviesbureaus voor de realisatie van het dorpshuis. Georganiseerde
activiteiten waren onder meer NLdoet, Cultuur aan het stuur, Tocht om de Noord en Sinterklaas.
Waarom lid worden van de dorpsvereniging
Hoe meer leden een vereniging hoe meer recht van bestaan zij heeft en hoe meer zij kan
bereiken. En met een lidmaatschap kan iedere dorpsbewoner nog meer zijn stem laten horen en
invloed uitoefenen. Ben je al lid van Dorpsbelangen? Kom dan naar de Algemene
Ledenvergadering en denk mee over lopende en nieuwe activiteiten voor het komende jaar.
Ben je nog geen lid maar wil je graag een bijdrage leveren, meld je
dan aan op oosternieland.nl
Algemene Ledenvergadering
Tenminste een keer per jaar organiseert het bestuur een
ledenvergadering waarin verslag wordt gedaan over het afgelopen
jaar. De vergadering is alleen voor leden van de dorpsvereniging.
Dit jaar organiseren we na de vergadering een dorpsquiz met
vragen die allemaal draaien om ons dorp. Voor degenen die de
meeste vragen goed hebben, zijn er leuke prijsjes!
ALV
locatie: dorpshuis Zijldijk
aanvang: 20.00 uur
datum: 18 maart 2022

De lente komt
eraan met veel
veel bloeiende
bollen in ons
dorp!

Nijlandkrant
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