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NIJLANDKRANT
Van Nijlandsters veur Nijlandsters

Pasen
In april konden de kinderen
van Oosternieland weer op
zoek gaan naar paaseieren.
Er waren er maar liefst
tachtig verstopt. Maar wie
vonden de gouden eieren?

Tuinbericht
In elk nummer van de
Nijlandkrant schrijft Walter
een stukje over wat hem zo
al opvalt in ons dorp. Deze
keer gaat het over
bestuiving en de rol die ook
wij daar in kunnen spelen.

In dit nummer
In dit nummer gaan we op bezoek bij Ritze Knol die een
groot gedeelte van zijn leven ‘op Nijland’ woonde. Hij werd in
1937 geboren in Godlinze en woonde daar tot zijn zestiende.
Hoe is hij in Oosternieland terechtgekomen? Het kinterview
is deze keer met Sem Brontsema, vijf jaar oud, die het heel
leuk vindt om in Oosternieland te wonen maar ook wel eens
in de stad zou willen wonen. En waarom dan wel?

Dorpsbelangen
Vanaf dit nummer een
rubriek voor de vereniging
van Dorpsbelangen
Oosternieland. Met
nieuwtjes, ontwikkelingen
en wetenswaardigheden.

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.

Kennismaking
We maken kennis met Eddy
en Natascha die ink aan
het verbouwen zijn geweest
en nu vlakbij het huisje
wonen waar vroeger de
oma van Natascha woonde.
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Tuinenrondgang

Kinterview

Zoals jullie in de rondgedeelde
yer al hebben kunnen lezen,
is de open tuinen (mid)dag een
tuinenwandeling geworden en
nu ook nog benoemd met de
mooie naam Nijlandster
tuinenrondgang.

Sem Brontsema is vijf jaar en zit in groep 2 van SWS De Dobbe in
Roodeschool. Hij woont samen met zijn papa Siert, mama Sanne
en zijn kleine broertje Jesper (3 jaar) in Oosternieland.

Wat vind je leuk aan Oosternieland?
‘Dat er een speeltuin is, en dat opa hier ook woont.’ In zijn eigen
tuin vindt Sem zijn piratenschip het mooist. Wat hij minder leuk
vindt aan Oosternieland is dat zijn tante Marieke er niet woont.
Sem vindt wonen in een klein dorpje leuk, maar zou ook wel in
een stad willen wonen ‘omdat daar veel speelgoedwinkels zijn’.

Heb je ook huisdieren?
‘Ja, twee ka en; Fien en Teun. Ik
vind ze lief.’ Als Sem mocht
kiezen zou hij zelf wel in een
hond willen veranderen.
We beginnen de wandeling op
de Oosternielandsterweg 6 in
de wi e tuin bij Henk en
Margot met ko e, thee,
limonade en iets lekkers.
Vandaar lopen we via heel
verschillende tuinen naar
nummer 44, de wilde tuin van
Trijn en nummer 49, de tuin
van Paula met de leiperen.
Een goed moment om ideeën
op te doen, informa e over
plantjes te verzamelen en
zaden uit te wisselen.
Wil je ook je tuin openstellen?
Leuk! Dat horen wij graag. Wil
je alleen meewandelen, stuur
dan ook even een berichtje
naar:
oosternieland@outlook.com of
via de dorpsapp.
Nijlandster tuinenrondgang
startpunt:
Oosternielandsterweg 6
datum: 2 juli 2022
jd: 14.00 uur
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Want dan kan hij ‘lekker snel
rennen!’ Dit zou hij ook kiezen
als hij een superkracht kon
krijgen. Heel snel kunnen
rennen, dan rende hij zo naar
zijn vriendje Levi toe, in
Roodeschool.

Wat wil je later worden?
Hier hoe Sem niet lang na te denken; dierenarts! Zodat hij
dieren kan helpen. Sem houdt namelijk veel van dieren.
Hij vindt het bijvoorbeeld ook heel gezellig dat buurhond Barney
af en toe even in de tuin komt buurten, en speelt ook graag met
Bowie, de hond van de buren aan de andere kant.

Als jij een hele dag de baas mocht zijn en zelf mocht
beslissen wat je ging doen, wat zou je die dag dan doen?
Snoep eten! En lekker lang iPad en televisie kijken.

Waar ben je goed in?
Lego en hard rennen!

En tot slot, waar ben je trots op?
‘Op mama’.
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Kennismaken met Eddy en Natascha
In dit nummer maken we kennis met Eddy en Natascha. Op een regenach ge woensdagavond word ik
hartelijk ontvangen in hun prach ge huis. Wat een enorme woonkamer met keuken, ze hebben er iets
moois van gemaakt! Sinds twee jaar wonen ze hier in Oosternieland, aan de Tilweg 24.
Samen met hun zoontje Liam van vijf, hond Finn, kat Aylin en een eenzame kip. Kip leefde tot twee weken
geleden nog in een toompje met twee andere kippen, maar die zijn jammerlijk door de vos omgebracht.
Voordat ze naar Oosternieland kwamen, hebben ze en
jaar in Spijk gewoond. Oosternieland was al bekend terrein.
De oma van Natascha, mevrouw Broekhuizen, woonde in
het kleinere huisje dat schuin achter hun huis staat. Tijdens
de bezoekjes aan oma verbaasden ze zich over dit mooie
huis.
Het kon toch niet waar zijn dat dit misschien afgebroken
zou worden door de NAM. Dat zou echt zonde zijn! Ze
zagen er wel een mooi project in voor zichzelf. Eddy met
zijn twee rechterhanden kon hier wel wat van maken.
Natascha hee de NAM benaderd en gevraagd of ze het huis misschien konden kopen. Na vele
mailwisselingen en onderhandelen zijn ze er na een jaar uitgekomen met de NAM.
Er moest natuurlijk nog wel erg veel gebeuren, het was een casco huis. De eerste paar maanden hebben
ze gekampeerd in wat nu het bedrijfspand is. Dat was in het
begin wel even leuk, maar in de winter toch wat minder
comfortabel. Ze zijn een dik jaar aan het verbouwen
geweest voordat ze in het huis konden wonen. Naast alle
verbouwingen en het werk wat dat met zich mee hee
gebracht, hee Eddy zijn eigen bedrijf, S ck-r. Ontstaan
door een uit de hand gelopen hobby.
Eddy hield er al jd al van om met auto’s bezig te zijn en
om ze te stylen. Eerst met zijn eigen auto, maar hij kreeg
steeds meer vragen uit zijn omgeving om dit ook voor
anderen te doen. De eerste vijf jaar hee hij S ck-r als
bijbaan gehad, maar in 2021 hee hij de stap gezet en is hij
volledig voor zichzelf gaan werken. Bij zijn huis hee hij een professionele werkplaats gemaakt. Kijk vooral
even op zijn website! (S ck-r – –)
Maar ook Natascha is niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Naast alle verbouwingen hee zij
ook nog een drukke baan en werkt ze in een woonzorgcentrum op de verpleegafdeling. Kortom een ac ef
stel met twee rechterhanden! Ze vinden het heerlijk om in Oosternieland te wonen. Ze genieten van de
rust en de ruimte. Het enige nadeel dat ze kunnen opnoemen is dat er geen leuke wandelrondjes zijn om
met de hond te maken.
Voor wat betre de toekomst willen ze het huis nog verder a ouwen.
Maar wat ze vooral belangrijk vinden is genieten. Van het wonen hier en samen leuke dingen doen. Ze
hebben groot gelijk!
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In gesprek met Ritze Knol
Ritze Knol woonde een zeer groot gedeelte van zijn leven ‘Op Nijland’
Jantien Oosterhuis, Bakker Willemsen, Schoenmaker Zigterman… Het zal veel huidige
Nijlandsters weinig aanspreken, maar dat waren allemaal winkeliers en uitbaters die in de jaren
dat Ritze Knol in Oosternieland woonde, in ons dorp hun geld als middenstander verdienden.
Ritze Knol, 85 jaar oud inmiddels, maakte het allemaal van dichtbij mee, want hij woonde een
zeer groot gedeelte van zijn leven ‘Op Nijland’.
Alle reden om met Ritze, die nu al weer vele jaren in ons buurdorp
Zijldijk woont, eens te gaan terugblikken en herinneringen op te
halen. Ritze werd in 1937 geboren in Godlinze en daar heeft hij tot
zijn zestiende gewoond. Zijn jeugdtijd was niet alledaags te noemen.
Toen zijn ouders scheidden, kwam hij onder een soort voogdijschap
van een plaatselijke boer en van meester Bos, de plaatselijk
onderwijzer. Ritze verliet voortijdig de school en ging aan het werk
bij diezelfde boer. Kinderen die in dit soort situaties verkeerden,
werden vaak via de overheid geholpen om een toekomst op te
bouwen. Zo trok ook Ritze voordelen uit zijn situatie. Mede dankzij
de gemeente kwam Ritze bij de Koninklijke Marine in dienst.
Daarmee was hij ‘onder de pannen’. Hij diende in Hilversum en Den
Helder en voer onder meer op de Karel Doorman en de Admiraal de
Ruyter de wereld over. Vanwege allerlei omstandigheden besloot
Ritze om de Marine in 1960 vaarwel te zeggen. Hij bekwaamde zich als kraanmachinist en dat
werk heeft hij veertig jaar met veel plezier gedaan. Voor de aanleg van gasleidingen heeft Ritze, bij
voorbeeld, door heel Nederland dat werk verricht.
En hoe raakte hij dan verzeild in Oosternieland?
Wel, toen hij als zestienjarige op een avond door
Oosternieland kwam, zaten de gordijnen bij de meeste
huizen dicht. Maar niet die in het huis van Dertje (Zus)
Oosting. Dat was veelal het teken dat er ‘wat te halen viel’.
Dat deed Ritze dan ook. Hij kreeg verkering met Zus,
trouwde in 1955 met haar en ze verrijkten Oosternieland
met maar liefst negen kinderen. Achtereenvolgens werden
Jan, Joop, Henk, Martin, Dicky, Suzan, Carolien, Jolande en
Marjolein geboren. Joop is overigens op jonge leeftijd
overleden.
Zus en Ritze, zoals het paar meestal genoemd werd, gingen eerst nog een poosje bij de ouders van
Zus inwonen, maar al gauw betrokken ze het huis (met grote schuur) waar destijds nog
aardappelbedrijf Werkman was, tegenover de huidige villa van Klaas Jan dus. Destijds, in 1959,
werd voor het eerst waterleiding aangelegd in Oosternieland, zo vertelt Ritze. Douchen gingen ze
voordien nog in het dorpshuis in Zijldijk voor een kwartje per keer. Helaas werd datzelfde huis
onbewoonbaar verklaard en verhuisde de familie Knol naar nummer 23, waar nu Walter en
Marieke wonen. Dat was toen nog een dubbele woningbouwwoning, waar onder meer de families
Kamminga, Pieterman, Smit en Van Dijken naast hen woonden. Dat er met zoveel kinderen bij de
familie Knol ook veel stapelbedden nodig waren, spreekt voor zich.
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In gesprek met Ritze Knol (vervolg)
Daarbij hebben Zus en Ritze ook nog eens tijdelijk twee
schipperskinderen opgevangen. ‘Zus was altijd uiterst gelukkig
met al haar kinderen en later kleinkinderen om haar heen’, zo
zegt Ritze. Terugkomend op al die winkeltjes in het dorp herinnert
hij zich nog hoe Jantien Oosterhuis (die toen een soort ‘winkel
van Sinkel’ had in het huis waar nu de familie Weidenaar woont)
voor het eerst tandenborstels en zakkammetjes introduceerde. Dat
was me wat! Die bestonden tot dan toe gewoon niet!
Ritze was actief in Dorpsbelangen en deed dat samen met onder meer Jan Kamminga (de vader
van Onne), Van der Zee, en Marijtje de Priester. ‘Naar de laatste had eigenlijk de huidige
Maarvlietweg genoemd moeten worden’, vindt Ritze. Zij heeft zich ongelooflijk hard ingezet voor
de totstandkoming van die weg, waarmee het (zware) verkeer door Oosternieland drastisch
afnam. Zij maakte overigens ook het kunstwerk (de glijbaan) dat nog steeds in de speeltuin staat.
Hun huis verkochten Zus en Ritze later aan dochter Suzan en haar man en zij verhuisden naar
Zijldijk. Helaas werd Zus daar in 2008 getroffen door een ziekte en overleed niet al te veel later.
Ritze woont nog altijd met veel plezier aan de Fivelweg, dichtbij Nijland dus,
‘Ik heb altijd met heel veel plezier in Oosternieland gewoond’, zo beëindigt Ritze!’

Pasen in Oosternieland
Op zaterdag 16 april hebben de kinderen in Oosternieland gezocht naar paaseieren.
In de tuin van Jaap en Ina waren maar liefst tachtig
eieren verstopt waarvan drie gouden eieren!
De gouden eieren
waren natuurlijk
moeilijker te vinden
maar dankzij een aantal
tips zijn ze gevonden.
Terwijl de kinderen aan
het zoeken waren, was
er voor de volwassen
kof e en thee en was er
volop gezelligheid in de speeltuin. De gouden eieren zijn
gevonden door Rowan, Elja en Yasmijn.
Voor alle kinderen was er een zak paassnoep en voor de kinderen die een gouden ei
gevonden hebben, was er ook nog een klein presentje. We kijken terug op een geslaagde
ochtend!
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Tuinbericht van Walter
Je eigen tuin als natuurreservaat
Wat vind je leuk aan Oosternieland? Dat was de vraag die in het vorige nummer van de
Nijlandkrant aan Steyn en Benthe werd gesteld. Steyn vond het maar stom dat mensen bang zijn
voor insecten, want ze doen helemaal niets! Daar ben ik het met Steyn helemaal eens! Alleen dat ze
helemaal niets doen, is niet helemaal waar. Ze doen ontzettend belangrijk werk en ook voor ons.

Bestuivers
In de land- en tuinbouw hebben we de hulp van bestuivers nodig. Niet alleen voor de fruitbomen
een dergelijke. Merendeel doen de insecten dat. We kennen de honingbij, die het ook niet echt
gemakkelijk heeft! Maar er is nog een hele grote groep insecten die het zwaar hebben zoals wilde
bijen, zweefvliegen, hommels, vlinders. Ik weet dat geluk en natuur niet in geld zijn uit te drukken
maar wist je dat de economische waarde van de bestuiving wereldwijd geschat is op 153 miljard
euro per jaar! En deze kostbare werknemers vliegen kosteloos gewoon in het rond. Nou ja
kosteloos! Je moet wel voor kost en inwoning zorgen. Om te kunnen leven en zich te kunnen
voortplanten. Dit voedsel halen ze op bij de diverse bloemen door middel van nectar en stuifmeel.
Maar beperkte beschikbaarheid van stuifmeel en nectar veroorzaakt voedselconcurrentie tussen
alle soorten bestuivende insecten. En wie slecht met zijn personeel omgaat, krijgt daarvoor
onherroepelijk een rekening gepresenteerd. We kunnen ze helpen met kleine moeite! Zorgen voor
(meer) bloemen, die de nectar en stuifmeel leveren. Dit zijn vaak niet de dubbele en te ver
veredelde soorten, ook mooi maar geven geen stuifmeel en nectar af. Zaai wilde bloemen en maak
schuil- en broedgelegenheden.

Insectenhotels
Als ik rondloop door ons plaatsje Nijland, zie ik gelukkig dat er veel
mensen insectenhotels hebben in hun tuin en sommige hebben zelfs een
insectenwalhalla gemaakt met hun weelderige tuinen. Rommelhoekjes met
gaatjes en holle takjes, stronken, stengels van uitgebloeide planten die zijn
blijven staan, zijn geliefde plekjes voor solitaire bijen en andere insecten.
En gifvrije tuinen en boomgaarden zullen een groot aandeel hebben in het
toenemen van de populaties. En wie
goed in zijn eigen tuin rondkijkt,
Goudwesp. Wie goed rondkijkt in zijn tuin kan hem regelmatig
ziet dat de verscheidenheid aan
tegenkomen. Goudwespen leggen hun eitjes in het nest van andere
insecten soms wel in de honderd
solitaire bijen en de larve van de goudwesp eet de larve van hun
soorten kan zijn. Ons
gastheer.
netheidsgevoel van tuinieren heeft
gevolgen voor de insecten. Planten kunnen ook mooi zijn als ze zijn uitgebloeid. Ze hebben dan
weer een andere functie, als schuil of broedgelegenheid. Alle delen van de plant zijn bruikbaar en
bieden voor de insecten mogelijkheden. Dus laat uitgebloeide stengels staan. En wie de moeite
neemt te kijken hoe mooi deze insecten van dichtbij zijn, zal zich verbazen! (wordt vervolgd)
Nijlandkrant
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Vereniging van Dorpsbelangen
Oosternieland
Nieuws, updates, ontwikkelingen, agenda, oproepen
Bedenk een naam voor ons dorpshuis!
Zoals jullie weten, krijgt ons dorpshuis in het ‘centrum’ van Oosternieland al aardig vorm. In het
verleden is er al na- en meegedacht over een mooie naam voor onze nieuwe ontmoe ngsplaats.
We willen nu echter graag naar het bedenken van een permanente en natuurlijk passende naam!
Daarom hierbij een oproep om mee te denken. Daarmee kun je ook nog een mooi prijsje winnen!
Dus:….. bedenk een mooie naam voor ons dorpshuis en mail je idee naar
nijlandkrant@gmail.com! Later zal er over de drie mooiste/leukste voorstellen worden gestemd!
Maak een ontwerp voor een dorpsvlag!
We willen een dorpsvlag ontwerpen en laten maken. En het liefst een heleboel vlaggen voor alle
huizen in Oosternieland. De mogelijkheden daartoe zijn we aan het bekijken. Maar……:
nog een oproep! Bedenk een mooi ontwerp voor een Nijlandstervlag (kleuren en verdere opdruk)
en stuur je ontwerp ook naar bovengenoemd mailadres. En wellicht ligt ook daar een mooi prijsje
in het verschiet!
Open Tuinendag
Op 2 juli organiseren we een ‘Nijlandster Tuinenrondgang’ voor bewoners van Oosternieland. Zie
voor meer informa e daarover elders in de Nijlandkrant!
Cultuur aan ’t Stuur
Wij doen als Dorpsbelangen weer mee aan het voorbereiden en uitvoeren van de jaarlijkse etsen cultuurtocht ‘Cultuur aan ’t Stuur’. Dat doen we, zoals al jd, weer samen met Roodeschool,
Oldenzijl, Oudeschip en Oosteinde. Dit evenement vindt dit jaar plaats op zaterdag 3 september
vanaf 11.00 uur ‘s morgens. Het thema voor dit jaar is ‘bewustwording’. In dat kader willen we
die dag in Oosternieland een kleine ‘bootsale/ko erbakverkoop/opritverkoop’ organiseren. Met
andere woorden: bewust omgaan met (tweedehands)spullen en ze een tweede kans geven. Gooi
dingen niet te snel weg dus en vraag je af of het wellicht iets is waar iemand anders nog iets aan
zou kunnen hebben! De andere dorpen geven hun eigen invulling aan het thema.
Barbecue
We zijn van plan weer een dorpsbarbecue te organiseren voor het hele dorp. De datum die
daarvoor (voorlopig) geprikt is, is zaterdag 24 september. Noteer ook dit op je kalender dus!
Glasvezel
Zoals het nu lijkt, zijn er genoeg aanmeldingen in Oosternieland om de aanleg van glasvezel door
te laten gaan. Houd de (media)berichten daarover in de gaten!
Weer van alles om naar uit te zien dus in ons mooie dorp!
Kortom: denk mee, doe mee en beleef mee!
Het bestuur van Dorpsbelangen Oosternieland
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Koninklijke onderscheiding
Eppe Scholtens lid in de orde van Oranje Nassau
Toen Eppe, in april op vakan e in Schotland via een lmpje van zijn dochters hoorde dat hij een koninklijke
onderscheiding zou krijgen, was hij heel geroerd. De onderscheiding kon hij vanwege zijn afwezigheid niet
direct in ontvangst nemen, maar daar is een mooie oplossing voor gevonden.
Op 10 juni j.l. kwam burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het
Hogeland naar het kerkje van Oosternieland om Eppe daar in aanwezigheid
van zijn familie, vrienden en andere bekenden het lintje op te spelden. Eppe
is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij is geen ridder geworden
zoals de burgemeester in zijn toespraak oreerde ‘maar misschien wel beter
ook’ grapte Eppe in zìjn toespraakje ‘want dan zouden we voor hem moeten
buigen wat nu natuurlijk alsnog kan…’
Eppe krijgt zijn lintje voor de vele
vrijwilligersprojecten waaraan hij meegedaan hee en nog steeds meewerkt.
Bijvoorbeeld zijn scheidsrechtersfunc e bij Corenos in Roodeschool (waar hij
overigens ook bijna twin g jaar voorzi er was), zijn rol als programmamaker en
presentator bij de lokale omroep Het Hogeland en zijn werkzaamheden voor de
S ch ng Groninger kerken, en natuurlijk zijn inzet voor ons eigen dorp als
bestuurslid/voorzi er van de vereniging van Dorpsbelangen Oosternieland.
Wij, als medebestuursleden van Dorpsbelangen, maken vrijwel dagelijks mee hoe
Eppe zich inzet voor ons dorp, wat betre de leefomgeving, zoals het groenproject en de bouw van het
dorpshuis, de organisa e van culturele ac viteiten in het kerkje, maar ook bewonersac viteiten waar wij
allemaal veel plezier aan kunnen beleven en die zorgen voor een con nue samenhang onder de
bewoners.
Wij willen hem dan ook namens ons heel erg bedanken voor alles wat hij voor ons dorp gedaan hee en
nog steeds doet!
Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Oosternieland

Colofon
Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema,
Margot Slotboom, Carma van der Linden
Telefoon: 0650826864
e-mail: nijlandkrant@gmail.com
De Nijlandkrant is ook te lezen op
oosternieland.nl
Druk: Sikkema, Warffum
Kopij voor de volgende Nijlandkrant
ontvangen wij graag vóór 1 september 2022
(bijdragen kunnen ingekort of geredigeerd

We hopen op
mooi weer
tijdens de
tuinenwandeling
op 2 juli!
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