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In dit nummer 
In dit nummer gaan we op bezoek bij Lenus Tiggelaar, ’n 
Oldambster dei zich thoes vuilt op Nijland! Lenus woont 
naast het toekomstige dorpshuis en is er op een bijzondere 
manier nauw bij betrokken. In de rubriek Dorpsbelangen, na 
geruime tijd, weer nieuws over de verkeerssituatie in ons dorp 
en een terugblik op de tuinenwandeling van 2 juli en de 
rommelmarkt van begin september.

Waarom een Nijlandkrant
Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes 
en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de 
buurtapp en de gebruikelijke flyers 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. 
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Foto-expositie 

Fotografeer een of 
meerdere mooie plekjes in 
Oosternieland in alle 
jaargetijden! Bij voldoende 
belangstelling, maken we er 
een expositie van! 

De tuin in 
september 

Walter schrijft in dit 
nummer, behalve zijn vaste 
stukje over de natuur, ook 
over werkzaamheden die je 
nu in de herfst het beste in 
je tuin kunt doen.  

Kinterview 

Sanne is voor ons op 
bezoek gegaan bij de 
familie Stoop om een 
interview te houden met 
drie gezellige zusjes. 

Plukdag 

Walter constateert dat bij 
enkele bewoners het fruit 
gewoon op de grond valt 
en er niets mee wordt 
gedaan. Hij doet een 
oproep voor een jaarlijkse 
dorpsplukdag. 

NIJLANDKRANT 
Van Nijlandsters veur Nijlandsters 
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Kinterview 

Deze keer mocht de Nijlandkrant op bezoek bij de familie 
Stoop. Myrthe (5 jaar), Alyssa (7 jaar) en Yasmijn (9 jaar) 
wonen al jaren met hun papa en mama en hun huisdieren in 
Oosternieland. 

Wat vinden 
jullie leuk en 
minder leuk 
aan wonen in 
Oosternieland?  

Yasmijn: ‘Dat we 
een grote tuin 
hebben met 
leuke speelspullen!’ En vinden het wel fijn dat ze best dichtbij 
school (in Roodeschool) wonen. Minder leuk is de iets te kleine 
speeltuin. Al is Myrthe wel zeer enthousiast over de glijbaan, 
want ‘daar kan je op z’n neus ziOen!’. Yasmijn vertelt dat ze ook 
eens een coronatest hebben gedaan bij de glijbaanfiguur, met 
een stok in z’n neus. Hij was gelukkig negaQef getest! 

Hebben jullie huisdieren?  

De meiden zijn echte dierenlieRebbers en hebben ook veel 
huisdieren. Alyssa: ‘We hebben twee honden, zeven poezen en 
drie konijnen’. Alyssa en Yasmijn willen later ook graag werken 
met dieren. Myrthe niet, die gaat bij de brandweer! 

Als jij een hele dag de baas mocht zijn en zelf mocht 
beslissen wat je ging doen, wat zou je die dag dan doen?  

Hier waren ze het wel over eens: ‘Heel veel chips en snoep 
eten, lang opblijven en papa en mama moeten vroeg op bed!’ 

Waar ben je goed in?  

Yasmijn is goed in tekenen, ze liet ons ook haar tekenblok zien. 
Een echt talent! Alyssa is goed in gymmen en spelen, en 
Myrthe in sporten: ‘Want dan krijg je dikke spierballen!’ 

En tot slot, als jij de wereld kon veranderen, wat zou je 
dan veranderen? 

Alyssa: ‘Dat je geen geld meer hoeT te betalen.’ En Yasmijn is 
ook duidelijk:  ‘Minder CO2-uitstoot en meer bomen in de 
wereld!’ 

Dankjewel meiden! 
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Foto-expositie 

Is het geen leuk idee om een foto-
exposiQe te maken van ons mooie 
dorp? Wie mee wil doen, maakt in 
elk seizoen een sfeervolle kiek van 
Oosternieland. 

Het kan een zwart-wi[oto zijn of 
opname in kleur. Het mag een 
foto zijn van één bepaalde plaats 
in het dorp, een weg, een akker, 
een tuin of een huis door de 
seizoenen heen, maar dat hoeT 
niet. 

Wat wel belangrijk is dat het gaat 
om een serie van vier die Herfst, 
Winter, Lente en Zomer volgt. 

Bij voldoende deelname zullen we 
van de foto’s een tentoonstelling 
maken in het nieuwe dorpshuis 
onder de naam Oosternieland in 
beeld. De opnames kunnen 
digitaal aangeleverd worden vóór 
1 september 2023. 

Als u of jij mee wilt doen, kun je je 
opgeven bij 
nijlandkrant@gmail.com. 

Henk Poot 
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Wat kunnen we nu nog doen in de tuin? 
Walter is hovenier en weet als de beste wat je in die laatste drie maanden van het jaar zoal in de tuin kunt 
doen. 

Het laatste kwartaal van het jaar is aangebroken en de tuinwerkzaamheden worden wat minder. Maar wat 
kunnen we nog wel of moeten we nog wel doen! Water geven aan de planten wegens de droogte, dat 
hoeven we niet meer te doen. Maar we kunnen nog wel van de najaarsbloeiers genieten, en doe dat dan 
ook! 

Maar wie fruitbomen in zijn tuin heeT, kan nu de steenvruchten snoeien, 
dit zijn de pruimen, kersen, perziken en dergelijke. Deze kunnen we het 
beste snoeien in het groeiseizoen van april tot na de pluk, dus nu! We 
kunnen het nu doen omdat steenvruchten, zoals pruimen, erg gevoelig zijn 
voor schimmel en bacterieziekten, zoals loodglans, vruchtboomkanker en 
andere infecQeziekten. Door nu te snoeien, kan de snoeiwond zich snel 
afsluiten, waardoor de kans op infecQes minimaal is. Ook gebroken takken 
kunnen nu het best verwijderd worden.  

De uitgebloeide bloemen verwijderen uit heesters en vaste planten, ook 
een klusje voor nu! Maar ik zelf knip de meeste vaste planten pas af na de 

winter! Dit voor mogelijke schuilplaatsen van insecten en het geeT de plant ook nog wat bescherming in 
de winter. Laat gerust ook wat blad tussen de planten liggen. Allemaal goed voor de planten, dieren en de 
bodem. De hagen kunnen we nu ook voor de laatste keer snoeien om deze lekker strak geschoren de 
winter in te laten gaan. Wie wat aan zijn gazon wil doen, kan dat mooi in deze periode doen. Als je 
graszoden wilt leggen kunnen ze nog voor de echte winter wortels aanmaken en vast groeien. Of het gras 
een verQcuteerbeurt geven en doorzaaien met graszaad voor het volgende seizoen of al wat compost erop 
gooien. 

September/oktober is ook een goed moment om bollen te planten. Want willen we genieten van de 
voorjaarsaankondigers moeten we nu beginnen met bollen planten. Er is keuze genoeg op dat gebied. 
Voor wie een vijver of een waterparQj heeT, is het nu de Qjd om te veel aan planten en slib te verwijderen. 
Dit is nu het moment, omdat de waterdieren, amfibieën, vissen na de werkzaamheden zich nog goed 
kunnen verstoppen en in winterdekking gaan voordat de winter echt gaat beginnen. En het is nu ook het 
moment om na te denken over welke grote veranderende klussen we willen gaan doen in de tuin.  

Maar je kan gewoon lekker niets doen en binnen wachten bij de kachel op het nieuwe tuinjaar. 

 

Plukdag 
Ik zie bij enkele bewoners dat het fruit van de bomen gewoon op de grond valt 
en dat er niets mee gedaan wordt. Jammer! Je kunt er zoveel meedoen!
Misschien is het leuk om in het volgende seizoen een dorpsplukdag te 
organiseren en dat we van de geplukte kilo’s sap laten maken. We kunnen 
elkaars opbrengst aanvullen en wat we teveel hebben, kunnen doneren aan het 
nieuwe dorpshuis. Ik begrijp nu dat we te laat zijn om zo’n acQe te organiseren 
maar misschien een goed idee voor het volgende seizoen?  

Walter 
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In gesprek met Lenus Tiggelaar 
Lenus Tiggelaar: ‘n Oldambtster dei zich thoes vuilt op Nijland! 
Het is alQjd een plezier om te praten met een Nijlandster die al Qentallen jaren in ons dorp woont 
en daar, en over veel andere dingen, ook met verve kan vertellen. Zo ook met Lenus Tiggelaar die 
al vanaf 1965 in dat mooie wiOe huisje woont, direct naast het (toekomsQge) dorpshuis. Lenus 
heeT dus alle ontwikkelingen in en rond ons dorp in de afgelopen 55 jaar van dichtbij 

meegemaakt. 

Hij werd geboren op 31 augustus 1942 in 
Midwolda, in het Oldambt. Lenus was het derde 
kind in het gezin van pa Heiko Tiggelaar en moe 
Gina luppo Lich. Haiko, Harm en Henny waren de 
broers van Lenus en Martha zijn zus. Naar de 
kleuterschool is Lenus niet geweest, wel naar de 
lagere school uiteraard, in Scheemda, waar hij 
veelal (5 km) lopend naar toe ging. ‘En dan 
tussen de middag ook nog vaak even heen en 
weer naar huis’. Dat was n mooie Qed’ zo vertelt 
Lenus. ‘Wie kropen voak hoog ien bomen om 
nusten van kraaien en oksters oet te hoalen’. 

KaOenkwaad was hen niet vreemd. 

Vanaf zijn veerQende bezocht Lenus nog twee jaren de ulo, maar een diploma heeT hem dat niet 
opgeleverd. De leerplicht bestond nog niet echt en het werken bij Boer Boelman, en dus wat geld 
verdienen, trok Lenus veel meer. Het was nog de Qjd waarop het land bewerkt werd met twee 
dikkonQge Belgen voor de eg en de ploeg.   

Van zijn eerste geld kocht Lenus platen van Elvis, Fats Domino en LiOle Richard. Zijn ouders 
vonden dat maar niks besteed, maar hij kon ervan genieten. Later gingen de muzikale voorkeuren 
overigens meer uit naar smartlappenmuziek van de Heikrekels en Corry en de Rekels. En nog veel 
later naar de Truckermuziek natuurlijk. Het uitgaansleven bestond voor Lenus desQjds uit het 
kijken naar (cowboy)films in de bioscoop in Winschoten, auto-racerij en natuurlijk een lekker 
biertje drinken. Maar…… er was ook behoeTe aan en Qjd voor romanQek. ‘Want je wollen ook 
wel es aanhoald worden’, zo vertelt Lenus. En dat laatste gebeurde vaker en vaker nadat hij de 
liefde van zijn leven ontmoeOe in Scheemda: Henny HeTing uit Zijldijk, die daar in de buurt een 
vriendin had. Het begon allemaal met een brommerritje, zo vertelt Lenus en daarna was een 
vervolgafspraak al snel gemaakt.  

Zijn diensqjd vervulde Lenus bij de Landmacht in Roermond en later dichterbij, in Zuidlaren bij 
de infanterie. Maar de diensqjd was ook de Qjd waarin Lenus wijn leerde drinken. Hij werd 
namelijk zes weken uitgezonden naar La CourQne in Frankrijk waar hij, naar eigen zeggen, wel 
eens naar de kazerne gedragen moest worden. Al te bont maakte hij het toen hij werd betrapt in 
zijn rantsoenQjd. Niet met het drinken van wijn, maar Qjdens het opslobberen van bij een boer 
ontvreemde eieren. Dat kosOe Lenus twee weken tussen vier muren. 
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In gesprek met Lenus Tiggelaar (vervolg) 

Na zijn diensqjd kwam Lenus eerst terecht bij loonbedrijf HeTing in Zijldijk, bij zijn (toekomsQge) 
schoonvader. Na een jaar wilde hij iets anders en ging werken als bijrijder bij strorijder Jan Wit, 
die toen nog gevesQgd was in het huis waar nu de familie Stoop woont. Dat was zwaar werk: om 
vijf uur vertrekken en hij moest vaak met stropakken van soms tachQg tot honderd kilo smijten. 
Zijn rol als bijrijder duurde Lenus wat al te lang, maar toen Jan Wit ziek werd, greep hij zijn kans 
en werd zelf chauffeur, het begin van zijn uiteindelijke werkzame carrière. Na nog weer korte Qjd 
bij HeTing gewerkt te hebben, werd Lenus gevraagd om chauffeur te worden bij transportbedrijf 
Klip in Uithuizen. Dat klikte en Lenus ging voor het eerste behoorlijk meer verdienen met zand en 
asfalt rijden. ‘Met vierhonderd gulden in de maand voelde je toen rijk’, aldus Lenus. Ongeveer 25 
jaar heeT Lenus daar als chauffeur gewerkt. Hij werd een echte trucker en dat zijn beide zoons 
ook iets met (vracht)auto’s kregen, was niet meer dan natuurlijk. 

In 1962 gingen Lenus en Henny trouwen in Uithuizen met een feest bij Aldershof in Roodeschool. 
Een van zijn huwelijkscadeaus: een 80-basser-accordeon, die Lenus nog in zijn bezit heeT. Na 
eerst nog een poosje bij zijn schoonouders gewoond te hebben, kochten Lenus en Henny het 
huisje aan de Oosternielandsterweg nr. 39, waar Lenus nu dus nog woont. Daar werden hun drie 
kinderen, Koos, Carla en Ronald geboren.  

Mindere Qjden braken ook aan: Lenus moest in 1991 door een 
burn-out gedwongen stoppen met werken. Daarbij kwam dat 
Henny begin jaren ’90 ernsQg ziek werd. In 2002 overleed zij, veel 
te jong, op 59-jarige leeTijd. Maar, zoals gezegd, Lenus bleef 
Nijlandster en nog alQjd met plezier. Natuurlijk kan hij verhalen 
over Bakker Willemsen, Smid van Wijk, kruidenierster JanQen 
Oosterhuis. Of over de alQjd zingende buurman Derk Rijploeg en 
over Jan Roos die al zingend en paraderend door de provincie ook 
vaak Oosternieland aandeed, bekleed met linten en medailles 
(‘moar dat waren veuraal bierdoppen’, aldus Lenus). 

Tegenwoordig maakt hij de bouw van het dorpshuis van heel 
dichtbij mee en niet alleen dat: met veel plezier en toewijding 
voorziet Lenus de aanwezige werklieden van koffie, koek, fris en af en toe een biertje. Verder 
maakt Lenus nog menig autoritje en geniet van zijn kinderen, die allemaal dichtbij wonen en 
natuurlijk van zijn vijf kleinkinderen. 
En dat hoopt onze dorpsgenoot, Lenus Tiggelaar nog lang te mogen doen! 

Erwin de Vries naar Oosternieland! 

Op zondagmiddag 20 november treedt onze Groninger 
troubadour Erwin de Vries op in de kerk in Oosternieland. De 
aanvang is 14.30 uur en de entree is € 12,50. Reserveren via: 
kerkoosternieland@outlook.com. 
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Tuinbericht van Walter 
Je eigen tuin als natuurreservaat 
(Vervolg) 

In het vorige nummer vertelde Walter over bestuivers en insectenhotels. In dit nummer vertelt hij 
verder over biodiversiteit, ‘plaagbeestjes’ en het nut van zevenblad. 

Als	het	om	de	biodiversiteit	gaat,	komen	we	op	het	platteland	er	slecht	van	af.	Akkers,	weilanden	
boomgaarden.	Het	intensieve	beheer	en	de	grootschaligheid	laat	weinig	over	voor	de	insecten!	En	
daarom	is	het	juist	belangrijk	dat	de	tuin,	het	erf,	de	groenstroken,	bosschages,	en	waterranden	met	
bloemen	de	mogelijkheid	geven	tot	schuilgelegenheden.	Niet	alleen	leven	de	insecten	van	stuifmeel	
en	nectar,	ze	doen	ook	uitstekende	diensten	in	het	bestrijden	van	‘plaagbeestjes’.	Ook	weer	bijna	een	
gratis	dienst	van	hun.	Denk	aan	lieveheersbeestjes,	oorwormen,	larven	van	de	zweefvlieg.	Zij	
bestrijden	veel	plagen	voor	ons.		

We	begrijpen	allemaal	de	noodzaak	wel,	dat	biodiversiteit	
belangrijk	is	en	dat	er	meer	variatie	moet	komen.	Om	zo	de	
populaties	van	vogels,	bijen,	vlinders	en	zoogdieren	weer	te	
verbeteren	en	weer	op	peil	te	krijgen.	Dus	als	je	in	je	tuin	wat	wilt	
ten	behoeve	van	de	biodiversiteit!	Plant	planten	aan	waar	de	
dieren	wat	aan	hebben,	neem	ook	biologische	geteelde	planten,	die	
zijn	vrij	van	chemische	middelen,	dat	is	een	voordeel	ze	zijn	beter	
voor	de	gezondheid	van	de	insecten.	Geen	verspreiding	van	
ongewenste	stoffen.	Planten	die	insecten	echt	helpen	zijn	
bijvoorbeeld	de	(bos)wilg,	door	het	vroege	stuifmeelaanbod	leven	
daar	vele	soorten	insecten	op.	Of	neem	dan	het	zevenblad,	op	de	
bloemen	van	zevenblad	leven	wel	23	soorten	solitaire	bijen.	Dus	
als	je	een	onbelangrijk	hoekje	over	hebt,	laat	het	zevenblad	staan!	Als	je	durft!!!			

Andere	zeer	gewaardeerde	planten	zijn:	bieslook,	daslook,	de	
meeste	voorjaarsbloeiers,	Mluitenkruid	met	18	soorten,	asters,	
kardoen	of	artisjok,	(sier)distelsoorten,	koninginnekruid,	oranje	
havikskruid	(staat	overal	in	Oosternieland),	berberis,	
ossentong,	smeerwortel,	zeekool,	linde,	campanula,	valeriaan,	
verbena,	cornussoorten,	sedum,	geranium,	tamme	kastanje,	
fruitbomen	en	struiken,	dropplant,	dovenetelsoorten,	
hartgespan,	kattenkruid,	bergamot,	marjolein,	salvia.	En	zo	zijn	
er	nog	veel	en	veel	meer.		Te	veel	om	allemaal	op	te	noemen.	

Je	tuin	moet	een	Mijne	plek	zijn	om	er	te		verblijven	voor	alles	en	
bijna	voor	iedereen	.	Tot	slot	een	mooie	uitspraak	die	ik	laatst	
hoorde:  
“In de natuur is geen wifi, maar je bent daar wel in 
verbinding.”  
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Kardoen, een geweldige plant voor 
in je tuin, moestuin en voor de 
insecten

Foto: Arie Koster
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Vereniging van dorpsbelangen 
Oosternieland 
Nieuws, updates, ontwikkelingen, agenda, oproepen 
Bedenk een naam voor ons dorpshuis! 
De opleverdatum van het dorpshuis komt dichterbij… We zijn nog op zoek naar een mooie naam 
voor deze bijzondere plek. Graag horen we van jullie ideeën voor een passende naam voor ons 
dorpshuis. En daarmee kun je ook 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! 
En ook ideeën voor een dorpsvlag ontvangen we nog steeds graag. Maak een ontwerp en mail 
het naar bovengenoemd e-mailadres! 

Dorpshuis 
De bouw van het dorpshuis vordert gestaag. Met behulp 
van vele handen wordt eraan gewerkt om het dorpshuis 
nog dit jaar te kunnen openen en in gebruik te nemen! 

Verkeersveiligheid Oosternieland 
Op woensdag 14 september heeT een vertegenwoordiger 
van de gemeente Het Hogeland een werkbezoek gebracht 
aan ons dorp om nog een keer ter plekke naar de verkeerssituaQe in Oosternieland te kijken. 
Aanleiding voor dit bezoek was een verzoek van onze kant om zelf smiley-borden te mogen 
aanschaffen en plaatsen. Dit verzoek is helaas afgewezen maar wij hebben wel overeen kunnen 
komen dat wij zo wat de helT van het jaar smiley-borden van de gemeente geplaatst krijgen op 
wisselende plekken. Verder is ons aangeraden om vooral gebruik te maken van de bosschages, 
die in het kader van het groenplan gepland zijn, en wel vooral bij de komgrens, daar waar de 
auto’s en tractoren het dorp binnen rijden. 

AED 
Op 27 september is een opfriscursus gegeven voor het gebruik van de AED. Enkele bewoners 
waren daarbij aanwezig. Een dergelijke bijeenkomst zal een keer in de twee jaar gehouden 
worden. Zodra het dorpshuis gereed is, komt de defibrillator daar te hangen. 

RedacFelid gezocht! 
De Nijlandkrant is op zoek naar een nieuw redacQelid nu Carma ons wegens drukke 
werkzaamheden heeT verlaten. Vind je het leuk om met ons mee te schrijven over (bijna) alles 
wat zich afspeelt in ons dorp, stuur dan een berichtje naar nijlandkrant@gmail.com. 

Er gebeurt van alles in ons mooie dorp!  
Kortom: denk mee, doe mee en word lid van Dorpsbelangen! 
Het bestuur van Dorpsbelangen Oosternieland 

Nijlandkrant 7

mailto:nijlandkrant@gmail.com


nummer 3 september 2022

Terugblik 
Activiteiten georganiseerd door Dorpsbelangen 

Open Tuinendag 

Op 2 juli, een zonnige zomerdag, organiseerden we de ‘Nijlandster 
Tuinenrondgang’ voor bewoners van Oosternieland. Met zo’n vijTien 
volwassenen en een stel kinderen bekijken we elf tuinen. De 
pastorietuin van Henk en Henriët met de buxushagen en fraai 
omrande vijver en de soort van geheime tuin van Ineke die je vanaf de 
weg er nooit zou vermoeden. En dat geldt ook voor de grote tuin van 
Trijn achter haar huis die ze voor een deel ingezaaid heeT met wilde 
bloemen en verder wil laten verwilderen. Walter heeT de meeste 
planten nog in pot staan maar wat zijn ze bijzonder. Jaap en Ina 

hebben diverse oude fruitbomen maar Sanne heeT zeer waarschijnlijk 
de oudste, door haar oma geplante, kersenboom van het dorp! Paula experimenteert met van 
alles wat ze krijgt, Yvonne eet het liefste uit haar moestuin, bij Jeannet bloeit van alles in kleur 
net als bij Eppe en bij Henk en Margot zijn alle bloemen juist weer wit! En zo hebben we een heel 
palet aan tuinen gezien. Wat was het leuk dat we in al die mooie tuinen mochten kijken! 

Rommelmarkt 
Op zaterdag 3 september werd de fietstocht ‘Cultuur aan ’t stuur’ weer 
georganiseerd. Het thema was dit jaar ‘Duurzaamheid’. In het kader 
daarvan organiseerde Oosternieland een rommelmarkt/garage sale. Vele 
dorpsbewoners stalden voor hun huis hun koopwaar uit om gebruikte 
arQkelen een tweede leven te gunnen bij een ander, of stelden hun oprit 
beschikbaar als verkoopplekje. Al in de ochtend bleek dat de informaQe 
over de rommelmarkt goed gelezen was, want vanuit verschillende 
dorpen kwamen potenQële kopers naar ons dorp, en dit druppelde de 
hele dag wel een beetje door. Van meerdere dorpsgenoten hoorden we 
dat het een succesvolle middag was geweest. 
Wellicht voor herhaling vatbaar!
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Colofon 
Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema, 

Margot Slotboom 
Telefoon: 0650826864 

e-mail: nijlandkrant@gmail.com 
De Nijlandkrant is ook te lezen op 

oosternieland.nl  
Druk: DePrint, Winsum 

Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen 
wij graag vóór 1 december 2022 (bijdragen 

kunnen ingekort of geredigeerd worden).
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