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In dit nummer 
In dit nummer gaan we op bezoek bij Johan en Anja de 
Winter. Hun boerderij dateert uit 1858. Samen met hun 
kinderen vormen ze een echt Nijlandsters familiebedrijf. Deze 
keer een kinterview met Melvin, Sanna en Mike. Zij geven 
alvast wat ideeën voor activiteiten in het dorpshuis. En Walter 
vertelt in dit nummer over bomen met kale wortel en hoe je 
die het beste kunt planten.

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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Dorpshuis 

Komend jaar gaan we ons 
dorpshuis in gebruik 
nemen. We zijn op zoek 
naar mensen die mee willen 
denken en doen om het 
dorpshuis vorm te geven. 

Sinterklaas op 
bezoek 

Sinterklaas kwam niet alleen 
cadeautjes brengen. Hij 
heeft ook het dorpshuis 
‘officieus’ geopend. Met een 
hele grote schaar knipte hij 
het lint door. 

Dankbetuiging 

Jan Knol, de oudste zoon 
van Ritse Knol, betuigt op 
een bijzondere manier zijn 
dank voor een spontane 
actie van meerdere 
dorpsbewoners. 

Christmas carols 

Op de vrijdagavond voor 
kerst worden er door een 
klein koortje kerstliedjes 
gezongen in de Sint 
Nicolaaskerk. Kom je ook 
luisteren of meezingen? 

NIJLANDKRANT 
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Kinterview 

Melvin (15), Sanna (12) en Mike (11) gingen bij Elizabeth langs 
voor een gezellig interview.  

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

Sanna vindt het leuk dat ze hier vriendinnen hee?, maar ze 
vindt het hier ook wel eens saai. Mike en Melvin vinden het 
leuk dat het hier rusAg is, dan kan je lekker uitslapen tot elf 
uur. Mike vindt het minder leuk dat zijn vrienden niet in het 
dorp wonen, als Melvin er ook niet is vindt hij het een beetje 
saai. 

Hebben jullie ideeën voor ac9viteiten in het dorpshuis? 

‘Disco!’, zegt Sanna. En 
daar je feestje geven als je 
jarig bent. Melvin en Mike 
lijkt het leuk als er een 
bingo georganiseerd 
wordt. Mike wil graag aan 
het rad draaien en de 
cijfertjes voorlezen. 

Wat zijn jullie hobby’s? 

Sanna zit op volAge en dansen. Melvin zit op scouAng en Mike 
houdt van voetbal en kickboksen. 

Waar ben je trots op?  

Sanna: ‘Dat ik bij volAge mag 
oefenen voor shows.’ Melvin is trots 
op zijn goede cijfers op school, hij 
hee? nog niet één onvoldoende op 
zijn rapport. Mike is er trots op dat 
hij goed kan opschieten met Melvin 
en Sanna. 

Hebben jullie al een bijbaantje? 

Melvin en Mike: ‘Wij bezorgen twee 
keer per week de Ommelander in Oosternieland en Zijldijk.’ 
Sanna gaat binnenkort babysiOen samen met een vriendin. 

Als jullie de baas zouden zijn in de wereld, wat zou je 
dan veranderen? 

Melvin en Sanna willen geen oorlog meer, dus PoeAn moet de 
deur uit. Mike zou in het dorp een paintballbaan en een 
zwembad laten bouwen. Bedankt voor dit leuke gesprek! 
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Even voorstellen 

We hebben een nieuw 
redactielid! En daar zijn we 
heel blij mee. Elizabeth 
Tamminga stelt zich zelf 
even aan ons voor.

Mijn naam is Elizabeth Tamminga, 
ik ben 38 jaar en woon samen met 
Siemon en onze dochter Vera op 
ONW 34. Ik werk als 
opleidingscoördinator bij een 
zorgorganisatie in Groningen. 

Ik ben opgegroeid in Ten Post, 
daarna heb ik ongeveer zeventien 
jaar in Groningen gewoond. 
Dankzij Siemon ben ik in 
Oosternieland terecht gekomen 
een paar jaar geleden. Ik moest 
eerst even wennen aan de stilte, 
maar inmiddels kan ik daar erg 
van genieten. Nu vind ik de stad 
erg druk en ben ik blij als ik weer 
naar huis rijd. We vinden het 
heerlijk wonen hier, en de mensen 
maken ook dat we niet weer weg 
willen. Ik hou van wandelen en 
loop vaak een rondje om het dorp. 

Ik ben erg enthousiast over de 
Nijlandkrant, dus ik ga mijn best 
doen als nieuwste lid van de 
redactie! Ik heb geen ervaring met 
het schrijven voor een krant of 
interviewen, dus tips zijn zeker 
welkom. Mijn eerste bijdrage is het 
kinterview met onze leuke 
overbuurkinderen; Melvin, Sanna 
en Mike.
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De tuin in de winter 
Walter den Hollander is hovenier. Op het ‘landje Hollander’ plant hij steeds meer 
fruitbomen en eetbare planten. In dit arAkel vertelt hij welke bomen je in de winter 
beter niet kunt snoeien en welke juist wel. Waarom de borders en plantvakken niet 
geheel schoon hoeven te worden gemaakt en waarom juist de winter een goede Ajd 
is om bomen te planten. 

Na een druk seizoen in de tuin breekt de winter aan. Korte dagen, lange nachten. Als het goed is, 
hebben we onze niet winterharde planten naar binnen gebracht om ze over te houden voor 
volgend seizoen. Maar in de winter kunnen we ook nog genoeg doen! We kunnen gaan snoeien, 
daar is het nu juist de Ajd voor. De bomen, heesters, fruitbomen (behalve pruimen en de kersen) 
kunnen we nu prima snoeien. En het is nu lekker overzichtelijk zonder blad. Maar niet alle bomen 
kunnen we nu snoeien, de berken, esdoorns en de notenbomen snoeien we het liefst aan het 
einde van de zomer/herfst; deze bomen gaan nu bloeden en dat is niet gunsAg voor de vitaliteit 
van de bomen.  

We kunnen nu ook prima de borders aanpakken. Opnieuw de vaste planten groeperen, grotere of 
kleinere groepjes maken, alles wat we in de zomer anders zouden willen hebben, kunnen we nu 
doen. AYnippen van de vaste planten! Al doe ik dat het liefst aan het einde van de winter. 
Sommige uitgebloeide vaste planten en met name de grassen kunnen in de winter juist iets 
extra’s bieden met de mooie rijp op de takken. Ook hoeven de borders en plantvakken niet 
geheel schoon te worden gemaakt. De afgestorven plantendelen en het blad van de bomen 
bieden ook bescherming voor de planten. Het blad biedt bescherming tegen de vrieskou, het 
wordt compost, dus graAs verbetering van de grond en je doet de vogels er ook een groot plezier 
mee. Die scharrelen lusAg tussen het blad door op zoek naar insecten en zaden. Het is sowieso 
goed om aan de vogels te denken in deze periode. Je help ze de winter door en ze laten zich goed 
zien in de tuin. AlAjd leuk om wat leven te zien in de tuin. Ik laat ook graag wat appels hangen 
voor de vogels. De koperwieken, kramsvogels en de merels doen zich maar al te graag te goed 
aan de appels die op de grond liggen. 
 

Maar waar het zeker een goede Ajd voor is, mits 
het niet vriest, is het planten van bomen. Juist nu, 
wanneer het blad van de bomen is, is het de Ajd 
om te gaan aanplanten. Wie wel eens langs het 
‘Landje Hollander’ rijdt ziet dat daar de weide 
langzaam maar zeker aangeplant wordt met 
fruitbomen en ander eetbare planten. Nu is het de 
Ajd om te planten, zeker voor planten met kale 
wortel (dat is zonder dat er een pot omheen zit). 
Bomen moeten wel goed vastgezet worden met 

palen, anders worden ze door de wind heen en weer geslingerd en komen ze niet vast te staan 
met verdroging tot gevolg. En dat is zeker niet de bedoeling van onze moeite. Ik wens iedereen 
fijne dagen en een goed begin met zijn of haar tuin. 
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In gesprek met Johan een Anja de Winter 
Johan en Anja de Winter: trots op hun Nijlandsters familiebedrijf! 

Als je voor de kerk langs rijdt richAng Oosternieland en je slaat op het kruispunt rechtsaf, dan 
ontkom je er bijna niet aan om even een blik te werpen op de prachAge boerderij van de familie 
de  Winter aan de Den Hoornsterweg. Daar huist al sinds 1967 het familiebedrijf de Winter.  

En het woord familiebedrijf is een rake typering omdat 
Johan en Anja de Winter in grote mate werden en 
worden bijgestaan door hun vijf kinderen Bianca, 
Mariska, Jeroen en de tweeling Judith en Leonie. Van 
hen maken Bianca en Jeroen momenteel deel uit van 
het Maatschap De Winter en is Leonie in loondienst bij 
het bedrijf werkzaam. Dat ze allen hart voor het werk 
en het bedrijf hebben, mag blijken uit het feit dat ze 
niet te beroerd zijn om elkaar in nachtelijke uren bij het 
ploegen af te lossen totdat de klus geklaard is. 

Johan maakte overigens, na eerst Aen jaar bij onder meer andere boeren en in de Eemshaven te 
hebben gewerkt, al samen met zijn vader deel uit van de maatschap de Winter, om het later dus 
helemaal over te nemen. Johan’s ouders zijn begin jaren 60 uit Zeeland naar Oosternieland 
‘geëmigreerd’. Vader Jan en zijn broer Jaap namen daar uiteindelijk twee boerderijen over in 
Oosternieland. DesAjds besAerden ze een oppervlakte van circa 55 hectare, momenteel is het 
bedrijf circa 95 ha groot. 

Anja werd in 1960 geboren in IJsselsAjn in Utrecht. Op haar zevende trok ze met haar ouders, die 
daar een veebedrijf hadden, en verdere familie naar het noorden. Ze kwamen op een boerderij in 
Uithuizermeeden terecht. Zowel Johan als Anja komen uit een katholieke familietradiAe. Dat 
zorgde er ook voor dat beiden de Katholieke basisschool de Schelp in Uithuizen bezochten. Ook 
nu nog zijn beiden acAef binnen de parochie. Zo is Johan, naast acAef zanger, ook voorziOer van 
het zangkoor waarin hij zingt. Dat gebeurt veelal in het verenigingsgebouw VincenAus bij de 
Katholieke kerk in Uithuizen. 

Het was dan ook niet vreemd dat Johan en Anja zich in hun jongere jaren veelal bewogen in 
kringen met andere katholieke jongeren Ajdens bijeenkomsten van bijvoorbeeld het toenmalige 
KPJ, de Katholiek Protestantse Jongeren. Daar zal het ook zijn geweest dat de vonken tussen de 
twee overvlogen en ze uiteindelijk in 1990 in het huwelijk traden. 

Waar Johan via de middelbare landbouwschool zijn kennis en liefde voor het boerenvak 
vergrooOe, koos Anja voor het onderwijs en ging naar de pabo. Ze werkte onder meer acht jaar in 
Nes op Ameland als leerkracht. Later werkte ze ook nog als invalster op De Schelp in Uithuizen.  

Het bedrijf van de familie De Winter is in de loop der jaren veranderd van een bedrijf met 
voornamelijk consumpAeaardappelen naar een pootaardappel-bedrijf. Daarnaast worden er ook 
gewassen verbouwd als wintertarwe, bieten, koolrapen en, sinds kort, op iniAaAef van Jeroen, 
ook uien. Voor tachAg procent draait het echter om het poten, selecteren, rooien en sorteren van 
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In gesprek met Johan en Anja de Winter (vervolg) 

pootaardappelen. En die gaan de hele wereld 
over. Van Cuba tot Irak en van Syrië tot 
Oezbekistan. Nijlandster piepers all over the 
world, dus.  

Dat laatste geldt overigens ook voor dochter 
Mariska. Zij besloot, na vijf jaar gewerkt te 
hebben, te gaan ‘globetroOen’ en toog onder 
meer naar Japan, Nepal, Maleisië en Vietnam. 
In Januari 2023 trekt ze naar Indonesië. Haar zus 
Judith doet weinig voor Mariska onder en werkt 
momenteel op supergrote boerenbedrijven in 
Australië.  

Naast al het werk op hun bedrijf zijn Johan en Anja ook nog uiterst acAef op allerlei gebied. Zo 
werkt Anja als vrijwilligster in de bibliotheek in Delfzijl. Ook zit ze in het bestuur van Vrouwen van 
Nu en helpt ze regelmaAg als leeshulp op basisschool de Noordkaap in Uithuizermeeden. Fietsen, 
zwemmen, borduren en tuinieren noemt Anja als hobby’s die ze ook nog graag beoefent. Samen 
gaan Johan en Anja ook graag naar allerlei culturele voorstellingen zoals de Messiah en de 
MaOheüs Pension en bezoeken ze steevast in juli Ajdens de vakanAe leuke steden en mooie 
gebieden met hun caravan. Ook gingen ze naar Frankrijk, Duitsland, Israel en Malta. 

Johan deed en doet veel (vrijwilligers)werk binnen de Agrarische Jongeren (Nu NJAK) waarbinnen 
hij doet aan belangenbeharAging en lobbywerk. Ook werkt(e) Johan voor standsorganisaAes als 
het LTO. En natuurlijk maakt hij ook nog eens deel uit van de plaatselijke commissie van de Sint 
Nicolaaskerk in Oosternieland.  

En daarmee komt ook hun betrokkenheid bij het dorp Oosternieland ter sprake. Ondanks dat ze 
veel werk buiten het dorp doen, voelen ze zich met trots echte Nijlandsters. Vanuit hun voorhuis 
hebben ze een prachAg uitzicht op het dorp en voelen ze zich daar als een vis in het water. Zij zien 
de komst van het nieuwe dorpshuis als een prachAg iniAaAef om het dorp nog leekaarder te 
maken en daar willen Johan en Anja de Winter dan ook graag deel van (blijven) uitmaken.  
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De boerderij van de familie de Winter heet ‘Voorwerk den 
Hoorn’. In 1453 waren het de kloosterlingen van klooster 

Selwerd in Holwierde die een hele rij boerderijen stichtten en 
bestierden in het gebied aan wat nu de Den Hoornsterweg is, 

inclusief de boerderijen in Kolhol. Het begrip ‘Voorwerk’ 
hield in dat de opbrengsten van de toenmalige bedrijven 
gingen naar het klooster in Holwierde. In 1858 werd de 

huidige boerderij gebouwd.
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Even terugkijken 
De laatste maanden van het jaar zijn we weer druk bezig geweest met elkaar en voor elkaar. Het 
begon met Burendag op 24 september met in de avond een barbecue. Dan Sint Maarten en 
Sinterklaas. Het kersmeest komt er nog aan. En ook dan willen we even samen komen om  met 
elkaar te praten en te zingen. Meer daarover op de laatste pagina van deze krant. 

Burendag  

Op een eerste echte herfstdag gingen we aan de slag op Burendag. We 
snoeiden struiken en bomen bij dorpsbewoners en gingen met prikkers op 
weg om het rondje om het dorp vrij te maken van weggegooide papiertjes 
en ander afval. ’s Avonds konden we aanschuiven in de tuin bij Leo waar 
een barbecue klaar stond terwijl de kinderen heerlijk konden spelen op een 
springkasteel dat misschien wat klein was maar zeer in trek. 

Sint Maarten 

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Op 11 november zag het dorp er stralend uit 
omdat weer zoveel mensen moeite hadden gedaan om hun huis en tuin gezellig te 
verlichten voor de kinderen die langskwamen met hun mooie lampionnen. PrachAge 
versjes werden gezongen en vele snoepjes gegeten! 

Sint Nicolaas opent dorpshuis 

Zaterdagmorgen 3 december was het eindelijk zover, Sinterklaas kwam 
samen met zijn pieten naar Oosternieland. Na een paar jaren waarin er 
alternatieven moesten worden bedacht, kon er nu weer een gezellige 
gezamenlijke viering worden gehouden. En waar zou dat nou mooier zijn 
dan in ons eigen (aanstaande) dorpshuis? De weken en dagen voor de 
bewuste zaterdag is er door de bouwvrijwilligers enorm hard gewerkt om 
het dorpshuis zover klaar te maken dat we de goedheiligman er konden 
ontvangen. Chapeau!


Rond de klok van tien werden er vele Sinterklaasliedjes gezongen, muzikaal 
begeleid door Eppe en Leo, in afwachting van de aankomst van Sint en zijn 
pieten. En daar was hij dan; in hun prachtige huifkar kwam Sinterklaas bij 

het dorpshuis aan, samen met drie bouwpieten. Ze 
hadden hun volledige bouwuitrusting meegenomen 
om mee te kunnen bouwen aan het dorpshuis, al 
bleek al snel dat dit gelukkig niet meer nodig was. 
Sinterklaas mocht vervolgens de ‘officieuze’ opening 
van het dorpshuis verrichten door een lint door te 
knippen met een enorme schaar. Na de opening 
werd het feest binnen voortgezet en werden de 
kinderen verwend met lekkers en prachtige 
cadeautjes! Hopelijk mogen er nog vele 
Sinterklaasvieringen volgen in ons mooie nieuwe 
dorpshuis!   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Vereniging van dorpsbelangen 
Oosternieland 
Nieuws, updates, ontwikkelingen, agenda, oproepen 
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Gezocht: dorpshuis-vrijwilligers 

Over niet al te lange tijd (streefdatum: 1 april 2023) gaat ons Nijlandster dorpshuis 
officieel open!
Daarmee hopen we de leefbaarheid en ‘noaberschap’ in Oosternieland nog beter te 
maken. Om dat te bewerkstelligen zijn we op zoek naar dorpsgenoten die, op basis 
van beschikbaarheid, willen meedraaien in het (nog op te richten) ‘dorpshuis-team’. 
Doel is om dit team zo groot mogelijk te maken, zodat we voldoende 
‘menskracht’ (zowel denkers als doeners) hebben.
 
Wat gaat het dorpshuis-team (zo ongeveer) doen?

• In samenspraak met het bestuur van dorpsbelangen dingen organiseren
• Mede zorg dragen voor het uitvoeren van activiteiten
• Bij toerbeurt ‘een dorpshuis-dienst’ draaien tijdens activiteiten in het 

dorpshuis
• ……………………………………

We hopen uiteraard op brede steun uit het dorp om van het dorpshuis een 
succes te maken.
 
Daarom:  
Geef je op als dorpshuis-vrijwilliger!   
Dat kan bij het bestuur van Dorpsbelangen (Margot, Esther, Yvonne, William 
of Eppe). Of via de mail: oosternieland@outlook.com 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in maart 
2023 treedt Esther Stoop af als bestuurslid van 
Dorpsbelangen Oosternieland. Wij zijn op zoek 

naar iemand die haar op wil volgen Als bestuurslid 
denk je mee over de toekomst van het dorp, 

organiseer je activiteiten en treed je in contact met 
medebewoners. Heb je belangstelling? Wij horen 

het graag!

Er gebeurt van alles in ons 
mooie dorp!  

Kortom: denk mee, doe mee en 
word lid van Dorpsbelangen! 

Het bestuur van Dorpsbelangen 
Oosternieland

mailto:oosternieland@outlook.com
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Dankbetuiging 

Als oudste zoon van Ritse Knol en als oud inwoner van Oosternieland is er nog steeds 
een betrokkenheid bij "mien dörp". 

Na het overlijden van pa op 8 oktober stonden we voor de moeilijke taak om op 12 oktober pa te 
cremeren. Zijn laatste reis door zijn Hoogeland. Ik kan onmogelijk de juiste woorden vinden om 
het gevoel te beschrijven, die wij als kinderen en kleinkinderen kregen bij afslag Oosternieland/
Groningen. Als eerbetoon en laatste groet aan pa had een aantal bewoners zich hier verzameld. 
Voor ons een hartverwarmend en ook een kippenvel moment. 
Ik wil iedereen die daar aanwezig was of op een andere manier gedacht heeft aan pa, Ritse Knol, 
buitengewoon bedanken voor dit eerbetoon en medeleven.

Dan iets geheel anders. Het was de wens van mijn vader om geen bloemen te ontvangen maar 
de aanwezigen mochten een vrije gift doen. Dit zou  naar een doel naar keuze gaan. Wij als 
kinderen hebben besloten dat het bedrag van deze giften ten goede komt aan NIJLANDKRANT. 

Namens alle kinderen en kleinkinderen. 


Jan Knol


 

‘Christmas Carols’ 
Op vrijdag 23 december 2022 zullen er tussen 19.30 en 21.30 uur door een 
klein koortje van dorpsgenoten kerstliedjes ten gehore worden gebracht in de 
kerk in Oosternieland. Een mooi moment om even sAl te staan bij de 
kerstgedachte en natuurlijk ook om gezellig bij te kletsen met dorpsgenoten.  

Je bent van harte welkom om even binnen te lopen en te komen luisteren, of 
natuurlijk meezingen, onder het genot van een kopje warme chocolademelk 
of glühwein. Voor de kinderen hangt er wat lekkers in de kerstboom. 

De toegang is graAs. We hopen je die vrijdag te zien! 
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Colofon 
Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema, 

Elizabeth Tamminga, 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 maart 2023 (bijdragen kunnen 

ingekort of geredigeerd worden).
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