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Van de Redactie, 

 

Dit is de tweede speciale editie van de Dorpsproat. Wij zijn blij met 

alle spontane reacties en dat er zoveel dorpsgenoten zijn die zichzelf 

via deze weg voorstellen. Misschien is hiermee een nieuwe trend 

gezet!  

 

Het is goed te vernemen dat het normale leven langzamerhand weer 

wat vorm krijgt en dat er veel nieuwe, creatieve ideeën zijn ontstaan. 

 

Als redactie houden we deze keer een wat langere zomervakantie 

aan. In september komt de volgende dorpsproat uit. We hopen dat we 

dan weer wat 

dorpsactiviteiten 

kunnen melden. 

Maar dit neemt niet 

weg dat iedereen 

uitgenodigd blijft 

om copy in te     

sturen.    

 

 

Wij wensen jullie 

allemaal een hele 

mooie zomer toe.  

 

 

De redactie  
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Ze hangen er! 

De rode en roze geraniums aan de bruggen. Niezijl heeft 

weer haar vertrouwde kleur gekregen…. 

Nel, Riny, Hielke, Dina, Inwan en Vera heel hartelijk 

bedankt.  

En ook Sikke en Teunelle en iedereen die de komende 

maanden de bloemen van het nodige water zal voorzien.  

Hartelijk dank voor jullie hulp 

 

Ina Haverman, Dorpsbelangen Niezijl 
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Ik stel me in ieder geval graag even voor: 

 

Ik ben Yolanda van der Kroft en ik woon samen met mijn kat Floortje 

aan de Hoofdstraat 48 sinds September 2019. 

 

Ik kom uit de stad Groningen. Heb daar vele jaren met veel plezier 

gewoond maar toen ik mijn eigen bedrijfje begon ( ook in september 2019) 

leek het me een goed idee om de stadse drukte in te ruilen voor een heerlijk 

rustige omgeving.....en zo kwam ik in Niezijl terecht! Heerlijk wonen in 

een knus huis!  

Mijn dorpsgenoten zullen me nog niet zo goed kennen want tot voor kort 

was ik van huis vanaf s'morgens 07:00 tot meestal laat in de middag. Maar 

nu is alles anders....ik heb vanwege de maatregelen rondom het Corona 

virus ook mijn zaak moeten sluiten waardoor ik ineens heel veel tijd in en 

om het huis kan doorbrengen.  

 

Graag bied ik via deze weg mijn hulp aan in deze moeilijke tijd. Ik doe 

graag een boodschapje voor 

mensen uit Niezijl of 

direkte omgeving die nu 

liever niet de deur uitgaan, 

of ik bezorg een maaltijd bij 

de mensen thuis. Hierbij 

mijn telefoonnummer: 06-

41796808 Of kom eens 

langs op nr 48 .  

Wie weet kan ik iets voor 

iemand betekenen. Samen 

staan we sterk, ook in 

Niezijl!  

 

Lieve groet, Yolanda  
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Geknipt bij Jennifer 

           De allround kapster bij u thuis. 

    06 510 270 34  
      

Ervaar zelf het gemak en laat thuis 
     uw haren knippen 10% korting bij 

     3 of meer personen op 1 adres 
      

      gekniptbijjennifer.facebook.com 

  

               
 

     gekniptbijjennifer@outlook.com                                   

mailto:gekniptbijjennifer@outlook.com
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Project: “Onderhoud begraafplaats Niezijl door vrijwilligers” 

Start 2e jaar van het driejarig project.  

 

Vorig jaar zijn we begonnen met het onderhoud van de grafmonumenten op 

de begraafplaats. De eerste aanzet was de schade door verwaarlozing en 

maaischade te herstellen. Vergelijken we de resultaten met de foto’s vooraf 

genomen dan is een duidelijke verbetering te zien. De meeste 

grafmonumenten staan weer recht of staan weer op de sokkel, onkruid is 

gewied, veel zerken zijn van mos ontdaan, nieuwe basis voor hekwerk is 

gemetseld, een aantal hekken zijn schoongemaakt en opnieuw strak in de 

verf gezet, mooie resultaten zijn verkregen door stenen opnieuw te 

beletteren. Kortom een mooi resultaat van werken door vele vrijwilligers. 

 

Hier wat plaatjes: voor en na schoonmaken en belettering 

Mooi werk wat 

voldoening geeft!!! 

Dit jaar zal weer met frisse moed het restauratiewerk worden opgepakt. 

De werkzaamheden zullen anders worden georganiseerd, zolang 

beperkingen vanwege de Corona-virus-pandemie gelden. Daar zal na 

overleg met de vrijwilligers nog over worden bericht. 

 

Maar: 

1.     Vrijwilligers gevraagd. Wie is bereid om ca. 20 uur over het jaar 

verdeeld werk aan herstel en verzorging van monumenten te besteden? 
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                  OPZOEK NAAR; 
    

 
 
       

 

 
 
 
 
 

 

KWALITATIEF KINDEROPVANG  
 

BETALEN PER UUR   
EN GEEN DAGDEEL, 

 
KLEIN EN FLEXIBEL,  

 
DIE VEILIGHEID EN KWALITEIT WAARBORGD. 

     
Bel vrijblijvend voor informatie  of  
neem een kijkje op onze website 
                   

WWW.KOHETSPEELHUIS.NL 
 
                            Kinderopvang “Het Speelhuis”   

               Herestraat 1    
                             
9842 AH Grijpskerk                   

  0594-212247      
  06-30 46 60 

99              
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      Voor beletteren: we zoeken mensen met vaste hand en geduld die mee 

willen helpen de zerken opnieuw te beletteren. 

We zoeken mensen die kunnen metselen: er staan 5 monumenten 

waarvan stenen los zitten en opnieuw moeten worden vastgezet 

We zoeken mensen die er plezier aan hebben een aantal zaterdag 

ochtenden onderhoud te plegen: schoonmaken, grind aanbrengen etc. 

Wel allemaal verantwoord betreffende het virus-besmettingsgevaar. 

2. We werken aan een website met familie geschiedenissen in relatie met 

de namen op de grafmonumenten. Als U familie verhalen heeft willen 

we deze graag verwerken en relateren aan de grafmonumenten. 

 

Het een en ander brengt kosten met zich mee: verf, grind, speciale lijm en 

metselspecie, reparatie oudste zerken en hekwerk zijn de grootste 

kostenposten. Eind mei/ begin juni wordt een crowdfunding actie gestart.  

Middels flyers zullen de bewoners van Niezijl worden benaderd. 

 

Voor deelname als vrijwilliger of inbreng van familie verhalen kunt U mailen 

naar h.hasper@kpnmail.nl 

Henk Hasper         mei 2020 

Hallo allemaal, 

 

Graag attendeer ik u op de luisterlijn voor Grijpskerk e.o. (zie de bijlage). 

De luisterlijn is een gezamenlijk initiatief van het Dorpsloket 'Voor Elkaar' 

van de dorpscoöperatie 'Grijpskerk Verbonden', de GKv Grijpskerk-Niezijl 

en de PKN Grijpskerk e.o. Op deze manier hopen we mensen (ook buiten de 

kerkmuren) te kunnen bereiken die in deze crisistijd praktische hulp nodig 

hebben of behoefte  aan een luisterend oor. 

 

Pieter Kars van de Kamp 

pkvdkamp@hotmail.com/predikant@gkvgrijpskerkniezijl.nl  

0641258010/0594852319 

 

mailto:h.hasper@kpnmail.nl
mailto:pkvdkamp@hotmail.com
mailto:predikant@gkvgrijpskerkniezijl.nl


 16 

 



 17 

 



 18 

 



 19 

 

 
Agenda 

 
Geen activiteiten 

 

 

 

 

Woensdagmiddag of donderdagmiddag vervoer naar Grijpskerk  

of Zuidhorn voor boodschappen: 

 

Hein Boersema, tel.: 212910 

Henk Hasper***, tel.: 213228 

Grietje Bakker, tel.: 212362 

Nel Martini, tel.: 213101 

Tjitte Roijenga***, tel.: 213355 

Hein Nauta *** tel.  tel: 212512 

 

*** deze personen zijn te benaderen voor vervoer naar een  

Groninger Ziekenhuis voor een kort bezoek  

 

 

 

 

 

Oud papier 

De volgende ophaaldag in 2020 is zaterdag 4 juli.  

Papier graag gebundeld aan de weg plaatsen. 

 

Meestal komt de container de donderdag voor 

de ophaaldag.  

U bent uiteraard vrij om het papier zelf in de 

container te werpen. 

 

Voor vragen: Jan Smedes, 0594– 212586  

of 06-16606309. 
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Lieve allemaal, 

 

Net zoals jullie volgen ook wij al het nieuws rondom het coronavirus 

op de voet. Voor scholen betekent dit dat de kinderen al weken aan 

thuisonderwijs doen, voor restaurants betekent het dat mensen hun 

bestelling alleen mogen afhalen en voor de meeste volwassenen 

betekent dit thuiswerken. Dit alles in lijn met een grote andere 

maatregel, namelijk het houden van de anderhalve meter afstand én 

met zo weinig mogelijk personen bij elkaar zijn. 

 

Maar wat betekent dit voor de Spelweek? 

Na het bericht van Mark Rutte is duidelijk geworden dat de 

Spelweek dit jaar niet door kan gaan. Wij vinden dit enorm jammer, 

maar de gezondheid van iedereen gaat voor! Daar komt bij dat wij in 

2021 graag willen knallen met een Spelweek zoals we die altijd 

organiseren. 

 

Wij hopen in september wel enkele alternatieven aan te kunnen 

bieden, in de vorm van losse activiteiten, voor jong en oud. Maar… 

hierover kunnen wij natuurlijk nu nog geen uitspraak doen. Hiervoor 

zullen we geduldig moeten afwachten. Wij gaan dan in ieder geval 

alles op alles zetten om alsnog iets voor jullie neer te zetten. 

 

Pas goed op jullie zelf! 

 

Liefs, commissie Spelweek Niezijl (Benny, Johan, Geertje, Marian, 

Mariska en Roos) 

Spelweek Nieuws!  
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Van Smaak stelt zich voor als nieuwe adverteerder.  

 

Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al jaren (h)eerlijke maaltijden 

bij u in de buurt. 

 

Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal in uw 

vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, waar u geniet van verse en 

gezonde maaltijden. Onze warme maaltijden worden elke dag bij u thuis 

bezorgd. U kunt meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan 

tafel gaat, kies dan voor een koelverse maaltijd. Deze worden 3 keer per 

week bij u bezorgd. U geniet van een volledige maaltijd, 7 dagen per 

week, 365 dagen per jaar! Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en 

wanneer u wilt ontvangen. Wilt u liever een aantal keer per week of 

tijdelijk van onze service gebruik maken? Geen probleem.  

 

Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt u een speciaal 

dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen, zoals glutenvrij, lactosevrij en 

zoutarm.  Naast de veelvoorkomend diëten bezorgen wij ook gemalen en 

vloeibare maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk. U ontvangt 

van ons een persoonlijke menukaart met daarop de maaltijden die passen 

binnen uw dieetwensen.  

 

Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk. Wij maken graag 

een praatje met onze klanten. Onze bezorgers hebben oog voor de klant. 

Ziet de bezorger iets anders dan hij gewend is? Dan wordt er via onze 

klantenservice contact gezocht met de contactpersoon die bij ons bekend 

is. Een hele geruststelling voor degene die voor u zorgt. 

 

Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich aanmelden omdat zij 

liever de boodschappen niet meer zelf willen doen. Wilt u proeven dat 

onze maaltijden zo lekker zijn als wij zeggen? Bel dan onze klantenservice 

op telefoonnummer 088-5115400 of stuur een mail naar 

info@vansmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat er eenmalig een gratis 

proefmaaltijd bij u bezorgd wordt. 

 

mailto:info@vansmaak.nl
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Lekker bezig zijn- tekenen 

 

Elke dag start vroeg op Hoofdstraat 50, ook nu in deze bijzondere tijden.  

De honden doen niet aan weekend of uitslapen of thuiswerken en willen 

gewoon wandelen tussen 0600 en 0630. 

Als we klaar zijn met alle schoolwerk en thuiswerk activiteiten vind ik het 

fijn om buiten te zijn. Als dat niet lukt vind ik het heerlijk om wat te tekenen. 

Ik gebruik daarbij het boekje “KAWAI leren tekenen” van Rebecca waar 

allerlei voorbeelden in staan. 

Ik deel met jullie de katten; want in ons dorp zijn veel kattenvrienden.   

Veel tekenplezier groetjes Yonne Klein Kranenburg 

Gratis Afhalen 

 

Vaatwasmachine 

Zanussi Aquaplus DE4644 

60x45x85 (d x b x h) 

 

Taco 

Bomsterschans 3 A 

tjtvelt@gmail.com 

=== 

 

mailto:tjtvelt@gmail.com
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Even voorstellen…. 

 

Ons is gevraagd of wij ons als ‘nieuwe’ bewoners van Niezijl voor willen 

stellen in de Dorpsproat. 

Wij zijn Gerben en Yvette Groenveld en wonen aan de Pelmolen 1.  

Gerben is opgegroeid in Niezijl en heeft 4 jaar geleden het huis aan de 

Pelmolen gekocht. Ik, Yvette, kom oorspronkelijk van de Jonkersvaart, maar 

ik heb voor mijn werk de laatste jaren in Dokkum gewoond.  

Nadat we op 6 juli 2019 zijn getrouwd ben ik ook in het mooie dorp Niezijl 

komen te wonen.  

We vinden het leuk hier. We komen op zaterdagavond vaak in het dorpshuis 

en daar vinden we het erg gezellig om contact te hebben met vrienden en 

dorsgenoten.  

Ook door de ‘Dorsproat’ blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in en 

van het dorp. 

 

Gerben is 31 jaar en werkt bij Remon, waterbehandeling in Marum, maar dit 

is u vast al wel eens opgevallen. Ik ben 26 en werkzaam als leerkracht voor 

groep 5/6 op de Schakel in Dokkum.  

Gerben heeft als grote hobby het sleutelen aan zijn tractors, waarvoor de 

garage eigenlijk te klein is. Verder vindt hij het erg leuk om te klussen in en 

rond het huis. Daarnaast houdt hij van survival. 

Ik houd van paardrijden en motor rijden. Op de Jonkersvaart beoefen ik bij 

mijn vader wekelijks deze sport te paard.  

We zullen de komende tijd minder tijd voor onze hobby’s hebben, want we 

hopen in oktober, als alles goed mag gaan, voor het eerst ouders te worden. 

Hier kijken we erg naar uit! 

 

Gerben en Yvette Groenveld 

 

 



 26 

 

Blik en trommel en oudheden museum.  Een prachtige locatie voor uw 

verjaardags feestje.  Maar ook geschikt voor het organiseren van b.v. een 

neven / nichtendag. Vraag naar de mogelijkheden. 

tel:  0594-212512 
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Beste allemaal, 

 

Inmiddels wonen wij Robert en Diana alweer ruim 5 jaar in het mooie 

Niezijl. Robert geboren in Bedum en Diana geboren in Groningen. In 

december 2014 heb ik het huisje gekocht aan de Havenstraat 3 en heb kort 

daarvoor Diana ontmoet. Samen hebben we het huisje opgeknapt en het 

helemaal ons stekkie gemaakt.  

 

De eerste 3 jaar hebben we wat heen en weer gependeld tussen  

Groningen en Niezijl om dat Diana nog opgroeiende jongens had en nog in 

het huis van Diana woonden en toen eigenlijk nog te jong waren om helemaal 

los te laten. In de weekenden waren we hier en vanwege de container, (grijs 

of groen) ook van woensdag op donderdag. 

 

We wonen hier erg graag en geeft het ons veel rust en tegelijk ook wel een 

beetje het vakantiegevoel. De natuur, de weidsheid, sfeer en het dorpse is 

toch wel ons ding;-). Met een heerlijke tuin wat ook helemaal Diana haar ding 

is genieten we volop van alles wat groeit en bloeit en met een beetje mooi 

weer zijn we meestal wel buiten te vinden, gewoon lekker rommelen of 

klussen in en rond het huis. 

 

Diana is werkzaam voor het bedrijf Eurest en werkt als hostess voor Eurest 

bij de NAM-locatie in Sappemeer. 

Robert werkt vanuit huis voor het bedrijf Abiom uit Wijchen. 

 

Sinds 2019 woont ook mijn schoonmoeder in Niezijl. 

Nadat zij met de fiets in Groningen in 2018 ten val was gekomen en haar 

heup had gebroken heeft zij zo'n 4 weken bij ons gebivakkeerd en hebben het 

huis enigszins aangepast en had ze een daalders plekje op de begane grond en 

hebben toen een bed geregeld die in de achterkamer kon staan met zicht op de 

tuin. Het was die lange mooie zomer en knapte zienderogen op, de rust, 

lekker buiten en mensen om d'r heen deed haar goed. 

Er kwam een huisje vrij, Pelmolen 2 Niezijl. Moeders Corry Jansen warm 

gemaakt en het leek haar wel wat. Kinderen dichtbij en toch een stukje "zorg" 

en je loopt er zo even heen. Schot in de roos! 

De afgelopen maanden zijn we dan ook erg druk geweest om het huisje van 

moeders op te knappen en is het (mag ik wel zeggen) een mooi stulpje 

geworden. Van binnen en buiten is er alles aan gedaan en is bijna alles 

vernieuwd en aangelegd, inclusief de tuin (laten doen met top resultaat). 

 

Dus mocht je eens langs de Pelmolen lopen, schroom niet en klop gerust eens 

aan, de koffie staat altijd klaar bij Corry;- 
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Het onderhoudsbedrijf voor bedrijven en particulieren, dat garant 

staat voor kwaliteit en vakwerk.  Kijkt u gerust eens rond op onze 

site.  Indien u vragen heeft zullen wij deze graag voor u 

beantwoorden.     

Rijksstraatweg 45 

9804 TD Noordhorn [GR] 

Tel. 0613786087 

Fax. 0594697709 

 

http://www.amebouw.nl 

E-mail: info@amebouw.nl   
 

Onderhoud 
Nieuwbouw 
Renovatie 

en 
Levering van al uw bouwmaterialen 
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Het is geen geheim, ik hou me veelal bezig met Kustwachttaken en volg de 

scheepvaart op de Wadden- en Noordzee. Via social media vaak vraagbaak 

bij calamiteiten en zo nu en dan contact met visserij en koopvaardij en 

Kustwachtposten op de eilanden. Daarnaast ben ik gelicenseerd 

zendamateur en maak soms verbindingen met exotische landen of 

expedities. 

Mocht je hierover nou nieuwsgierig zijn, klop gewoon aan of kom gewoon 

achterom, de deur draait hier altijd naar binnen; 
 

Groeten, 

Robert en Diana 

Havenstraat 3,   Niezijl   

zonnepanelen 

 

 Jullie kennen ons van de enquête waarmee we vorig jaar huis aan huis gingen 

en wellicht van de actie die we in het najaar hebben georganiseerd voor 

isoleren. Toen hadden we MBD Noord en Bevo uitgenodigd met hun 

aanbod.  

 

Dit voorjaar hebben we de prijs en kwaliteit vergeleken van 5 aanbieders 

met  zonnepanelen. We zijn in het beoordelen van de offertes daarbij 

ondersteund door de Groninger Energie Koepel. We hebben nu een geschikte 

aanbieder gevonden voor collectief inkopen van zonnepanelen, Energiewacht. 

Zie op de andere pagina de aanbieding die zij voor het collectief van Niezijl 

hebben gedaan met een voorbeeld berekening. We hadden ook graag een 

aanbieding willen doen op warmte collectoren maar dat is nog niet gelukt en 

komt wellicht later.  

  

We kunnen ons voorstellen dat er wel vragen zijn over dit aanbod. Deze 

kunnen jullie mailen aan Elroy of Dean als je ons tegenkomt in het dorp of 

via eeefting@gmail.com. Het kan ook telefonisch aan Marcel Buurke van 

Energiewacht via 06-15014277 of tijdens de online informatie 

bijeenkomst op donderdagavond 4 juni om 19.30 uur.  Daar zijn ook Marcel 

Buurke van de Energiewacht en Niels de Rooij van het GREK bij. 

 

Voor wie zich wel eens afvraagt, wat is dat nou voor een mast daar aan de 

Havenstraat?  

 

mailto:eeefting@gmail.com
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De uiterlijke inschrijfdatum voor deze actie is 20 juni 2020. De 

inschrijvingen worden verzameld via Elroy op eeefting@gmail.com of 

Rijksstraatweg 51. Voor je inschrijving hebben we nodig: 

 

- Adres  

- Op welke dak wil je de panelen 

- Wat is je (geschat toekomstig) jaarverbruik 

- Email adres en telefoonnummer 

 

De Energiewacht neemt dan contact op voor de definitieve offerte en 

afspraken over de installatie.  

 

Dean & Elroy 

  

Je kan deze bijeenkomst volgen via https://us02web.zoom.us/

j/86254644762 

Voor deelname aan het vragenuur is het niet nodig om Zoom te 

downloaden. 

Door de link te volgen, klik op 'click here' en vervolgens op 'start via 

browser'.  

Hiermee kom je in het overleg terecht. Zorg vervolgens dat je microfoon 

aanstaat (join audio by computer), zodat je vragen kunt stellen. Je kunt je 

vragen ook stellen via de chatfunctie.  

mailto:eeefting@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86254644762
https://us02web.zoom.us/j/86254644762
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Peuteropvang Lutje Stek zoekt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes! 

 

Dit voorjaar worden er maar liefst 5 peuters 4 jaar en gaan naar de basisschool. 

Er zijn weer een aantal plaatsjes vrij. Hoe leuk zou t zijn bij ons te komen spelen? 

Kijk voor informatie op www.lutjestek.nl  Leuke foto`s op intsta; 

kdvboespeuterszlutjestek, via mail; polutjestek@icloud.com  

 

VVE locatie in de basschool De Rietstek Kommerzijl 

We gaan al een beetje naar school! 

-Aanbieding via Lutje Stek naar de peuter en kleutergym 

-Boeken lenen met je eigen pasje van de peuter/kleuter bibliotheek op school. 

 

         
 

Omdat samenspelen, samen plezier maken, samen leren en ontdekken, 

samen groeien zo fijn is! 
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Hoi allen,  

 

Vorig voorjaar ben ik naar Niezijl verhuisd. Blij en dankbaar kan ik 

zeggen dat ik sinds die tijd met veel plezier aan Hoofdstraat 38 woon.  

 

Graag stel ik mijzelf aan jullie voor.  

Mijn naam is Garreltje Bakker. Ik ben opgegroeid in Enumatil waar 

mijn ouders een boerderij hebben met melkvee. Ik geniet ervan om in de 

natuur te zijn en ben dan ook blij met de landelijke omgeving hier rondom 

Niezijl. 

 

 Ik ben als verpleegkundige werkzaam binnen het UMCG op een van de 

chirurgische verpleegafdelingen. Op dit moment volg ik naast mijn werk 

de opleiding hbo verpleegkunde.  

 

Als ik niet werk of studeer vind ik het leuk om een 

stukje te lopen, te lezen, spelletjes te spelen, iets 

lekkers te bakken en mensen te ontmoeten.  

 

Ik hoop dat iedereen gezond blijft en we binnenkort 

elkaar weer vrijuit kunnen ontmoeten.  

Wees welkom. 

 

Vriendelijke groet Garreltje Bakker 

Hallo dorpsgenoten, 

 

Wij zijn Hielke en Riny van der Veen. Wij hebben een hond, hij is 6 jaar. 

Hij is een ondeugend, lief gezinsboomerhondje. Nu het dagelijks leven 

ander geworden is, zijn wij ook meer in huis en bij huis! Het is zeker maar 

afwachten hoe lang het allemaal gaat duren met deze coronacrisis en de 

opgelegde maatregelen.  

Hielke is conciërge op 2 basisscholen hier in de regio. Hij is nu vanaf 16 

maart al thuis.  
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Riny is als interieurverzorgster in het Zonnehuis in Zuidhorn aan het werk bij 

kleinschalig wonen: psychogeriatrie (groepswonen per zes op één 

woonvorm). Als medewerkers proberen wij een leuke, ontspannen dag te 

geven aan onze cliënten. De cliënten mogen geen bezoek ontvangen! Maar 

hoe hard deze confrontatie ook is, ook voor de partners en de familie! Het is 

een serieuze, harde maatregel. Riny gaat ook wel eens een praatje maken en 

een spelletje met ze doen. Wij doen daarom ons uiterste best. We zijn 

behulpzaam tot zover mogelijk is en laten we allen om elkaar denken. Wees 

ook een luisterend oor voor elkaar, via de telefoon en op 1 ½ meter afstand. 

 

Nu we meer vrije tijd hebben gaan we leuke klusjes opzoeken en doen, 

bijvoorbeeld de auto’s wassen en in de was zetten, de garage opruimen enz. 

Wij hebben ook wel eens een grote legpuzzel van 1000 stukjes op tafel 

liggen. 

Een spelletje met 6 dobbelstenen doen we ook wel of rummikub. Op 6 april 

waren wij 30 jaar getrouwd. Door het coronavirus konden wij ons feestje niet 

door laten gaat. Dit vonden wij erg jammer! 

 

Hartelijke groeten van  Hielke en Riny, Hoofdstraat 11b  
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Verenigingen Niezijl 

 

Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 

Secretariaat: Ina Haveman ,  Willem Lodewijkstraat 14,  tel:  0594-613030 ,   

secretariaatdbniezijl@gmail.com  

Website:  www.niezijlnu.nl ,   www.niezijl.com 

 

Stichting Dorpshuis Niezijl 

Marjon  Klijmeij, Oude Haven 9, 9842PL  0594-855289  

 

Dorpshuis ‘t Schanshuus 

Hoofdstraat 83 Tel. 213208 

Reserveringen : I. Poelma, Oliemolen 4, tel. 211821 

Elke zaterdag open van  17.00 tot 20.00 uur  (keuken 17.00 tot 19.00 uur). 

 

Stichting Spelweek 

Jannie Postma,  Hoofdstraat 96, tel: 213267 spelweekniezijl@gmail.com 

 

Sjoelvereniging De Schansbrikken 

P. Zijlstra, Fazant 1, 9843 GA Grijpskerk, piet.zijlstra@hotmail.com 

 

Klaverjasvereniging 

Dhr. F. Poelma, Oliemolen 4, 9842 PV Niezijl, 211821, folkertivonne@home.nl  

 

Hengelsportvereniging de Goede vangst 

P. Zijlstra, Fazant 1, 9843 GA Grijpskerk, piet.zijlstra@hotmail.com 

 

Gymnastiek- en Volleybalvereniging D.I.N.D.O.A. 

H. Veenkamp, Watermolen 6, tel. 211890  
 

Biljartvereniging 

T. Royenga, Hoofdstraat 64 tel. 213355 

 

Toneelvereniging De Fluitketel 
J. Smedes, Oliemolen 2 tel. 212586 

 

Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken 

Hoofdstraat 21,  tel 696410 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
mailto:spelweekniezijl@gmail.com
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