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Van de Redactie,
Helaas zijn er in deze Dorpsproat nog steeds geen nieuwe activiteiten
te melden. Omdat we voorlopig nog geen nieuwe aankondigingen
voor activiteiten verwachten hebben we er een september/oktober
nummer van gemaakt.
We hopen, net als velen, dat er een oplossing komt voor het Corona
virus zodat we straks weer allerlei gezellige activiteiten in het dorp
kunnen organiseren.
In dit nummer bijdragen van de boeken– en schilderclub. Ook fijn te
lezen is wat de collecte voor de KWF heeft opgeleverd en dat de
crownd fuding actie voor de begraafplaats een groot succes is
geweest.
Iedereen blijft van harte uitgenodigd om bijdragen voor de volgende
editie aan te leveren.
De redactie
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Afscheid & Welkom
Na jaren van trouwe inzet en betrokkenheid heeft Vera Dijkstra-Hamberg
besloten om het Bestuur van Dorpsbelangen achter zich te laten.
“Ik heb eigenlijk niets met financiën” zei ze altijd. De taak van
Penningmeester heeft ze desondanks met veel verve vervuld. Het kwam op
haar pad toen ze nog maar net in Niezijl was komen wonen en die
handschoen heeft ze opgepakt.
Als blijk van grote dank namens het hele dorp, heeft Dina haar een
cadeautje kunnen overhandigen.
Iwan vd Ploeg zal de
taak van
penningmeester van
Vera overnemen.
Daarnaast mogen we
een nieuw lid
verwelkomen in het
bestuur en dit is Helen
Hovinga.
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Contributieronde
De inning van de contributie wordt altijd in het voorjaar gehouden.
Sommigen van u hebben toen ook al iemand van het bestuur aan de deur
gehad of via een overschrijving betaald. We willen deze ronde ondanks dat
Corona roet in het eten gooide, toch nogmaals onder de aandacht brengen.

In de komende 2 weken zal er daarom iemand van het bestuur bij u
langskomen. Het bedrag van 10 euro per huishouding kunt u ter plekke
betalen.
Ook is het nog steeds mogelijk om uw lidmaatschapsgeld te voldoen via een
overschrijving op de rekening van Dorpsbelangen Niezijl: IBAN
NL86RBRB0792008626.
Voor dit kleine jaarlijkse bedrag, kan er worden deelgenomen aan de diverse
activiteiten, die door de vereniging in het dorp worden georganiseerd.
Bent u geen lid (meer) en draagt u uw dorp een warm hart toe, word lid!
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OUD NIEZIJL
Het volgende brengen wij u onder de aandacht vanuit de regio.
Op dit moment is in Museum Wierdenland in Ezinge de tentoonstelling
Langs de oevers van de Oude Riet te zien.
De expositie loopt tot en met zondag 29 november.
Westerkwartier, Oude Riet, ontwikkelingen in de regio
De tentoonstelling is gericht op geschiedenis, landschap, landbouw, cultuur
en natuur van het Westerkwartier.
Er is speciale aandacht voor de voormalige getijdenrivier de Oude Riet, die
als een (on)zichtbare ader door de gemeente Westerkwartier loopt. Ook
wordt aandacht geschonken aan tegenwoordige en toekomstige
ontwikkelingen in de regio, en de rol van de boeren. Daarbij komen
onderwerpen aan de orde als stikstofproblematiek, schaalvergroting, natuur,
inclusieve landbouw en zilte
landbouw.
Job Kuipers
Ook wordt er aandacht geschonken
aan de bevissers van de Oude Riet,
Hier hebben een paar markante
inwoners van Niezijl een mooi plekje
gekregen:
Oude Job en jonge Job Kuipers.
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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
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Visser en palingroker
Ouwe Job Kuipers was ‘s winters de keurmeester van het ijs.
We mochten er pas op als hij het goedgekeurd had.
Hij leerde ook kinderen zwemmen met een lang stuk touw vanaf de brug.
Jonge Job was visser, hij rookte paling en was mollenvanger.
Jonge Job was ook een goede vriend van Sinterklaas.
Hij heeft jaren Sinterklaas gespeeld in Niezijl.
Bijdrage van Dorpsbelangen Niezijl
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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

0594-212247
06-30 46 60 99

Kinderopvang “Het Speelhuis”
Herestraat 1
9842 AH Grijpskerk
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Beste Dorpsgenoten,
Helaas heeft zich nog niemand spontaan gemeld die het drukwerk samen met
mij op wil pakken.
Er staat inmiddels glanzende moderne apparatuur in het dorpshuis, dus veel
werk is het eigenlijk niet meer om jullie lievelingsperiodiek te maken. Maar
het moet wel even gebeuren en ik ben de enige die nu weet hoe die machine
optimaal gebruikt kan worden.
Ik zoek iemand om het werk te delen of over te nemen in weken dat ik
verhinderd ben door bijvoorbeeld vakantie.
Bel me even, dan laat ik volgende maand zien hoe het werkt.
Groet,
Jurjen 0594-851111

Opbrengst KWF
De opbrengst heeft opgebracht.
Grietje Bakker
Riny vd Veen
Ina Haveman
Tjitte Rooyenga
Martine Rosier
Nel Martini

69.06
49.25
84.06 via FaceBook 130,=
49.81
16.71
92.07

Dank aan alle gevers.
Dank aan jullie lopers.
Nel Martini
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Resultaat Crowd funding Project ‘Onderhoud Begraafplaats Niezijl’
Bovengenoemde actie is afgelopen juni gestart met het rondbrengen van een
flyer in het dorp en het zenden van een e-mail naar oud-Niezijlsters.
Het resultaat is bijna € 1800, terwijl nog donaties nadruppelen.
Beste Gevers, hartelijk dank voor deze ondersteuning van ons project.
Mocht U zin hebben om samen met een vrijwilliger een graf van een lid van
Uw familie te willen onderhouden, meld dit dan. We kunnen dan een
afspraak maken. Meestal wordt op een zaterdag ochtend gewerkt. Mocht U
een aantal auto’s voor de begraafplaats zien staan, schuif dan gerust aan, U
bent altijd welkom.
Namens de groep vrijwilligers
Henk Hasper (h.hasper@kpnmail.nl, tel.: 0594 213228)

GEPENSIONEERDEN ZIJN GOUD WAARD.

Hoe zo ouderen niets meer waard!!
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
Kalk aan onze nagels
Staaf in onze heupen
Plastic in onze knieén
Vol met dure medicijnen
Lijken wel op goudmijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen
Daarom ga ik vier door t'leven
Neem kritiek op als een spons
Want door al die rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons.
Nel Martini
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Agenda
Helaas 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 7 november.
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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Te Koop
Doppendoos 27dlg 7.=
Boormachine Top Graft + lader accu defect
bladblazer/zuiger 15.=
Bier tender
5.=
Gereedschapskist div.lijmtangen oa.2 heggescharen etc
Garage Krik 10.=
Pot Krik
5.=
Poetsmachine (auto) 7.50
Hangklok met slinger (old timer) 6.=

5.=

Kom gerust langs bij Menne aan de Hoofdstraat 61 Niezijl.
De Schilderclub Niezijl
Als schilderen je hobby is, dan is de Schilderclub iets voor jou. We zijn
vooral een groep die plezier hebben in tekenen en schilderen. Meestal
schilderen we thuis maar in de zomermaanden komen we elke maand bij
elkaar.
Dan schilderen we samen en geven elkaar tips, zo leren we van elkaar.
De meesten van ons hebben in het verleden een cursus gevolgd.
We gebruiken verschillende technieken, zoals olieverf, acryl en pastel.
Het is net waar je voorkeur naar uit gaat.
Elk jaar exposeren we onze schilderijen tijdens het Open
Monumentenweekend in de voormalige Hervormde kerk midden in het dorp.
Dit doen we inmiddels al zeven jaar. Na de expositie hangen de schilderijen
nog een jaar in de kleine zaal van het Dorpshuis.
Helaas is door de corona het Open Monumentenweekend niet doorgegaan en
daarom hebben we besloten om de expositie in het Dorpshuis nog te laten
hangen tot volgend jaar. Lijkt het je leuk om te gaan schilderen?
Al heb je maar een beetje schilderervaring en eigen schilderspullen dan kan
je bij ons al mee doen
Voor meer informatie kan je terecht bij Joke Luinstra. familieluinstra@hetnet.nl
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Leesclub Niezijl
Turks Fruit; Jan Wolkers
Bijeenkomst juni 2020
Eind juni bespraken wij Turks Fruit van Jan Wolkers. Oorspronkelijk stond
dit gepland in maart 2020. Op veilige afstand, in een tuin, kwamen we weer
bij elkaar. Het plan om tijdens deze bijeenkomst ook de film Turks Fruit te
bekijken moesten wij laten varen. In de thuisbioscoop van onze gastvrouw
konden wij niet op corona-afstand zitten.
Turks Fruit is het boek waarmee Jan Wolkers (1925-2007) definitief
doorbrak als schrijver. Bij de verschijning in 1969 had Jan Wolkers al
verschillende boeken geschreven, maar geen ervan werd zo’n succes als het
liefdesverhaal Turks Fruit.
Wereldwijd zijn meer dan een miljoen exemplaren van het boek verkocht. In
2019 rolde de 57ste druk van de persen. De NPO zond in november 2019 ter
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het boek een documentaire uit
over Turks Fruit.
De hoofdpersonen van het boek, Olga en de beeldhouwer Erik, ontmoeten
elkaar als Erik staat te liften in Limburg. Jan Wolkers schreef met deze
roman de mislukking van zijn tweede huwelijk van zich af. Ondanks dat is
Turks Fruit geen puur autobiografisch verhaal.
Veel gebeurtenissen in het boek ontleende Jan wel aan zijn eigen leven, maar
zij vonden bijvoorbeeld plaats tijdens zijn eerste huwelijk of in de periode na
het vertrek van zijn tweede vrouw, Annemarie. Het tragische einde van Olga
in het boek, zij overlijdt aan een hersentumor, overkwam een kennis van Jan
Wolkers. Hij kopieerde haar ziekteproces bijna letterlijk in Turks Fruit.
Het huwelijk met Annemarie Nauta werd gesloten in 1958 en liep al in 1960
op de klippen.
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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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Toen wij, de leden van de leesclub, het boek lazen na de verschijning in 1969
wisten we niets over de geschiedenis van Jan’s mislukte tweede huwelijk.
We beleefden de roman, waarin Wolkers zeer vrijmoedig over zijn omgang
met vrouwen schrijft, gewoon als een levenslustig verhaal, waarin veel
taboes werden doorbroken. Een groot verschil met de boeken van tijdgenoten
van Jan Wolkers. Pas na de verfilming van Turks Fruit door Paul Verhoeven
in 1973, ontstond er steeds meer belangstelling voor het waarheidsgehalte
van het boek.
Hieraan droeg een tv-interview met de ex-vrouw, Annemarie Nauta, zeker
bij.
Bij de bespreking van het boek speelde ons dit wel parten. Verschillende
leden van de leesclub hadden de biografie van Wolkers geschreven door
Onno Blom gelezen. Eigenlijk lazen we nu een ander boek, we hadden
beelden, kenden feiten. Vonden we het nu net zo goed?
En wat moesten we denken van de manier waarop Wolkers met vrouwen
omging? De term #MeToo viel verschillende malen. Daarnaast had de
verfilming onze herinneringen veranderd. Olga is Monique van de Ven
geworden, Eric Rutger Hauer.
Maar ondanks dat: als liefdesdrama
blijft Turks Fruit nog steeds
overeind.
De volgende bijeenkomst van de
leesclub vindt plaats in september.
Besproken wordt: Wees onzichtbaar
van Murat Isik.
Informatie over de leesclub is te
krijgen bij:
Jorine Steigenga,
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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
Onderhoud
Nieuwbouw
Fax. 0594697709
http://www.amebouw.nl
E-mail: info@amebouw.nl

Renovatie
en
Levering van al uw bouwmaterialen
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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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Verenigingen Niezijl
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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
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