
   

 

 

November 2020 

Jaargang 37 
Nr 323 



 2 

 

 



 3 

 

Dorpsproat 

  
November 2020 
37 ste jaargang nr. 323 
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

  
Uitgave : 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
   
Redactie : 
Rob Meloen 
Auktje Smedes 

 
 
Redactie adres: 
Oliemolen 2 Niezijl 
Tel : 0594-212586 
 
info Email : dorpsproat@ziggo.nl 

  

Kopij 
Gelieve uw kopij uiterlijk 1 december 
2020 in te leveren bij de redactie 
(liefst digitaal). 
  
  
Informatie adverteren : 
Hein Nauta, tel: 212512 
  
Druk:  
Jurjen Veenstra en (vacature) 

 
   
Belangrijke telefoonnummers: 

 

 

Alarm bij nood 112 
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Van de Redactie, 
 
Het doet ons goed dat we deze maand toch een mooie Dorpsproat bij 
u kunnen bezorgen. In dit nummer nieuws over o.a. Sintmaarten. 
Ook heel erg leuk dat nieuwe inwoners zichzelf voorstellen.  
 
In de huidige tijd kost het ons steeds meer moeite om ons mooie 
dorpskrantje te vullen. Het blad stond altijd vol met  
allerhande activiteiten voor jong en oud, maar helaas…... 
 
Zoals u zich voor kunt stellen worden er in komende feestmaand ook 
geen activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan de 
kerstviering voor ouderen, de bingo en de nieuwjaarsborrel. Dit zal 
voor veel mensen een extra domper zijn in deze toch al donkere 
dagen. 
 
Daarom willen we, in samenwerking met Dorpsbelangen,  
proberen om in de koude decembermaand een extra warme 
Dorpsproat bij u te bezorgen. In april van dit jaar hebben we 
bewezen dat wij als Niezijlsters dit samen kunnen! 
  
Voor deze laatste uitgave van 2020 vragen wij u allemaal om de 
inhoud van de Dorpspraot te vullen met; gedichten, mooie verhalen, 
rare verhalen, herinneringen van vroeger, hobby’s, een kerstwens of 
wat dan ook maar in u op komt. 
 
U kunt uw bijdragen mailen of bezorgen bij de redactie! 

 
De  redactie. 
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Sint Maarten 11 november 2020 
 
Hoe vieren we Sint Maarten op 11 november in deze coronatijd?  
Het feest waarbij kinderen met lampions langs de deuren gaan, kan doorgaan. 
Kinderen hebben immers maar een klein aandeel in de verspreiding van het 
virus, zeker buiten. En als iedereen zich aan de regels houdt, is er genoeg 
ruimte om drukte te voorkomen. 

Houd je aan de afstand 
Maak de groepjes die lopen zo klein mogelijk 
Ga met zo weinig mogelijk volwassenen mee 

 
De meeste winkeliers in de regio geven gehoor aan de richtlijnen van de 
veiligheidsregio en doen dit jaar niet mee met het Sint Maarten feest. 
In de eigen omgeving is er echter voldoende gelegenheid om de kinderen een 
leuke avond te bezorgen.  
Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld: 

Geef verpakte traktaties. 
Markeer 1,5 meter voor de deur. 
Zet buiten of voor het raam een brandende windlicht of kaars. 

Maar ook als u om welke reden dan ook niet mee wilt werken aan dit feest, is 
dit volkomen begrijpelijk. 
 
Als iedereen die de kinderen met hun lampionnen wil ontvangen een 
lichtje zet in de vensterbank voor het raam of ergens bij de entree, is het 
voor de kinderen en hun ouders duidelijk wie er mee doet en wie niet. 
 
Zo voorkomen we teleurgestelde kinderen en tevergeefs aanbellen. 
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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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Contributie 
Vanwege de recente opleving van het corona virus heeft 
het bestuur van Dorpsbelangen besloten om de 
contributieronde niet te vervolgen. Zoals eerder vermeld. 
Voor ons aller veiligheid willen we u vragen om, mocht u 
de contributie voor 2020 nog niet hebben voldaan, deze 
over te maken via de bankrekening.  
 
€10 Per adres op NL86RBRB0792008626 t.n.v. Vereniging voor 
Dorpsbelangen Niezijl Alvast onze hartelijke dank! 

Najaarsronde 
De bloemen van de bruggen en de bakken en perkjes weer netjes. 
Covid proof, dus veel minder gezellig. 
Maar zonder koffie met koek werd er ook hard gewerkt. 
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Even voorstellen ….. 
 
Enige tijd geleden werd ons gevraagd of we ons wilden voorstellen aan de 
bewoners van Niezijl.  Helaas heeft dit door de corona even op zich laten 
wachten maar bij deze stellen wij ons graag voor. 
 
Wij, Petra en Kees Kranenburg wonen op de hoek Stein van Malsem / 
Lodewijkstraat.  Waar we met veel  plezier inmiddels wonen sinds januari 
2019. We zijn beide 60-tigers, maar voelen ons vele jaren jonger. 
 
Petra  is  sinds 2012 werkzaam als administrateur  bij Pommeq  te 
Munnekezijl.  Hier werkt zij 4 dagen per week, zodat er tijd genoeg over 
blijft om samen iets te ondernemen. Petra mag graag lezen en puzzelen, 
bordspelletjes en yahtzee.  
 
Kees is sinds 2017 niet meer werkzaam i.v.m. zijn gezondheid , hij heeft 
zijn hele leven gewerkt als vestigingsmanager bij een bedrijf in  auto- en 
vrachtautobanden. 
Kees houdt ervan om veel van bezig zijn, tuinieren, wat rommelen in en om 
het huis. Vaak met lange momenten van rust om zijn lichaam weer op te 
peppen om een klus af te kunnen maken. De verbouwing van ons huis duurt 
nog voort. Grote klussen zijn zo goed als klaar, maar veel van de afwerking 
moet nog gebeuren. 
 
Kees zijn grootste hobby is zijn scooter. Met een gangetje van 20 – 25 km 
de wijde wereld in. Ook samen maken we lange tochten en genieten dan van 
de natuur en de rust op de fietspaden. Dit geeft ons  rust en energie.  
 
Samen genieten van we ervan om met de caravan op pad te gaan. 
Tegenwoordig is het vakantie in eigen land. Vroeger waren landen als Italië 
en Kroatië ons reisdoel. De bestemming maakt niet uit, ver weg of dicht bij 
huis, als we maar plezier hebben. 
 
We hebben twee kinderen, van beide één. Twee kleinkinderen waar we  
volop van te genieten.  
 
Ja, hoe zijn we hier in Niezijl beland, door een rondje huizen te kijken op 
een mooie vrijdagavond, viel ons oog op dit huis, met uitzicht en het knus 
gevoel van een klein dorp. Een bungalow, wat is er mooier dan alles 
gelijkvloers als traplopen niet je favoriete sport is.  
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De keuze van toen is een super gevoel geweest, wat fijn om hierin Niezijl te 
wonen. Gezellig, compact, vele lieve open eerlijke mensen om je heen, de 
verbondenheid die er hier heerst en een plek waar we ook heerlijk met onze 
kinderen en kleinkinderen kunt genieten van alles om ons heen. De ruimte, de 
speeltuin en veel groen. 
 
We vinden het leuk om ons voor te stellen in “de Dorpsproat” zodat een ieder 
nu ook weet  wie we eigenlijk  zijn. 
 
Petra en Kees Kranenburg  
 

  
  
  
  
  

 
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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Griffioenkalender 2021 
 
Als activiteiten commissie van het zwembad van Grijpskerk, 
zijn we er in geslaagd om  de 21e editie van de  Griffioenkalender te 
kunnen realiseren, een overzichtelijke kalender die gesponsord wordt door 
meer dan 50 ondernemers uit regio Grijpskerk en deze bevat ook nog een 
paar mooie waardebonnen , deze  kalender wordt in week 46,  9-14 
november  huis aan huis verkocht door enkele vrijwilligers. 
 
                      De kalender bedraagt € 6.00 
 
We gaan ervan uit dat we huis aan huis kunnen gaan lopen in deze 
bijzondere tijd, misschien handig als u gepast geld klaar heeft liggen, dat 
scheelt misschien de nodige contacten en handelingen waarin we nu 
voorzichtig willen zijn. 
 
De kalenders zullen tevens verkocht worden vanaf week 47 bij 2 
ondernemers in Grijpskerk : DA  Drogist  en Drukkerij Hoekstra. 
 
Mocht u vragen hebben of wilt u kalender(s) reserveren, 
dan kunt u mailen naar griffioenkalender@gmail.com 
 
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie openluchtbad zwembad 
de Griffioen te Grijpskerk 
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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 is zaterdag 9 januari 2021. In verband met 
oudejaarsdag op donderdag 31 december halen we het oud papier 
deze keer de 2e zaterdag van de maand op. 
 
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. 



 18 

 



 19 

 

Even voorstellen ……. 
 
Wij zijn Ben Elsinga en Sanne Bosma.  
Wij zijn door Riny van der Veen gevraagd om een stukje over onszelf te 
schrijven voor Dorpsproat.  
 
Ben, 34 jaar woont sinds 2017 aan de Hoofdstraat 51. Sanne, 31 jaar, is een 
echte Fries. Geboren en getogen in Kollumerzwaag. In april zijn wij samen 
gaan wonen.  
 
Hoe wij in Niezijl terecht zijn gekomen?  
Een aantal jaren geleden was Ben opzoek naar een koophuis in de buurt van 
Grijpskerk. Het vierde huis wat hij tegenkwam was het huis op de 
Hoofdstraat 51. Na het huis volledig gestript te hebben was het huis 8 
maanden later na een volledige verbouwing klaar (dit ook dankzij vrienden 
en kennissen). 
 
Ben heeft een eigen autopoets bedrijf sinds 2011. Dit doet hij sinds 2018 
achter in de zelfgebouwde garage.  
Ben zijn hobby is zijn huis. Hij vind altijd wel iets wat anders moet en vind 
het leuk om dit allemaal zelf te doen.  Zo staat er sinds de zomer een 
overkapping achterhuis en is de garage uitgebreid voor berging.  
 
Sanne zit sinds haar 19e in de detailhandel en werkt sinds 4 jaar bij Ms 
Mode in Drachten.  
Ontspanning zoekt zij in de muziek. Rond haar 8e is zij begonnen met 
muziekles in Kollumerzwaag en ongeveer op 11 jarige leeftijd begon zij bij 
Chr. Brassband Juliana, wat tegenwoordig een samengevoegde band is van 
De Westereen en Kollumerzwaag onder de naam Chr. Brassband 
Westersweach. Naast de ontspanning van de muziek is zij ook een van de 
bestuursleden.  
Verder vind Sanne het leuk om te fotograferen. Natuur en portretfotografie 
zijn hierin favoriet.  Zo is zij regelmatig in het Nam Park te vinden met de 
camera.  
 
Samen gaan wij graag op zondag ochtend baantjes trekken in het zwembad 
in Buitenpost. Vanwege Corona staat dit momenteel op een laag pitje.  
 
Wij vinden Niezijl een leuk en gezellig dorp. Regelmatig doen wij een 
borrelavondje met de achterburen en zomers hoort een lekkere barbecue 
daar natuurlijk ook bij.  
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Ook zijn wij er achter gekomen dat je zomers erg gezellig bij het dorpshuis 
op het terras kunt zitten voor een hapje en een drankje en gemakkelijk 
contact kunt leggen met dorpsgenoten.  
 
De Dorpsproat vinden wij een leuk blad. Door deze te lezen leer je je dorp 
toch een klein beetje kennen en weet je een beetje wat er allemaal speelt.  
 
Groet, 
 
Ben & Sanne 

Leesclub Niezijl 
Wees onzichtbaar door Murat Isik. 
 
Bijeenkomst september 2020 
 
Wees onzichtbaar verscheen in 2017. Deze roman over een Turkse  
jongen die zich staande probeert te houden in een onveilig gezin en een 
onveilige buitenwereld betekende de doorbraak van Murat Isik als schrijver. 
Hij werd niet alleen bekend bij een groot publiek, maar won verschillende 
grote prijzen, zoals de Libris Literatuurprijs 2018, de Boekhandelsprijs 2018 
en De Inktaap 2018.  
In 2012 verscheen zijn eerste roman Verloren Grond, waarvoor hij De 
Bronzen Uil Publieksprijs won.  
 
Murat’s romans zijn allemaal geïnspireerd op verhalen uit zijn familie, zijn 
eigen geschiedenis, het immigrant zijn. De verhalen zijn niet helemaal 
autobiografisch maar geven wel een beeld van de gevolgen emigratie, 
armoede en opgroeien in een onveilige omgeving. 
 
Wees onzichtbaar is niet alleen het verhaal over Metin Mutlu maar schildert 
ook een portret van de Bijlmer, de grote nieuwbouwwijk, die opgetrokken 
werd in het eind van de jaren zestig, begin jaren zeventig in Amsterdam 
Zuidoost. Het verval van de wijk speelt een belangrijke rol in Isik’s roman. 
 
Metin is vijf jaar als hij met zijn moeder en zusje naar Nederland komt waar 
zijn vader in de Bijlmer woont. Het leven in het gezin Mutlu draait om 
Metin’s vader. Hoe houden ze hem rustig, hoe krijgen ze genoeg geld van 
hem los om eten te kunnen kopen etc. In dit onveilige gezin krijgen de 
kinderen geen bescherming tegen de rauwe buitenwereld. 
 
De roman geeft een goed beeld van het leven in een immigrantengezin. Op 

het moment dat zij in de Bijlmer komen wonen is de bevolking een mix van 

veel nationaliteiten en herkomsten.  
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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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Vooral mensen afkomstig van De Antillen en uit Suriname wonen er in het 
begin van de jaren tachtig. Langzamerhand verloedert de woonomgeving. 
Een buurman, die voor een krant heeft gewerkt vertelt Metin over het 
ontstaan van het stadsdeel, over de fatale wijzigingen in het oorspronkelijke 
ontwerp. 
Metin, zijn zusje en zijn moeder weten zich uiteindelijk omhoog te werken 
uit de uitzichtloze woon- en gezinssituatie. Zijn moeder vindt een baan 
waarin zij zich kan ontwikkelen. Zij maakt zich los van zijn vader.  Metin en 
zijn zus volgen universitaire studies. De Bijlmer uit hun jeugd bestaat niet 
meer. 
 
De leesclub was zonder uitzondering enthousiast 
over dit boek. De discussie ging onder meert over het 
autobiografische karakter van de roman. Murat heeft 
veel gebeurtenissen uit zijn eigen leven in het boek 
verwerkt. Zou hij ook een roman kunnen schrijven 
waarin zijn familiegeschiedenis en 
immigrantenverleden geen rol speelt? 
 
Het volgende boek Hout door Jeroen Brouwer  wordt 
besproken in november.  
 
Informatie over de leesclub is te krijgen bij: 
Jorine Steigenga, j.a.steigenga@gmail.com  
Tel: 696410 

Kent u deze al? 
 

Vroeger als je drie keer moest niezen, riep iedereen 
"Morgen mooi weer". 

Nu moet je rennen voor je leven. 
 

Menne Martini 

Groningse Wijsheden 
 

Men mout gain pankouk bedaarven  om n aai'.   
        (Men moet geen pannenkoek bederven om een ei )                                 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Nijntje Beweegdiploma voor peuters en kleuters. 

Iedere woensdagmiddag om 15.30 uur in dorpshuis De Soltketen Kommerzijl! 

Kom gezellig meedoen, wie weet is t iets voor jou! 

Info en aanmelden kan bij Gerda Boes tel. 06 11 84 35 22 

 

 

Of via boes.kommerzijl@gmail.com 

 Zie ook www.lutjestek.nl 
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DONATIES 2020 OPHALEN  
 
In november en december halen wij altijd het geld op waarmee u het 
onderhoud van de voormalige hervormde kerk in Niezijl steunt. 
Ook dit jaar zijn wij dit van plan. Omdat het onzeker is hoe de corona 
besmettingen zich blijven ontwikkelen kan het zijn dat de bijdragen van 
2020 pas in het begin van 2021 worden opgehaald. 
 

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de 
Plaatselijke Commissie Niezijl van de Stichting Oude Groninger 
Kerken. 
 

SOGK kerk Niezijl 
NL81 RABO 0135 7010 15 
 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons wel steunen? Dan kunt u zich 
aanmelden via onderstaand formulier. 
 

Bedankt voor uw steun en blijf gezond, 
 

Plaatselijke Commissie Niezijl 
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Graag wil ik de Plaatselijke Commissie Niezijl financieel ondersteunen 
bij het onderhoud van de voormalige Hervormde Kerk. 
Daarom meld ik mij aan als donateur voor het jaarlijkse bedrag van  
0     € 7,50  
0     ………… 
 

Naam: ………………………………………………  Adres: 
……………………………………………… 
Datum:…………………..  Handtekening:  
 

Dit formulier kunt u inleveren bij Dina Pool, Stein van Malsenstraat 25. 
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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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Klok luiden. 
 
Het luiden van de klok van de NH kerk is een aantal malen van slag 
geweest.  Inmiddels hersteld en luidt ze weer elk half en heel uur.   
 
Het klok luiden is een  heel  oud gebruik, de eerste klokken werden in 
europa al in 4de en 5de eeuw gegoten. Het lange klokluiden drie keer 
op een dag (behalve op  zondag) even na  8, 12 en 18 uur ontstond  
rond  het jaar 800.  In die tijd werd deze streek gekerstend en 
ontstonden er kloosters waar de drie gebeds tijden op gezette tijden 
werden aangekondigd door een klok,  de angelus.     
 
Gaandeweg  werd de regelmaat van het luiden over genomen  door de 
bevolking  en aangepast aan de eigen dag indeling.   De drie tijden 
kwamen overeen met  de tijd voor de eerste maaltijd,  het middag 
maal en het eind van de werkdag.  Voor de mensen die op het land 
werkten de enige manier om  dat in de gaten te kunnen houden. Later 
kwam daar het luiden voor de de hele en halve uren bij. Dit is tot op 
de dag vandaag op veel plaatsen zo gebleven . 
 
Behalve om de tijd aan te geven was het klokluiden lange tijd de enige 
manier snel te waarschuwen voor onraad zoals overstromingen, brand 
en oorlogsgeweld.  Ook werd de klok geluid voor belangrijke 
gebeurtenissen zoals hoog bezoek,  huwelijken en begrafenissen en 
uiteraard bij allerlei kerkelijke aangelegenheden.   Voor ommuurde 
steden werd de klok elke dag s’avonds geluid om het sluiten van de 
stadspoorten aan te kondigen en s’ochtens om het openen  daarvan. 
Een luidklok was en is duur en werd aanvankelijk alleen aangetroffen 

in  rijke welvarende  steden .   

Aanvankelijk was hier waarschijnlijk sprake van een eenvoudige klok; 
rond 1860 werd de toen bouwvallige toren afgebroken en vervangen 
door de huidige waar in 1866 een nieuwe klok werd geplaatst. In de 
oorlog werd die gestolen en is na de oorlog vervangen door andere. 
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Aan het klokluiden werden ook magische krachten  toegekend die nog 
stammen uit voor christelijke tijden.  Zo werd aangenomen dat bij het 
overlijden de ziel zich losmaakt van het lichaam en een makkelijke 
prooi wordt voor kwade geesten.  Kwade geesten kunnen slecht tegen 
lawaai .  Het klokluiden diende dan ook  om de dwalende ziel te 
beschermen.  
  
Voordat er klokken waren deed men dit door op allerlei manieren veel 
lawaai  maken met behulp bv trommels en ratels.   Zelfs  een paar 
honderd jaar geleden ging dat nog samen met het klokluiden tijdens 
begrafenissen. Van relatief recente datum  is de overlevering over 
Fokje Klaaskens  uit Grijpskerk,  waarin sprake is van de angst van de 
duivel voor het klokgelui: 
 

In 1840 stierf daar op 84-jarige leeftijd Fokje Klaaskens, 

Fijne Fokje genoemd. Zij was helderziende en werd op 24 

december van dat jaar begraven. Tijdens het luiden van de 

klok vloog de klepel er uit en bleef achteraan het kerkhof 

in de grond steken. De bevolking zag hierin het bewijs dat 

de vrouw tijdens haar leven een verbond met de duivel had 

gesloten. Die was zo bang geworden voor het klokgelui dat 

hij de klepel er had uitgeworpen. (uit: digibron.nl) 

Ook  bij oud en nieuw diende lawaai om de kwade geesten te weren en 
de goede geesten gunstig te stemmen voor het komende jaar.  
Langdurig  klokluiden leende zich daar goed voor even als andere  
gebruiken zoals het midwinter blazen, vuurwerk afsteken en van meer 
recente datum carbid schieten.  Het klokluiden bij oud en nieuw kent 
afhankelijk van de plaats veel, soms bizarre, variaties:  

Het is al meer dan een eeuw traditie tijdens oud en nieuw 
in de Woldstreek: Kloksmeer. Van acht uur ’s avonds tot 
acht uur ’s morgens wordt in Siddeburen en Schildwolde 
de klok geluid.  
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De Kloksmeertraditie, ook wel Sint-Thomasluiden genoemd, gaat 
terug op het denkbeeld dat er bij de jaarwisseling boze geesten 

rondwaren die in het nieuwe jaar het land en het vee 
onvruchtbaar kunnen maken.   

Om de geesten te verdrijven wordt het nieuwe jaar met knallend 
vuurwerk ingeluid. In Siddeburen en Schildwolde wordt 
daarnaast de klok van de plaatselijke 
kerk twaalf uur lang onafgebroken 
geluid. Precies om 20.00 uur, direct 
na het laatste woord in de kerkdienst 
op oudejaarsavond, begint het 
klokluiden. 

Het is bij deze traditie gebruikelijk 
om de klokkenluiders 
nieuwjaarswensen te brengen. 
Hierbij wordt een glas zonder voet 
aangeboden met alcoholische inhoud 
ter smering van het luiden. De 
bezoeker kan dan namelijk 
uitgenodigd worden het klokkentouw 
even over te nemen. Het is dan wel 
zaak ervoor te zorgen dat de 
regelmaat van het luiden niet verstoord wordt, want dat brengt 
ongeluk. (Er is nog een andere bedenking, maar die wordt 
geheim gehouden).    Uit:  ‘t Bokkeblad 

 

Het luiden van de kerkklokken is eeuwen oud  en sfeer bepalend voor 
dorp en stad en wordt dan ook gezien als cultureel erfgoed ,  breed 
gekoesterd  en vaak met behulp van vrijwilligers in stand gehouden.  

Rob Meloen 



 32 

 



 33 

 

Ingezonden door Hein Nauta: 
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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 
 
Schildersclub Niezijl,   J.Luinstra, Havenstraat 10, tel 212234 
 
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken 
Hoofdstraat 21,  tel 696410 

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