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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 21 januari 
2021 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 

Doktersdiensten 0900-9229 

Politie 0900-8844 

    

    

mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 
 
Het jaar 2020 is een jaar om nooit te vergeten. Een wereldwijde  
pandemie die ons leven op de kop heeft gezet en nog blijft zetten. 
We hebben geleerd flexibel te zijn in hoe we samen leven in ons  
kleine dorpje en daar buiten.  
Normaal gesproken staat het laatste nummer van het jaar vol met 
activiteiten zoals bijvoorbeeld Kerstklaverjassen, 
Westerkwartierbokaal en een gezellige middag voor de oudere 
inwoners. We hopen maar dat er in 2021 langzamerhand weer wat 
activiteiten georganiseerd kunnen worden.   
 
Verder vind u in de rubriek “Even voorstellen” twee bijdragen 
evenals  in de  rubriek “Uit de oude doos” .  In de laatste o.a. enkele 
bladzijden uit een 50 jaar oude editie van de Dorpsproat. 
 
Met al uw inzendingen, de drukker, adverteerders en alle bezorgers 
hebben we het afgelopen jaar een paar speciale edities uit kunnen 
brengen. Wij bedanken iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!  
 
Wij wensen u allemaal goede feestdagen toe en bovenal een gezond 
2021. 
 
 
De  redactie. 
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Beste dorpsgenoten, 
 
Hierbij een stand van zaken vanuit Stichting Dorpshuis Niezijl. 
Het is een bijzonder jaar, waarbij vanzelfsprekende activiteiten    anders 
verlopen of niet doorgaan. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2020 geen 
algemene ledenvergadering kunnen organiseren en ook de vrijwilligers 
hebben een gezellige bijeenkomst moeten missen. Toch willen we deze 
gelegenheid benutten om al onze vrijwilligers hartelijk te bedanken voor al 
het werk dat door hen is uitgevoerd in 2020. Onze vrijwilligers hebben, 
ondanks alle steeds wisselende coronamaatregelen, onvermoeid hun inzet 
getoond, hebben met ons meegedacht en laten zien dat ze zich flexibel 
aanpassen aan de regels.  
 
HARTELIJK DANK DAARVOOR! (Het bestuur komt hier nog dit jaar bij 
de vrijwilligers op een gepaste manier op terug.) 
 
Intussen heeft het Stichtingsbestuur niet stil gezeten. We hebben ons best 
gedaan om bij vele instanties subsidie proberen te verkrijgen om Het 
Schanshuus energiezuinig te maken en de grote zaal gezellig te maken en 
opnieuw in te richten. Door het Oranje Fonds, het VSB fonds, het Scholten 
Kamminga fonds en bewonersinitiatieven Groningen is hierop positief 
gereageerd. Een aanvraag bij duurzaamheid en leefbaarheid NAM loopt nog. 
Zodra ook dit bekend is, kunnen we de plannen ten uitvoer brengen. We 
zullen jullie op de hoogte houden. 
 
De vlaggenmast + vlag, één frituur en de stofzuiger zijn in het  
afgelopen jaar vervangen en extra buitenmeubilair en vitrage en gordijnen 
voor de grote zaal is aangeschaft. Ook wil Het Dorpshuis met de tijd 
meegaan en daarom zijn we van plan om een pinapparaat aan te schaffen om 
contactloos te kunnen betalen. Dit idee is nog eens versterkt door de 
coronamaatregelen. 
 
Dan tot slot nog twee wisselingen in het bestuur. Berend Groenveld en 
Marjon Klijmeij gaan het bestuur verlaten. Berend (penningmeester) heeft 2 
periodes vol gemaakt en is dus ruim 10 jaar bestuurslid geweest. Marjon 
(secretaresse sinds 2017) gaat Niezijl verlaten. We willen Berend en Marjon 
voor al deze jaren hartelijk bedanken.  
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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 

We zijn blij te kunnen melden dat we één vacature hebben opgevuld en 
willen Elroy Eefting alvast hartelijk welkom heten in ons bestuur m.i.v. 
januari 2021.  
 
Als laatste wenst het bestuur jullie, ondanks nu nog beperkende maatregelen, 
toch goede feestdagen en een gelukkig én hopelijk een coronavrij 2021 toe. 
 
Namens het bestuur Stichting Dorpshuis Niezijl, 
Janke Groenveld 

Bericht van Bibliotheek Grijpskerk. 
 
De bibliotheek is onlangs verhuisd naar De Nieuwe Wierde.  I.v.m. de corona 
maatregelen blijft de bibliotheek gesloten tot 19 januari 2021. 
 
De openingstijden zijn danMaandag, woensdag en donderdagmiddag van 14-
17 uur. 
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Even voorstellen….. 
 

Niezijl.. het dorp waar ik altijd voorbij rij om naar mijn werk toe te gaan, is 
nu het dorp waar ik ook elke dag even af sla. 
 
Mijn naam is Hittsje Kuiper, 29 jaar en woonachtig in Noordhorn. Sinds 
Januari 2016 eigenaresse van Salon Libelle te Grijpskerk. 
 
Begin dit jaar heb ik Bart Bouman leren kennen. Bart is 32 jaar en 
woonachtig sinds 2014 aan de Hoofdstraat nr. 28 te Niezijl. 
 
Ondanks dat dit jaar voor lang niet iedereen zo is verlopen als verwacht. Ben 
ik gelukkig en dankbaar dat Bart in mijn leven is gekomen.  
 
Mijn bedrijf moest begin dit jaar 8 weken dicht vanwege de maatregelen van 
de overheid, maar ik heb ik kunnen genieten van de wandelingen in en om 
Niezijl, de gezellige praatjes op afstand met de buren Heino en Jan Tinus en 
Gerda. Vanuit de keuken of de auto gaat met regelmaat even mijn hand 
omhoog om een voorbijganger met of zonder hond  te begroeten. Ook 
genieten wij van de heerlijke nootjes van Henri en Wanda v/d Ploeg. 
 
Bart kan elke dag naar zijn werk als CNC programmeur bij Bies Group te 
Marum en vanaf half mei mocht ook ik weer open en verzorg ik iedereen 
elke dag weer van een mooie coupe en/of kleur of een ontspannende 
gezichtsbehandeling. 
 
Wij wensen iedereen alvast liefdevolle dagen toe en een gelukkig en gezond 
2021! 
 

Een kerstgroet, Bart & Hittsje 

Opbrengst Collecte Altzheimer  
   
Mw.G Bakker.          63.90 
Mw.K.Rooijenga       41.14 
Mw.Reiskamp           39.70 
Mw.R.vd Veen           59.65 
Mw.N.Martini              72.71 
 
Dames hartelijk Dank. 
Alle gevers ook Dank. 
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Gezocht video beelden  
 
Sjoukje Boomsma is op zoek naar videobeelden waar haar zus op staat. 
Mocht u videobeelden hebben van bv een koningsdag en/of Spelweek waar 
haar zus op zou kunnen staan? 
 
Neem dan contact op met: info@niezijl.com / 0594-851933  of geef ze af op 
Hoofdstraat 36 in Niezijl 
 
Eventuele filmbeelden op VHS of een andere video-standaard kunnen wij laten 
digitaliseren. 
Een vraag… Ik ben al jaren bezig met het feit dat ik geen videobeelden van 
mijn zus heb en dat ik dat zo jammer vind. 
Tegenwoordig maken we overal video’s van maar helaas gebeurde dat in die 
tijd niet zo vaak en hadden wij zelf geen videocamera. 
Maar ik weet dat er mensen zijn die toen al wél een videocamera hadden. Is er 
iemand die misschien beelden heeft waar mijn zus in voor komt of kan komen? 
 
Of misschien iemand kent die beelden zou kunnen hebben? Gaat om de tijd 
april 1982 t/m juli 1987. 
Denk bijvoorbeeld aan Koninginnedag, spelweek, verjaardagen…. 
Ik zou echt enorm dankbaar zijn als ik zelfs maar een paar seconden beeld zou 
hebben/kunnen zien  
 
Sjoukje Boomsma 

Te koop:  
partij kerstballen in rood en zilver 
Prijs n.o.t.k. 
Af te halen bij: 
 
Petra Eilander  
Oude Haven 11  
Tel. 213990 
p.r.eilander@ziggo.nl  

Bedankt 
Na het overlijden van Annie kreeg ik veel reacties vanuit het dorp. 
Telefoontjes, kaartjes, bloemen... 
Heel hartelijk dank daarvoor. Het deed me goed dat zoveel mensen 
meeleefden. 
 
Vriendelijke groet, 
Dina Pool 

mailto:info@niezijl.com
mailto:p.r.eilander@ziggo.nl
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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. 
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Uit de oude doos 
 
Onderstaande tekst uit de Schuddebeurs is ingeleverd door Hein 
Boersema. In het oude verhaal zit een fiks aantal Nederlandse 
plaatsnamen, een ludieke taak om ze allemaal op te sporen.  
 

Er is veel veranderd in honderd jaar 
Het leek ons best leuk om via de schuddebeurs te Zuidhorn u 
en uw buren iets te vertellen over ons bedrijf: in het Noorden 
gevestigd in Niezijl. Rond de eeuwwisseling trok Heino 
Boersema de boer op, in een manchester boksum, forse baard 
en lange blonde haren, vervaardigde hij hondenhokken van 
berkhout… vuren rekken voor melkbussen en tillen voor duiven.  

De ouwe grondlegger liet niet in acht sloten tegelijk en doorzag 
snel de waarde van een zelfstandige vestiging en stichtte, 
tijdens een glaasje voorburg,: Boersema’s timmerwerken annex 
materialen. Op de houten balk boven de provisorische 
werkplaats stond dan ook heel deftig: “n Broek voor uw enter 
of andere dieren (paardendissels)…’n arkel voor de opstal…
assen van vledder…van voorschoten tot ruwe vijlen….neem een 
monster… made bij H. Boersema”(ingang achterom).  

De handel van de rijzige heer floreerde goed door de dorst 
naar klandizie. Maar pasop, de tijd rolde voort en hield geen 
schaft. Enige jaren na de Tweede Wereldoorlog nam zoon 
Berend en vrouwe Tine het voortouw ter hand. Op en neer 
gaande jaren moesten ze deelen.  
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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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Bergen en dalen in het achterveld werden vakkundig 
overwonnen.  

De hoorn des overvloeds werd losser en diende zich aan in de 
zestiger jaren. Door nieuwkoop van huizen etc. kwam er een 
stringente nieuwbouw op gang…, en konden Berend en Tine 
putten uit …. En dongen mee naar een goedgevulde 
orderportefeuille. Het opende nieuwe perspectieven en werden 
in een jaar tijd acht huizen gebouwd en nadien lagen er al 
langweer rijen nieuwe op drachten te wachten.  

Bij het klimmen der jaren werd de naam Boersema een begrip in 
de wijde regio. Alle goede dingen bestaan uit drie en halfweg de 
zeventiger jaren dienden de huidige eigenaren zich aan: Hein en 
Aly Boersema.  

Ze kregen geen tijd om in te dommelen, door de toenemende 
bouwexpansie hoeven ze zich niet te ontzien. Om in de huidige 
tijd een gerenommeerd bouwbedrijf bouwbedrijf te leiden is 
het echt een gegeven om depunt op de i te zetten. Het nu 
moderne bedrijf leende zich uitstekend voor alle Bouw- en 
Timmerwerken en kan kampen met scherpe concurrerende 
prijzen. Aan de service van Hein en Aly hapert dan ook niets. 
Ze kunnen leunen op een generatielange ervaring. Zegge en 
Schrijve bijna honderd jaar.  

BOERSEMA’S BOUWBEDRIJF …. een naam om te onthoude! 
Zeer aanbevelend, met een hartelijke groet van Hein en Aly 
Boersema. 
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Groningse wijsheden 
 

Wat jonk is speult geern 
wat old is neult geern. 
 
(Wie jong is speelt graag 
wie oud is moppert graag.) 
 
Men mout mensen nemen 
zo as ze binnen, zee kloas 
en hai traauwde mit  t riekste wicht van t dorp. 
 
(Men moet de mensen nemen zoals ze zijn, zei Klaas, 
en hij trouwde met het rijkste meisje van het dorp.) 
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Even voorstellen 
 
Aan ons de vraag om als nieuwe bewoners van Niezijl alsnog een 
verhaaltje over ons zelf te schrijven. Inmiddels wonen we 4 jaar in 
Niezijl en zijn we geen nieuwe bewoners meer. Maar we doen graag 
mee aan deze rubriek om ons alsnog even voor te stellen. 
 
Inmiddels ziet ons gezin er iets anders uit dan toen wij hier in maart 
2016 kwamen wonen in Niezijl want in 2017 werden wij verblijdt met 
een dochter en zusje.  
 
Wij zijn Theo 41 jr en Marian 35 Renkema en hebben samen 4 
kinderen. Karsten van bijna 10, Laurids 8, Annemette 7 en Rosalyn 3. 
Wij wonen in de wieken aan de watermolen 10. 
Onze kinderen zitten in Kommerzijl op school ‘de Rietstek’  
Marian is opgegroeid in Dorkwerd vlakbij de brug, en verhuisd naar 
Denemarken op haar 12e. De opleidingen die zij heeft gevolgd zijn 
met een kort uitstapje naar detail handel altijd gericht geweest op de 
zorg, van gehandicapten tot ouderen en ook kraamzorg maakte hier 
deel vanuit. 
 
Theo is opgegroeid in Noordhorn en heeft daar gewoond tot zijn 21e, 
hiervandaan naar Denemarken verhuisd.  Hij heeft hier voor 
werkzaamheden ongeveer 5 jaar gewoond. Theo woonde toen 
helemaal boven in Noord Jutland, in het plaatsje Mygdal, 80 km 
boven Aalborg. Eenmaal terug in Nederland op verschillende plekken 
gewoond en uiteindelijk in Niezijl terecht gekomen 
 
We hebben samen een periode in Denemarken gewoond, hier hebben 
we elkaar ook leren kennen. Marian is hier met haar ouders heen 
geëmigreerd toen ze 12 jaar was, daar heeft Marian 7 jaar op de 
boerderij gewoond waar Theo toen in de vakantie kwam werken en zo 
hebben we elkaar leren kennen.  
 
Omdat Theo het een mooi land vond en er graag mocht wonen heeft 
hij uiteindelijk hier werk gezocht na zijn opleiding ( die agrarisch 
georiënteerd is) na 2,5 jaar gewerkt te hebben bij een veehouder die 
ook een varkensbedrijf erbij had, is hij in de voederbranche gerold. 
Ook hier heeft hij toen nog 2,5 jaar zijn tijd mee gevuld voordat we 
gang naar Nederland hebben gemaakt.  
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 Marian werkt voor TSN thuiszorg en werkt in de zorg, dit in een 
groot gebied door Groningen. Omdat zij geen vaste route heeft komt 
zij in verschillende gemeentes, het leuke hiervan is dat je met 
verschillende mensen in contact komt en goed het verschil kan zien en 
merken tussen de verschillende regio’s. De werkzaamheden  zijn erg 
divers en gaat van de leeftijd van 10 tot 100 en is afhankelijk van de 
zorgvraag. 
 
Na 7 jaar te hebben gewoond in Kommerzijl hadden wij in 2013 het 
huis verkocht en konden wij tijdelijk aan de Lageweg 45 Grijpskerk 
een woning huren. Dit tijdelijk werd 3 jaar en in die tijd hebben we 
veel huizen bekeken. Wij zochten iets buitenaf ergens op de ruimte. 
Dit werd een lastige zoektocht. Het was of te duur of er moest te veel 
aan gebeuren of we visten achter het net. Tot op een dag de 
Watermolen 10 op funda kwam, dit leek ons wel wat en toen we 
gekeken hadden waren we om. We hebben het huis kunnen kopen en 
daar waren we blij mee! Aan de voorkant wonen we aan een rustige 
straat en achter het huis kijken we uit over de landerijen.   
 
Inmiddels is Theo alweer zo’n 3 jaar actief in stichting Dorpshuis en 
zullen velen uit Niezijl al wel weten wie wij zijn. In zijn vrije tijd mag 
Theo graag voetballen en Laurids is ook vaak op het voetbalveld te 
vinden. Karsten doet aan Judo en Annemette zit op gym/turnen. In 
onze vrije tijd vinden we het ook gezellig om samen te zijn. Op een 
zondag wandelen we vaak of zijn we gewoon lekker thuis en spelen 
we een spelletje. De kinderen zijn vaak en veel buiten en de meesten 
zullen wel weten wie de kinderen van Renkema zijn.Wij wonen met 
veel plezier in Niezijl en hebben een prachtig plek, ook de kinderen 
genieten zomers van het zwemmen in het kanaal.  

In deze branche is Theo nog steeds actief,  nu voor het bedrijf 
AgroNoord. Het kantoor staat in Hoogeveen met het werkgebied 
Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel. We zijn actief in het 
verkopen van mengvoeders ,grondstoffen, meststoffen, zaaizaden, of 
anders gezegd alles wat een melkveehouder nodig is voor voer of teelt  
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Met de buurjongen zijn ze druk in de weer met hun skelters als boer. 
Zomers zijn ze ook graag op de boerderij achter ons en zitten dan ook 
heel graag bij de boer op de trekker. Zij doen thuis dan op de skelters 
na wat er achter ons op de landerijen gebeurd.  
Annemette houdt van skeeleren en samen met haar mama lekkere 
dingen bakken. 
 

Dit was een korte indruk over ons en ons gezin. In deze corona tijd en 
wintertijd zien we elkaar weinig tot niet in het dorp. We hopen net als 
iedereen dat het straks weer beter zal worden en we er weer op uit 
kunnen. 
  
En natuurlijk fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!! 
Tot ziens 
Theo en Marian 
Karsten, Laurids, Annemette en Rosalyn 
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Nog meer oude doos van  Nel Marini. 
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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 

 



 27 

 



 28 

 

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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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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