Februari/maart
2021

Jaargang 38
Nr 325

2

3

Dorpsproat

Uitgave :

Februari/maart 2021
38 ste jaargang nr. 325

Redactie :

Vereniging Dorpsbelangen Niezijl
Rob Meloen
Auktje Smedes

Redactie adres:

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

Kopij

Gelieve uw kopij uiterlijk 21 maart
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

4

5

Inhoudsopgave:
Van de redactie
In memoriam
Oud papier
Kerkklok
Agenda
Verhuisbericht
Evenvoorstellen 1
Evenvoorstellen 2
Evenvoorstellen 3
Oude doos
Als
Twinttigtwintig
Overlijden Klaas ten Have
Huidige situatie
Dik gat

7
9
11
11
13
15
17-19
19
20-21
22-23
25
25
27
29
29

6

7

Van de Redactie,
In dit februari/maart nummer hebben we weer veel leuke
artikelen geplaatst. Een aantal prachtige, toepasselijke gedichten die
deze tijd kenmerken.
Ook erg leuk zijn de bijdragen in de rubriek Even voorstellen….
Zo maken we ondanks de tijd waarin nu leven, en we elkaar niet in
het dorp kunnen ontmoeten, toch kennis met nieuwe inwoners.
Hartelijk dank daarvoor!
Blijf vooral stukjes insturen voor het aprilnummer.
De redactie.
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In memoriam
Klaas te Have

20 maart 1932 – 23 december 2020

Net voor het einde van het vorige jaar bereikte ons het trieste bericht van de
ziekte en het overlijden van Klaas ten Have.
88 Jaar oud en ruim 63 jaar getrouwd met Anje, samen wonend aan de
Willem Lodewijkstraat, trotse vader, opa en achteropa. Hij was bekend om
zijn nuchtere kijk op het leven waarin het onverstoord zijn eigen gang ging.
Jarenlang was hij dan ook een welkome hulp voor de redactie van de
Dorpsproat.
Het drukken en in elkaar zetten van het maandelijkse boekje waren enkele
van de taken in het dorp, die hij ook op zijn eigen manier deed. Zo had hij al
die tijd een eigen kas in huis, deed de administratie van de drukkerij en de
nota’s met de hand geschreven.
Toen hij een paar jaren gelden stopte met de drukkerij omdat het vanwege
zijn leeftijd niet mee ging is hij nog samen met Anje, als dank in het zonnetje
gezet.
Langs deze weg willen
Dorpsbelangen en de redactie
van Dorpsproat, namens de
inwoners van Niezijl, nog
eenmaal stil staan bij de
werkzaamheden die Klaas al die
tijd voor het dorp heeft gedaan.
Een belangrijke nagedachtenis
die tot steun kan zijn voor een
ieder die hem nu moet missen.
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Hallo Dorpsgenoten,
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Ook in deze coronatijd is het papier opgehaald en dat leverde weer een mooi
bedrag op voor het dorpshuis. In de oneven maanden halen vrijwilligers het
oud papier op.
Ook wordt er door bewoners zelf oud papier naar de container gebracht en
dat scheelt weer op de zaterdag als het papier wordt opgehaald.
Een overzicht van het oud papier dat in 2020 is opgehaald.
In de maand:
Januari
3300 KG
Maart
3100 KG
Mei
3240 KG
Juli
5380 KG
September 2320 KG
November 2700 KG
-----------Totaal
20040 KG
Met een prijs van € 82,75 per ton leverde dit in 2020 een bedrag van €
1.658,33 op.
Iedereen wordt weer bedankt voor zijn inzet het afgelopen jaar. En het
opsparen van het oud papier.
We hopen in 2021 ook weer de nodige kilo’s op te halen voor het goede
doel “het dorpshuis”.
Jan Smedes

Kerkklok Niezijl
Wat heerlijk om de kerk klok weer te horen.
Hij was stuk hoorde ik, maar
inmiddels gemaakt, en fijn te horen
om 8uur, 12 uur, en om 6 uur, hij hoort erbij.
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 is zaterdag 6 maart 2021.
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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Beste Niezijlsters,
Wij verlaten na een periode van bijna 18 jaar het dorp. Langs deze weg
willen we jullie gedag zeggen en ook bedanken voor de tijd die we hier
met plezier hebben gewoond. Bedankt voor de spelweken, de
sinterklaasintochten, de Koninginnedagen, de schuurverkopen, de
Niezijlsterdagen, de schaatsbaan, de fijne buren, de bardiensten, de
praatjes tijdens het uitlaten van de hond, het aannemen van de
postpakketten, de overige praatjes, contacten en evenementen enz. enz.
Wij zijn eind januari verhuisd naar een ruimer huis in Noordwijk. We
hebben de sleutels van Hoofdstraat 27 doorgegeven aan twee jonge
mensen uit Groningen.
We wensen jullie alle goeds en een mooier jaar dan 2020. Wie weet tot
ziens!
Benny Meijer, Pien Klaassen, Susanne en Lasse
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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

Even voorstellen (1)
Beste Niezijlsters,
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Wij zijn Hans en Esther en wonen aan de Hoofdstraat 33.
We vonden dat, nu we een paar jaar in Niezijl wonen, het wel eens tijd
werd ons aan jullie voor te stellen.
Hans komt oorspronkelijk uit Alphen aan den Rijn en is na wat
omzwervingen in 2017 in Niezijl komen wonen. Het pand aan de
Hoofdstraat 33 kwam op zijn pad en hij werd spontaan verliefd op het pand
en de fantastische tuin. Het was al een paradijsje en het is in de afgelopen
jaren alleen maar nog mooier geworden.
Hans werkt bij Team Freight Forwarding in Joure. Hij houdt zich met name
bezig met internationale verzendingen via lucht-en zeevracht. Van kleine
pakketjes met spoed machineonderdelen tot halve vliegtuigen of containers
vol mondkapjes en andere corona gerelateerde goederen. Zijn dag begint
vaak met contacten met China en de laatste emails en telefoontjes zijn met
de USA.
Sinds het begin van de Corona crisis werkt Hans vanuit huis,
Esther is 2 jaar geleden bij Hans ingetrokken en komt uit de stad
Groningen.
Oorspronkelijk is ze musicus met een afgeronde conservatoriumopleiding
(afgestuurd op hobo). Ze heeft jarenlang in allerhande orkesten gespeeld en
tournees door Europa gemaakt. Door alle bezuinigingen op cultuur -er was
geen droog brood meer te verdienen in de muziek- heeft zij zich 20 jaar
geleden omgeschoold tot doktersassistente.
Nu is zij werkzaam in een grote huisartsenpraktijk in Groningen en is
tevens praktijkondersteuner Ouderenzorg.
We hebben een grote tuin achter het huis waar altijd wel wat werk te doen
is.
Soms leuk en soms met tegenzin. Maar het plezier dat we er voor
terugkrijgen maakt alles weer goed. Heerlijk lange zomeravonden in ons
tuinhuis onder het genot van een lekker hapje, een mooi muziekje en een
goed glas wijn. Echt genieten. Afgelopen zomer zijn we eigenaar geworden
van een speedbootje genaamd "Beautjuh" , waarmee we tijdens onze
zomervakantie in Niezijl heerlijke tochtjes hebben gemaakt.
Naast lekker eten en koken houden wij ook van een goed glas wijn,
muziek, concerten en theater bezoekjes (wij zijn dan ook regelmatig te
vinden in de Oosterpoort en de Stadsschouwburg) en vakanties in landen
rond de Middellandse Zee.
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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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We wensen alle Niezijlsters een gelukkig en vooral gezond 2021, waarin we
hopelijk weer wat meer bewegingsvrijheid hebben dan de afgelopen
maanden. Wees lief voor elkaar, zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
Groeten, Hans en Esther

Even voorstellen (2): familie Kolbeek
Hallo dorpsgenoten, wij zijn Pieter, Emma en Niek Kolbeek en we wonen
sinds juli 2020 in het houten huis bij het brugje. We genieten hier enorm,
samen met onze 8 maanden oude pup Fenris en 3 kippen.
We komen uit Grijpskerk, waar we de afgelopen 18 jaar hebben gewoond.
Pieter was daar meubelmaker en kunstschilder, en dat laatste wil hij hier
weer oppakken als zijn atelier klaar is. Niek zit in HAVO 5. Niek kan
behoorlijk klussen en houdt vooral van gamen.
Emma is docent Verpleegkunde op het ROC Menso Alting in Groningen.
Daarvoor was zij wijkverpleegkundige in Grijpskerk eo. Emma houdt van
bakken en tuinieren.
We hebben nog èèn dochter en twee zoons die alledrie al een tijd uit huis
zijn.
We zijn lid van de kerk aan de Groninger Straatweg in Grijpskerk. We zijn
blij dat de kerken in Grijpskerk en omgeving regelmatig met elkaar
samenwerken en samen vieren. Helaas door Corona wat op afstand, maar
internet biedt weer andere mogelijkheden.
Pieter en Emma komen oorspronkelijk 'oet Stad', maar zijn verder
opgegroeid in de Randstad, waar ze jaren hebben gewoond en gewerkt.
Wat is het daarna hier in het Noorden heerlijk wonen!
Gemoedelijk, rustig en nu ook nog met een weids uitzicht.
Langzamerhand leren we hier mensen kennen, en dat bevalt ons prima. We
voelen ons hier zo steeds meer thuis.
We zullen velen van jullie wel tegenkomen als we met Fenris aan de wandel
zijn.
Iedereen een gezegend, gezond 2021 gewenst!
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Even voorstellen…. (3
Beste dorpsgenoten, wij zijn Dean, Marian en Thijs Baten.
Sinds november 2018 wonen wij aan de Stein van Malsenstraat nummer 10.
Riny vroeg ons om een stukje te schrijven voor de rubriek ‘Even
voorstellen…’. En dat doen wij met veel plezier!
Marian heeft altijd in Niezijl gewoond met een uitstap van 4 jaar naar
Grijpskerk er tussen.
Dean komt oorspronkelijk uit Mere (Erpe-Mere), een dorp in de provincie
Oost-Vlaanderen in België. Daar heeft hij altijd gewoond en wonen zijn
ouders nog steeds.
Wij leerden elkaar, in november 2016, op een wel heel bijzondere plek
kennen. Op weg naar Sri Lanka kwamen we in het vliegtuig naast elkaar te
zitten.
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Beide hadden we dezelfde groepsreis geboekt met Djoser. Al snel kwamen
we aan de praat en beleefden we drie fantastische weken. Met als afsluiter
een aantal dagen op de Malediven. Romantischer kon het niet zijn!
Terug in eigen land zochten we elkaar snel weer op en dit hebben we een
jaar lang elk weekend gedaan. In totaal hebben we dat jaar ruim 37.000
kilometer heen en weer gereden! En toen kwam het moment om een
beslissing te maken…. Waar gaan we wonen? Dit werd Nederland. Al vrij
snel had Dean een baan als fietsenmaker gevonden en eind januari 2018
woonden we samen in Grijpskerk.
Ons huis aan de Vereeniging werd voor ons te klein en we begonnen om
ons heen te kijken. We werden getipt voor het huis in Niezijl en nu wonen
we hier al meer dan 2 jaar met heel veel plezier. Momenteel zijn we nog
druk bezig om ons huis te verbouwen en we hopen dat we dit jaar de laatste
grote dingen uit kunnen voeren.
Tussen al het stof van het verbouwen hebben we elkaar op 3 augustus 2019
het “ja”-woord gegeven.
Sinds 29 maart 2020 wonen we
hier met z’n drieën. Die dag werd
onze prachtige zoon Thijs
geboren. Hij is inmiddels 10
maanden oud en kruipt het hele
huis door. Hij staat al recht bij de
salontafel en is de hele dag door
aan het lachen! Regelmatig lopen
we met hem een rondje door het
dorp. Dit vind hij prachtig, hij
geniet van alles om hem heen.
Als de coronacrisis achter de rug is hopen we weer te kunnen gaan reizen,
want dat is onze passie. De laatste jaren gingen we samen naar Frankrijk,
Noorwegen, Costa Rica en Kaapverdië. En ook richting België maken we
in normale omstandigheden veel kilometers.
Dat we elkaar weer snel mogen treffen in het dorp of aan de bar in het
dorpshuis!
Groeten, Dean, Marian en Thijs.

Uit de oude doos
Onderstaande tekst uit Blikvanger Noorder Rondblik.
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Nog maar net getrouwd was de heer H. Hoeksema uit
Tolbert, die de volgende geschiedenis instuurde:
We waren twee dagen getrouwd. Wij lagen in de bedstee
en konden horen dat er in Groningen erg gevochten
werd. We woonden er ongeveer 14 km vandaan. Erg
bang waren we soms, maar ook toch wel blij dat de
bevrijding zo dichtbij was. Wij waren nog niet bevrijd. Er
reisden een heleboel NSB-ers bij ons langs en SS-ers die
naar de Afsluitdijk vluchtten. We hadden nog droge
kadetjes van de bruiloft. Die hebben ze nog
meegekregen. Wij dachten het duurt toch niet lang meer
dan is jullie tijd voorbij en je moet voor die tijd niet meer
dood gaat, dat zou jammer wezen. Op zondag 15 april
zaten wij in de kerk. Die was stampvol, dat was zo in
die dagen. Opeens kwam er iemand de kerk binnen,
Dominee zei, dat we er mee ophielden, want de
Canadezen kwamen er aan. Het was Amen en de kerk
ging uit. En ja hoor, een hele troep. De vrouw van de
dominee trakteerde op oliebollen, want bij hen was een
onderduiker in huis, die voor de ondergrondse werkte.
Daarom wisten za al dat de Canadezen die
zondagmorgen waarschijnlijk zouden komen: vandaar die
oliebollen. De Canadezen zetten een grote stengun (was
het geloof ik) midden op de straat, midden in het dorp
en riepen dat we weg moesten wezen.
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We vlogen allemaal gauw een huis binnen dat dichtbij was
en toen begonnen ze te schieten. Uit de richting Zuidhorn
kwam een auto aan. Er zaten SS-ers voorop de lampen en
hoge Duitse officieren in de auto. Midden in het dorp
schoten ze de banden kapot. En daar stond de auto stil
net bij mijn schoonouders voor het huis. De Duitsers
sprongen eruit. Eén ontkwam en is later bij Visvliet
gepakt. De overigen moesten de handen omhoog doen en
alles werd hun afgepakt. Wij vonden dat prachtig en
lachten er vrolijk om, maar toen kwam het mooiste. De
banden werden verwisseld. De wagen moest mee in de
optocht van de Canadezen, maar de inhoud wilden ze niet
mee hebben. Nou dat was een uitdeling, wat daar niet
uitkwam. Potten, pannen, spek met boter, een
radiotoestel, zeep, van alles. Wij waren er erg blij mee,
want wij hadden toch al niet veel te eten. Toen ging de
optocht naar Zoutkamp. ’s Avonds kwam ze weer terug.
De hele optocht met nog meer buit. De Ortscommandant
van Zoutkamp zat boven op een Canadese tank met
oranje sjerp om. Wij stonden allemaal op de hoek waar ze
richting Leeuwarden afdraaiden. We zongen het Wilhelmus
uit volle borst. De Duitsers waren woedend. De Canadezen
en de BS hadden lol. Op de hoek bij de smid stonden ze nog
even stil, hij had nog wat goede sigaren en deelde ze uit.
Daar ging de optocht heen. Niezijl was bevrijd, had 22
onderduikers en een NSB-er. Er is niet één gesneuveld of
vermist, er waren geen verraders. Hulde voor zo’n dorpje.
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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

Als.....
Als rust je onrustig maakt
en niets doen je zorgen baart.
Als een veranderde wereld je angst in boezemt.
Als vaste patronen
niet zo vast lijken te zijn.
Als de wereld vreemd voor je wordt
en je steeds meer verlangt naar wat was.
Als de dagen voorbijgaan als de zondagmiddagen van toen.
Files en volle perrons achter
een lege horizon verdwijnen.
Als zorgvuldig uitgestippelde plannen
in een keer niet door gaan.
De agende leeg als een ongebruikt boek
En als je toekomst onzeker wordt
maar de tijd nauwelijks weet te vullen.
Dan blijft geloven in jezelf
Hoop op betere tijden.
en liefde voor alles om je heen,
voor mensen en natuur over. Je weet dat alles voorbij gaat,
dat alles zijn onbekende bedoeling heeft.
in dat verwarrende vertrouwen kijk je vol
stijgende verbazing en stille verwondering naar wat gebeurt
en wat komen gaat.
Want als straks......
Diane Pater.

De twee kanten van twintigtwintig
Twintigtwintig heeft mij niks gebracht
mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk,ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die mij dierbaar zijn.
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
''Er zit iets moois in iedere dag''
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen;
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!
Lees dit gedicht nu ook van onder naar boven.
Nel Martini
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Bedankt
We willen iedereen graag hartelijk bedanken voor het medeleven na
het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, opa en
overgrootopa
Klaas ten Have
De vele kaarten, bloemen en telefoontjes doen ons heel erg goed
Zeker wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.
Anje ten Have
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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De huidige situatie mooi samengevat;
De aardappelboer zit in de puree
De elektricien kan de spanning niet meer aan
De piloot zit aan de grond
De exporteur voert niets meer uit.
De kapper zit met de handen in het haar
De gids is de weg kwijt
De reisleider komt er niet meer uit,
De stratenmakers staan op straat.
De zwemleraar gaat kopje onder
De opticien wenst ieder sterkte
De treinmachinist is het spoor bijster
De postbezorger is erg bezorgd
De imker is er niet bij
De uroloog is pissig
De DJ draait door
De gynaecoloog vindt het zwaar kut
De accountant rekent nergens meer op
De loodgieter staat het water aan de lippen
De toiletjuffrouw zit in de shit
De voetballer heeft geen doel meer
De brandweerman is uitgeblust
Bij de Cardioloog komt het "hart"' aan.
De audicien vindt het ongehoord
De nagelstylist heeft geen nagel om haar gat te krabben
De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer
De slagers hebben niet genoeg vlees meer op de botten
En de dokter is er goed ziek van
De belegger heeft geen opties meer
De groenteboer kan het niet verkroppen
De kleermaker is de draad kwijt
De verpleegkundige zier er geen verband meer in.
Maar verder gaat alles goed........
Dij n dik gat het,
mout n wiede boksem hebben.
Wie een dik gat heeft,
moet een wijde broek dragen.
Elk huus het zien kruus,
elk haart zien smaart.
Elk huis heeft zijn kruis,
elk hart zijn smart.
Nel Martini
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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

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
Schildersclub Niezijl, J.Luinstra, Havenstraat 10, tel 212234
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken
Hoofdstraat 21, tel 696410
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