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Van de Redactie,
We zijn blij dat we weer een mooi aprilnummer hebben kunnen
maken. Voorzichtig optimistisch hopen we straks weer maandelijks
een nummer uit te kunnen brengen.
In dit nummer alvast een positief bericht van de Spelweekcommissie.
Hopelijk kan de spelweek straks doorgaan en kunnen er rond de
zomer alweer wat activiteiten plaatsvinden. Erg leuk ook zijn de
lammetjes op de boerderij van de familie Luinstra.
Verder in dit nummer nieuws over de 4 mei commissie en de
herdenking op 4 mei. In dit kader is er een tekst over het fundament
van de vrijheid opgenomen.
De redactie.
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4 Mei commissie
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Benny Meijer heeft jarenlang de 4 mei herdenking mee georganiseerd.
Door zijn vertrek uit Niezijl moest Dorpsbelangen op zoek naar iemand die
Benny wilde vervangen.
Gelukkig heeft Nel Martini toegezegd de taken van hem over te willen
nemen.
Nel Martini en Dina Pool
Dodenherdenking 2021
De jaarlijkse 4 en 5 mei herdenkingen verlopen in verband de
coronapandemie anders dan normaal. In Niezijl zal dit niet anders zijn. Toch
willen we als commissie de gebeurtenissen op gepaste wijze herdenken.
Op 4 mei zal de commissie dan ook namens u allen, stilstaan bij de
slachtoffers van de 2e wereldoorlog.
Binnen de 1.5 meter samenleving en in acht houdend de corona regels, zal er
in besloten kring een bescheiden herdenking worden gehouden bij het
monument bij de Hervormde kerk.
Nel Martini en Dina Pool
Jaar thematekst 2021
Het Nationaal Comité heeft Daan Roovers, Denker des Vaderlands,
gevraagd om de jaar thematekst te schrijven.
Het fundament van vrijheid
Daan Roovers
“Gingen jullie tijdens de oorlog eigenlijk gewoon naar school?”, vroeg ik
onlangs aan mijn vader. Tot mijn eigen verbazing wist ik dat niet precies.
Natuurlijk had ik met mijn vader, die tijdens de bezetting pal naast een
militair vliegveld in het zuiden van het land woonde, regelmatig over de
oorlog gesproken, maar meestal vertelde hij dan over bombardementen, over
piloten en over de bevrijding. Van het dagelijks leven, de school en de
mensen uit de straat wist ik niet veel. De aanleiding voor deze vraag was een
nogal praktische. Door de aangescherpte coronamaatregelen en de sluiting
van de scholen vroeg ik me af of deze situatie zich eerder had voorgedaan in
Nederland en hoe lang dit toen duurde.
Ja, vertelde hij. Mijn vader ging al die jaren naar school, maar soms slechts
heel beperkt.
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Het grootste probleem in zijn woonplaats destijds was dat de school geen
gebouw meer had; dat was ingenomen door de Duitsers. Geïmproviseerd, en
ondergebracht in verschillende leerfabrieken in de regio, probeerden de
leraren kinderen les te geven en de school draaiende te houden. Soms niet
meer dan twee dagen in de week.
Nu, 76 jaar later, leven we in de grootste crisis sinds de Tweede
Wereldoorlog –regeringsleiders, waaronder Rutte en Merkel, benadrukken
met deze woordkeuze de uitzonderlijke impact van de pandemie. Bijzonder
aan de corona-crisis is tegelijkertijd de wereldwijde verknoping: het gaat
iedereen aan. Alle klokken staan nu even gelijk.
De crisis op wereldschaal dringt door tot in elk detail van ons dagelijks
leven. De inperkingen van onze alledaagse en vanzelfsprekende vrijheden
zijn ongekend. Het is een geheel nieuwe ervaring: verlaten winkelstraten,
gesloten kantoren en cafés, de dringende oproep om thuis te blijven en – tot
voor kort ondenkbaar – zelfs een avondklok. Nu er nog slechts enkelen in
leven zijn die zich de Tweede Wereldoorlog actief herinneren, en het
overgrote deel van de Nederlandse bevolking zelf nooit oorlog heeft gekend,
is de huidige crisis de eerste grootschalige confrontatie met
vrijheidsbeperking.
Voor een land waar vrijheid zo hoog in het vaandel staat als in Nederland
weegt die inperking zwaar. Als je Nederlanders vraagt naar wat ze een
belangrijke waarde vinden, noemen ze het woord ‘vrijheid’ het vaakst. We
zijn er trots op en zien het als een onlosmakelijk onderdeel van onze
Nederlandse identiteit, blijkt uit een vorig jaar uitgevoerd onderzoek door het
Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met het Nationaal Comité 4
en 5 mei. Maar wat betekent die vrijheid eigenlijk? Zijn we het onderling
eens over wat die waarde behelst? Uit het onderzoek blijkt dat het begrip
vrijheid veel verschillende invullingen heeft. Vrijheid betekent ‘Kunnen
gaan en staan waar je wilt’ en ‘Je eigen keuzes kunnen maken’. Het is ‘Jezelf
kunnen zijn’, en ‘Vrij zijn om te doen en om te zeggen wat je wilt’, maar ook
‘niet beperkt worden’, of, zoals mijn twee bijna-pubers hier in huis zeggen:
vrijheid is met rust gelaten worden. Al deze omschrijvingen behoren tot de
definitie van vrijheid. Het gaat zowel om keuzevrijheid, om
bewegingsvrijheid, als om meer burgerlijke vrijheden zoals de vrijheid van
meningsuiting. Hoezeer we ook van mening verschillen: het begrip vrijheid
én de discussie erover hoort bij onze traditie en onze cultuur. En dat is al
eeuwenlang zo.
Nederlands beroemdste filosoof, Baruch de Spinoza, zelf kind van gevluchte
ouders, roemde in de zeventiende eeuw ons land vanwege diezelfde vrijheid.
Spinoza gaf hoog op over hoe hier in de Republiek der Nederlanden de
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Volgens hem is dat de verdienste van het ‘vrije staatsbestel’. De kern daarvan
is dat de staat zich realiseert dat de vrijheid van denken en van spreken niet
ingeperkt kan en mag worden. En dat de staat de burgers de ruimte geeft om
zeer van elkaar te verschillen van mening, van religie of van gebruiken, maar
dat de staat zélf zorg draagt dat al die burgers gelijk worden behandeld. Het
is een delicaat evenwicht tussen vrijheid (van burgers in denken en spreken)
en gelijkheid (van alle burgers ten opzichte van de staat). Het doel van de
politiek is volgens Spinoza om te garanderen dat de burgers in veiligheid en
vrijheid kunnen leven. De basis daarvoor ligt in een aantal noodzakelijke
wetten en een onafhankelijke rechter die ervoor zorgt dat ze worden
nageleefd: “Het doel van de staat is vrijheid”, zoals op Spinoza’s sokkel
tegenover het Amsterdamse stadhuis geschreven staat.
Is die vrijheid onbegrensd? Nee, want de vrijheid van andere, aan ons gelijke
burgers mag niet in het gedrang komen. De veiligheid en de stabiliteit van de
staat mogen ook niet op het spel komen te staan. Is vrijheid een constante?
Nee, vrijheid vergt voortdurende bescherming en toetsing, onder andere door
de rechter. De Republiek der Nederlanden werd gebouwd op de productieve
wrijving tussen vrije meningen, op voorwaarde van onderlinge gelijkheid.
Dat was en is nog steeds de basis van een vrije samenleving.
Hierin ligt de basis van onze vrijheid, en dat solide fundament hebben we de
afgelopen eeuwen sterk uitgebouwd. Vrijheid zit diep verankerd in onze
identiteit. De vrijheid om te doen en te zeggen wat je wilt is in Nederland
bijkans heilig, maar nooit vanzelfsprekend. Zelfs in vredestijd is vrijheid een
waarde die niet ‘gegeven’ is. Vrijheid tref je niet zomaar aan in de natuur, of
ergens in de mensheid, als een ready made. Vrijheid moet je realiseren,
werkelijk maken. Het betekent meer dan niet onderdrukt worden.De meest
basale definitie van vrijheid is niet overheerst te worden door een bezetter,
een machthebber of autoriteit. De afwezigheid van dwang wordt ook wel
‘negatieve vrijheid’ genoemd, een term van de politiek denker Isaiah Berlin.
Niet hoeven te gehoorzamen aan andermans bevel of opdracht; niet
gehinderd worden je mening te uiten. Maar vrij zijn betekent óók jezelf
kunnen zijn, je kunnen ontplooien, een beroep kunnen kiezen of kunnen
studeren. Dat noemen we ook wel ‘positieve vrijheid’: de vrijheid om je
eigen leven vorm te geven. De meer basale, negatieve vrijheid is een
voorwaarde voor de meer persoonlijke, positieve vrijheid.
Wat betekent dat onderscheid voor ons leven nu, 76 jaar na de bevrijding?
Nu we voor het eerst weer worden geconfronteerd met een grootschalige
vrijheidsbeperking valt op dat op dit moment vooral onze bewegingsvrijheid
onder druk staat.
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Er zijn (van bovenaf opgelegde) beperkingen aan ontmoetingen, reizen en de
momenten waarop we naar buiten kunnen gaan. Dat is een drastische en zeer
gevoelige inperking van onze gebruikelijke manier van leven. Deze crisis
doet een sterk beroep op ons uithoudingsvermogen. De vrijheid die we als
Nederlanders het sterkst verbinden met de Nederlandse cultuur, tevens een
van de kroonjuwelen van de negatieve vrijheid, is echter ongedeerd: de
vrijheid van meningsuiting. We kunnen vrijelijk informatie en opvattingen
uitwisselen, elkaar en het beleid bekritiseren, nieuwe perspectieven
aandragen. We hebben daartoe zelfs meer ruimte en mogelijkheden dan ooit,
en we hoeven er de deur niet voor uit.
Zo lang deze vrijheid van spreken en denken gepaard gaat met de principiële
gelijkheid van alle burgers blijft het fundament van de vrije samenleving
overeind. Dat is het cruciale verschil tussen deze crisis en een bezetting, en
zet direct elke vergelijking in perspectief. De huidige beperkingen zijn
pijnlijk, maar een vrije samenleving garandeert dat deze proportioneel en
tijdelijk zijn, en dat dit een uitzonderingstoestand is. De steunpilaren van de
vrije samenleving, waaronder de onafhankelijke rechtspraak en principiële
gelijkheid, staan fier overeind.
Tegelijkertijd begint de ervaring van beknotting in onze bewegingsruimte en
spontaniteit zijn tol te eisen. We kunnen niet meer iedereen thuis uitnodigen,
niet meer onze reguliere handel drijven en kinderen kunnen soms weken niet
naar school. Onze positieve vrijheid vraagt niet alleen om bewegingsruimte
maar ook om de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen: financiële
middelen, onderwijs, schoolgebouwen. En die middelen zijn niet altijd
beschikbaar nu. Zelfs na het opheffen van de laatste maatregelen zullen de
consequenties daarvan nog lang te voelen zijn; de gevolgen van een crisis
laten zich pas goed zien in de nasleep. De economische en sociale
ontwrichting zijn niet met een of twee kwartalen hersteld. Dat vergt tijd.
In het jaar van de bevrijding ging mijn vader naar de eerste klas van de
middelbare school. De eindexamenleerlingen van dat jaar kregen, volgens
koninklijk besluit, hun diploma zonder hun examen af te leggen. De kinderen
hadden in de jaren weliswaar veel gemist op school, maar tegenover het
tekort aan opgedane schoolkennis staat “de grotere levenservaring van deze
leerlingen”, zo luidt de toelichting bij het Besluit. Hoe het langdurige
thuisblijven op de generatie jongeren van nu uitpakt, is nog gissen. De
schade lijkt in elk geval niet eerlijk verdeeld: kwetsbare kinderen bouwen
een nog grotere achterstand op. Prioriteit voor de komende tijd is dat het gat
dat de afgelopen maanden is geslagen de bestaande ongelijkheid niet
vergroot. Dat is de uiteindelijke test voor de weerbaarheid van onze
democratie. Verschillen zullen er blijven, maar voor een vrije samenleving is
het hebben van gelijke kansen voor alle mensen een van de belangrijkste

16

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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Vrijheid – we wisten het al, maar het is het afgelopen jaar opnieuw
duidelijk geworden – is maar beperkt maakbaar. Het is kwetsbaar. Een virus
kan zomaar, tenminste een jaar lang, roet in het eten gooien. En alles wat we
dan inleveren moeten we stap voor stap weer terugveroveren en opnieuw
opbouwen. Het fundament van de vrije samenleving is gelukkig robuust, en
lijkt onaangetast. Dat is wat we ieder jaar vieren, en wat we elke dag
opnieuw dienen te beschermen en te versterken.

Volop lente op de boerderij
De lammertijd is weer aangebroken!
Sinds half maart zijn er flink wat
lammetjes bij ons geboren. Ze
springen alweer gezellig rond in de
stal, altijd in de buurt van de moeder
natuurlijk. Als het weer goed blijft,
gaan binnenkort de eerste lammetjes
overdag naar buiten.
De meeste schapen krijgen twee
lammetjes, een enkeling krijgt er
drie.
Vorige week is er zelfs een vierling
geboren! Dat is wel wat druk voor
het
moederschaap, haar lammetjes
willen altijd graag drinken.
Een schaap heeft maar twee spenen,
daarom voeren we twee lammetjes
bij met de lammerbar. Zo
voorkomen we dat er wondjes op de
spenen van de moeder ontstaan en ze
straks niet wegloopt als haar
lammetjes willen drinken.
Voor de geïnteresseerden die onze lammetjes willen volgen, houden we een
Instagrampagina bij.
Op @dailybabysheep plaatsen we (bijna) dagelijks foto’s of video’s van
onze lammetjes!
Fokko, Joke, Judith en Frans Luinstra
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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

Agenda
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Nog 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 1 mei 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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Het Schortje.
Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schortje is.
Het voornaamste gebruik van Oma,s schortje was;
om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had,
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Maar ook omdat het makkelijker was, om een schortje te wassen
in plaats van een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen om de pannen van de
van de kachel of uit de oven te halen...
het diende ook om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen.
En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje
ook heel handig ,om de eieren te dragen. Als er visite kwam konden haar
verlegen kinderen onder haar schort schuilen.
En als het koud was kon ze haar armen er indraaien en opwarmen.
Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppels af te vegen,
als ze gebukt stond over de kachel met koken.
Houd voor de kachel werd ook in het schortje binnen gebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groente naar binnen,
En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje.
In de herfst werd het schortje gebruikt om de appels die onder de
bomen lagen.
Als Oma onverwachts visite aan zag komen, je stond er van te kijken,
hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen in een paar
seconden.
Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schortje
dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.
Het zal nog lang duren, voordat iemand uitgevonden heeft, wat voor
zoveel doelen gebruikt kan worden, zoals het schortje.
Oma’s Schortje.
Hier stoan en nait verkopen,
doar kin schosstain nait van
roken.
Hier staan en niet verkopen,
daar kan de schoorsteen
niet van roken.

Kerels en honden
magen ronden,
katten en wieven
mouten in hoes blieven.
Mannen en honden
Mogen hun ronde maken,
katten en vrouwen
moeten in huis blijven.
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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

Spelweek Niezijl
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Hoi allemaal, even een berichtje namens de commissie van de spelweek van
Niezijl. Hoewel de coronacrisis tot nu toe roet in het eten gooit voor
versoepelingen, zijn wij op de achtergrond al wel bezig met het opstellen van
een programma. Een programma met activiteiten die altijd door kunnen
gaan. We hebben een heleboel ideeën en hebben nu al zin in de spelweek van
2021!
Omdat de samenstelling van de spelweek commissie het afgelopen jaar
veranderd is, hierbij nog een voorstelrondje van alle commissieleden. Graag
tot ziens bij de spelweek.
Naam Rias Nauta geboren in Groningen al mijn hele leven lang wonend in
Niezijl. Gehuwd met Marga Nauta Drenth. Tijd in de spelweek gezeten eruit
gegaan maar toch weer terug gekomen. Hopend op een mooie gezonde en
veilige spelweek dit jaar.
Mijn naam is Monika Oostland - de Vries, 33 jaar en ik woon samen met
mijn man Johan en kinderen Lars en Evi op Hoofdstraat 46A. Ik werk op dit
moment bij de gemeente Westerkwartier en ben hiervoor een lange tijd
buurtsportcoach geweest. Activiteiten organiseren heb ik dus wel vaker
gedaan! Dit jaar ben ik voor het eerst betrokken bij de kinderspelweek. Een
enthousiast team met veel ideeën, ook met de huidige maatregelen. We gaan
er iets leuks van maken met zijn allen!
Hoi! Ik ben Jolien, 20 jaar en ik woon aan de Hoofdstraat op nr. 46. Dit jaar
is voor mij de eerste keer in de spelweek commissie, maar ik heb er heel veel
zin in om samen met de anderen een leuke week voor de kinderen te
organiseren!
He hoi, ik ben Gemma en 24 jaar jong, sinds 2019 woon ik samen met mij
vriend Stephan in Niezijl. Als nieuw gezicht bij de spelweek, ben ik van plan
er samen met jullie een leuke week van te maken!
Hee hoi, mijn naam is Geertje Top-Veening en ik woon sinds 2017 samen
met Patrick in Niezijl op hoofdstraat 103. Om me betrokken met het dorp te
voelen ben ik vrij snel in dorpsbelangen gegaan, waar ik vorig jaar ivm
drukte op het werk uit ben gestapt. En wat is Niezijl een leuk dorpshuis!
Sinds 2,5 jaar zit ik ook in de commissie van de spelweek. Met mijn ervaring
als fulltime leerkracht en ambulant begeleider denk ik een goede bijdrage aan
de spelweek te kunnen leveren. En sinds dit jaar ben ik de secretaris van de
spelweek
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Hi, mijn naam is Yonne. Ik woon samen met mijn man Robin en onze drie
kinderen Rebecca, Eva en Ruben aan Hoofdstraat 50. Ik heb veel zin in de
spelweek en hoop dat we er ondanks de eventuele maatregelen toch een
geslaagde week van kunnen maken.
Hallo, Mijn naam is Roos en ben 24 jaar, Ik woon sinds oktober 2018 in
Niezijl. Paar maand later heb ik mij aangesloten bij de spelweek, Ik vind
het super leuk om zo iets gezelligs en leuks voor de kinderen te
organiseren. Hier voor heb ik dat ook een aantal jaar gedaan in Oostwold
(WK) waar ik hier voor woonde. We gaan er weer tegen aan om in 2021
weer een super leuke spelweek van te maken!!
Mijn naam is Johan, Al jaren woonachtig in Niezijl aan de pelmolen 5. En
al heel wat jaren aangesloten bij de spelweek. En sinds dit jaar samen met
Rias de voorzitter van de spelweek

Even voorstellen…………(Annelotte en Jan, Joost, Arnoud en Nic)
Mijn naam is Arnoud, geboren in Veenendaal en aldaar opgegroeid. Ik was
in mijn jonge jaren nogal sportief ingesteld; voetballen in het eerste van
DOVO, toen door naar eerste klas zaterdagamateurs. Later veel
gezwommen, gevolleybald en gebadmintond, en nog weer jaren later veel
getennist. Uiteindelijk moest ik stoppen met sporten in verband met artrose.
Ik heb gestudeerd in Wageningen; Academie Diedenoort,
Huishoudwetenschappen (heet nu facility management).
Ik kom uit een gezin van vijf kinderen. Mijn oudste zus woont inmiddels al
een aantal jaartjes in Wetsinge. Door zo nu en dan bij haar op bezoek te
gaan, ben ik verknocht geraakt aan het mooie Noorden. Tevens waren wij
het overvolle en drukke westen goed zat.
Ik heb inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, en heb dus nu alle
tijd voor mezelf. Wandelen, fietsen, tuinieren, klussen aan huis en kaas
maken. Kaas maken doe ik samen met mijn zwager in Wetsinge.
In verband met corona hebben wij onze moeder definitief naar het Noorden
gehaald. Zij woont nu ook in Wetsinge. Op 1 april a.s. wordt ze 100 jaar!
Een groot feest zal het door de corona niet worden. Mochten tijden
veranderen dan zullen we alsnog een feestje bouwen.
Mijn laatste werkgever was een scholengroep in Den Haag. Ik was daar
facilitair manager en beheerder van de verschillende schoolgebouwen, en
heb in die periode mede twee grote scholen mogen bouwen. Tevens heb ik
mij aldaar extra ingezet voor de jongeren uit Den Haag.
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Voorbeeld; met een vrijwilligersgroep zes jaar lang kinderen leren
wielrennen, met als uitdaging tijdens de meivakanties een grote wielertocht
van ongeveer van 1200 kilometer naar Italië of Spanje.
Ik ben ooit begonnen als medewerker facilitair in het Wilhelmina Gasthuis
te Amsterdam, daarna overgestapt naar een ziekenhuis in Alphen aan den
Rijn en vandaaruit een stap zijwaarts gedaan naar Albert Heijn. Bij Albert
Heijn heb ik Nicole leren kennen. IK was natuurlijk niet betrokken bij het
aannemen van Nicole ;-) Naast het supermarktmanagement heb ik binnen
Albert Heijn ook andere taken vervuld. Veel verbouwingen gedaan. Ik werd
daar ook wel ‘de bouwpastoor’ van Albert Heijn genoemd. Na de hectiek
van Albert Heijn overgestapt naar het facilitair en bouwkundige werk
binnen het onderwijs. Ooit gedacht dat de drukte daar wat minder zou zijn.
Nou, dat had ik mooi mis. Kan natuurlijk ook aan de aard van het beestje
liggen.
De meeste jaren van mijn leven heb ik in Veenendaal, Langeraar en Alphen
aan den Rijn gesleten. Nu Niezijl, wat een prachtig dorp. Jaren
langsgereden. Nooit erdoorheen. Kwam zo maar op ons pad. We waren
natuurlijk wel aan het zoeken. Ik hoop hier nog vele jaren te kunnen
genieten.
Namens Annelotte stellen wij haar voor als ons ‘verloren kind’ wat
(natuurlijk veel te) ver bij ons vandaan woont én studeert (helemaal in
Delft!). Ze zegt zich eenzaam en verwaarloosd te voelen zonder Puk (oh ja!
Puk, da’s onze poes), maar blij te zijn met haar stel goeie hersens en al het
overige moois en gezelligs wat haar gegeven is ;-).
Samen met haar Jan strijkt ze regelmatig een weekje bij ons neer in de
Havenstraat, en dat vinden wij natuurlijk heel erg gezellig!
Dan zie je ze samen wandelen door het dorp, studeren en sporten in de
woonkamer, en aan het einde van de dag spelen ze/we
gezelschapsspelletjes, waar zij beiden hartstikke goed in zijn! (Wij vinden
het vooral erg gezellig).
Soms wordt er voor elkaar of met elkaar gekookt. Als we mazzel hebben
bakt Lot een taartje!
Joost en Jan zijn van leuke plannen en ideeën, én van de bitterballen, die ze
dan samen in de schuur bakken en daarna met Arnoud delen, omdat Arnoud
ook van de bitterballen is!
We zijn superblij met ons heerlijke familiehuis in het mooie hoge Noorden!
Hoi ik ben Joost. Sinds april ben ik in Niezijl komen wonen.
In het begin woonde ik hier even alleen en kwamen mijn ouders in het
weekend mij bezoeken.
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Mijn ouders kwamen hier in juni voor het echie wonen.
In Alphen aan den Rijn waar ik vandaan kom werkte ik bij een
grondverzetbedrijf.
Ik had daar mijn vaste trekker en ik werd overal heen gestuurd. Erg leuk!
Sinds 6 april 2020 ben ik bij Mechielsen gaan werken in Oldehove. Groot
bedrijf met veel wisselend werk!
Stil zitten zit er bij mij niet in. Vaak na het werk of in het weekend ben ik
op de boerderij te vinden van een van mijn neven. Met veel plezier help ik
daar mee. Melken, voeren, kuilen, niks is te gek!
Als hobby vind ik het ook machtig om met mijn (eigen) trekker
werkzaamheden te verrichten.
Daarom kijk ik er altijd al naar uit dat het grasseizoen weer begint!
Wat ik nu wel mis is zaterdag avond opstap gaan. Hopelijk dat daar weer
eens verandering in komt.
Ik woon nu bijna 1 jaar in Niezijl. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Terug
willen naar Zuid-Holland?? Dat hoeft van mij niet meer. Wel ga ik er met
plezier naar toe om vrienden en kennissen te bezoeken.
Mijn naam is Nic (van Nicole), geboren in Leiden en opgegroeid in Alphen
aan den Rijn. In mijn kleutertijd waren mijn pop en mijn dokterstas
onlosmakelijk met mij verbonden. Pop kreeg een make-over, en met haar
kortgeknipte haren en scheve roze mondje werd zij mijn lievelings. Met
mijn dokterstas ging ik op missie. Ik bleek een talent te hebben voor
diagnostiek en vaccineren, wat heel knap was met een loensend oogje.
Ik was de enige dokter die snoepjes kreeg van haar patienten als er een
prikje was gezet.
Als pop een slaapje deed en mijn artsenpraktijk gesloten was, speelde ik
buiten en werd ik best wel vies.
Jaren later zat ik achter de kassa bij Albert Hein en zorgde ik voor een
kassafile toen ik een juf met 15 kleuters aan mijn kassa kreeg. Zij kregen les
in boodschappen doen.
Een voor een werd zo’n lieve drommel door de juf op mijn schoot gehesen.
‘Piep’ zei de boodschap (of de kassa?) en daar bungelde een volgende
giechelende kleuter al in de lucht met een boodschapje tussen de knuistjes.
En in plaats van ontslag (dat kassainfarct…), werd mij de liefde meegedeeld
door de toenmalige supermarktleider en mijn huidige lieverd; Arnoud
Andeweg.
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Die liefde werd wederzijds, we trouwden een jaar later, en weer een jaar later
werd op de mooiste dag in maart onze dochter Annelotte geboren, en leerde
ik dat je stil kunt worden van geluk. Met de geboorte van Joost (opnieuw een
jaar later) ontdekten we dat maart stiekem 2 mooiste dagen heeft!
In de zomer van 2019 vierden we samen met onze kinderen, vrienden en
familie ons 25-jarig huwelijksfeest. Happy time flies!
Verder heb ik tien jaar met liefde en passie in het basisonderwijs gewerkt,
maar toen ik vier jaar geleden de kans kreeg het roer om te gooien maakte ik
daar dankbaar gebruik van. Ik begon enthousiast aan de 4-jarige voltijdstudie
Beeldende Vaktherapie, welke ik dit jaar hoop te kunnen afronden.
Toen Arnoud mij vroeg of ik de rest van mijn leven samen buiten wilde
spelen in het Groningse Niezijl zei ik opnieuw: ‘ja, ik wil!’
Groet van ons allen; Annelotte en Jan, Joost, Arnoud en Nic, Havenstraat 5

Nog meer lammetjes
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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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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
Rias Nauta, Schanswal 1, 9842 pa niezijl 06-48475277 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
Jorine Steigenga, Hoofdstraat 21, tel 696410
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