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Van de Redactie,
De zomereditie van de Dorpsproat is uit.
In dit nummer een aankondiging van de eerste activiteiten sinds een
lange periode; een pleindienst op 11 juli en de spelweek.
Daarnaast treft u een mooie bijdrage aan over de zoektocht naar de
familie Gans uit Niezijl en een terugblik op de herdenking van 4 mei
2021.
Verder een interessant digitaal overleg tussen Dorpsbelangen en de
gemeente Westerkwartier.
Het volgende nummer verschijnt eind augustus. Wij wensen u
allemaal een hele fijne zomer toe.

De redactie.
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Historische zoektocht naar familie Gans uit Niezijl

De familie Gans was een Joods gezin dat in de tweede
wereldoorlog in Niezijl woonde. Het gezin bestond uit:
Mozes Gans (omgekomen bij verkeersongeluk tussen Grijpskerk
en Niezijl op 18 september 1940)
Hendrine Gans (omgekomen 30 maart 1943 – Westerbork)
Elly Gans (vermoord op 28 mei – Sobibor)
Abraham Gans (vermoord 30 september 1942 – Auschwitz)
Elly Gans was op 13 mei 1942 gehuwd met Maurits Philips uit
Den Haag.
Het huwelijk van Elly en Maurits was het laatste huwelijk tussen
twee joodse partners dat in Grijpskerk gesloten werd.

Begin dit jaar ontving dorpsbelangen Niezijl een e-mail met de vraag of wij
konden helpen. Ene mevrouw Wildeboer wilde graag in contact komen met
een verwante en of familielid van de familie Gans uit Niezijl.
Gedurende een gesprek met haar schoonvader van 85jaar, dhr. Gerrits, over
de Tweede Wereldoorlog, vertelde hij haar dat hij een vork en een lepel heeft
die hij ooit van zijn moeder had gekregen. Deze zouden afkomstig zijn van
een familie Gans uit Niezijl. Op het bestekje, een lepel en een vork, staat de
inscriptie Maurits, de naam van de man van Elly Gans.
De schoonvader van mevrouw Wildeboer vertelde, dat dit bestek in de oorlog,
door de familie Gans, ter bewaring aan zijn ouders is gegeven. Hier is het in
de familie gebleven toen de familie Gans niet terugkeerde na de oorlog.
In overleg met haar schoonvader stelde mevrouw Wildeboer zich als doel om
te proberen het bestek terug te bezorgen bij eventuele familie/verwanten van
de familie Gans. Ze ziet het als haar morele plicht om te zorgen dat het na al
die jaren, weer bij de rechtmatige eigenaar terecht zal komen.
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In haar zoektocht komt ze terecht op de facebook pagina van Historisch
Niezijl, waar de treurige geschiedenis van de familie Gans beschreven staat.
Zij neemt contact op met Dorpsbelangen Niezijl voor hulp om de familie
Gans te vinden. Dat lukt: een kleinzoon van een nicht van Elly Gans wordt
getraceerd.
In april van dit jaar bezocht de schoonvader Gerrits, samen met zijn vrouw
de Stolpersteine die geplaatst zijn voor het huis waar de familie Gans heeft
gewoond in Niezijl. Ook hebben ze het monument voor de familie Gans bij
de Hervormde Kerk waar ieder jaar de herdenking op 4 mei plaatsvindt
bezocht.
Daarna zijn ze geweest bij het Blik,
Trommel en Oudheden museum in
Niezijl waar nog een schaats, een blik
en een getuigschrift van deze familie
bewaard zijn gebleven. De
schoonvader was erg onder de indruk
van de behulpzaamheid in het dorp en
van alles wat hij aantrof in Niezijl met
betrekking tot de familie Gans.
Digitaal zijn hem nadien nog enkele documenten toegezonden, zoals foto’s
van de familie Gans, de geboorteakte van Elly Gans, de huwelijksakte van
Elly Gans en Maurits Philips en enkele krantenartikelen.
Het ligt in de bedoeling dat het bestek van de familie Gans op korte termijn
terug gegeven gaat worden aan de rechtmatige eigenaren. Meneer en
mevrouw Gerrits willen deze overdracht het liefst laten plaatsvinden, op de
plek waar de geschiedenis van het bestek ooit is begonnen.
T.z.t. zal daar dan opnieuw aandacht aan besteed worden. We zullen u dan
ook op de hoogte houden van het bijzondere verhaal van recht en
gerechtigheid, dat een oorsprong vindt in ons dorp.

12

13

14

15

Pleindienst Niezijl
Op 11 juli, aan het begin van de zomervakantie, is er een Coronaproof
kerkdienst op het plein van ‘t Schanshuus in Niezijl. Het thema is
Verbondenheid, onder leiding van Pieter Kars v.d. Kamp en Andre van
Aarle en de muziek van True Collors. We beginnen volgens goed
“Naizielsters gebruuk” om 11.00 uur en om 10.30 uur staat de koffie klaar.
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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

Konijnen

17

Ons werd gevraagd om foto’s aan te leveren van onze jonge dieren.
8 jonge konijnen geboren op 8 april. Twee konijnen met allebeide een nestje op
zelfde dag en zelfde tijd /
moment geboren!
Groet Fam Renkema
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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
3 juli
11 juli
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Oud Papier
Pleindienst

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 3 juli. Het 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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Even voorstellen 1
21
Wij zijn benaderd om ons voor te stellen met een verhaaltje in de Dorpsproat.
Wij zijn Stephan Smit (28 jaar) en Gemma Kazemier (25 jaar). Al bijna 8 jaar
zijn we samen en sinds oktober 2019 wonen wij aan de Hoofdstraat nr. 57 in
Niezijl.
Beide komen we uit de omgeving. Stephan komt uit Grijpskerk en ik kom uit
Noordhorn. Tijdens onze zoektocht naar een woning zijn we in Niezijl terecht
gekomen, en dit bevalt ons goed.
Stephan werkt als operator bij Royal Smilde in Roden, wellicht voor u bekend
van de home baking producten. Ik ben werkzaam als persoonlijk ambulant
begeleider in de gehandicaptenzorg bij Jp van den Bent in gem.
Achtkarspelen, Noord-Oost Friesland en Tytsjerkstradiel.
In onze vrijetijd zijn we er graag op uit, een terrasje, met vrienden, sporten of
een wandeling. Ook zijn we als vrijwilliger bij het dorpshuis en zit ik in de
spelweekcomissie.
Wellicht heeft u ons al eens getroffen in het dorp, en anders wellicht tot snel!
Stephan en Gemma.

Even Voorstellen 2
Hoi allemaal,
Onlangs zijn wij (Marten en Jeannette) weer benaderd door Riny, om een
stukje in de Dorpsproat te schrijven. Weer, zult u denken. Inmiddels wonen
wij nu ruim 15 jaar (naar ons zin) in Niezijl en hebben wij destijds ook een
stukje geschreven.
Ondertussen is er wel het een en het ander verandert aan de Hogedijk nr. 2.
Zo zijn we met het huis aan het verbouwen en moderniseren, daar we het
meeste zelf doen hebben we er maar een 10 jaren project van gemaakt.
Helaas door de Covid-19 perikelen zal dat iets verlengd worden, maar
verlengingen zijn we inmiddels wel gewend
.
Nog steeds ben ik (Jeannette) werkzaam als kapster, in mijn salon aan de
Hogedijk (deze bestaat in Niezijl sinds 2007) en kom ik ook nog bij mensen
aan huis.
Marten is onderhoudsmonteur bij Delaval. Zijn werkzaamheden bestaan
onder andere uit onderhoud van melkmachines, kalverdrinkautomaten en
mestrobots .
In 2012 is onze dochter Laureen geboren en in 2014 onze zoon Ruben. Zij
gaan met plezier naar school in Kommerzijl!
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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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In de vrije tijd die er dan is, rijdt Jeannette nog altijd paard, heb sinds 2007
mijn eigen paard die gestald staat in Lucaswolde. Inmiddels zijn we van
fanatieke wedstrijd ruiter over gegaan naar recreatief, en is Jeannette actief
aan het trainen met de hond Rezha (Heidewachtel), om daar uiteindelijk
jachthondenproeven mee te gaan lopen en mee op jacht te gaan als drijver
met de hond.
Dan voel je de hobby van Marten aankomen, in zijn vrije tijd is hij actief met
het beheren van wild, en bestrijden van ratten.
Laureen heeft na het behalen van haar A-B -en C diploma de keuze gemaakt
om naar de zwemclub in Oldekerk te gaan en is ze in afwachting van haar
eerste paardrijlessen, die helaas door de Covid-19 zijn uitgesteld!
Ruben houdt erg van filmpjes kijken en is druk aan het oefenen voor zijn
zwemdiploma A. Wie weet komen we elkaar eens tegen tijdens het
wandelen !
Groetjes Marten, Jeannette, Laureen en Ruben Mulder
Te koop aangeboden:
Een moderne olielamp met bewerkte glazenkap met 2 fittingen; boven
met dimmer en onder geeft licht op de tafel. De lamp is van eikenhout
honing kleur.
Vraagprijs: € 15,--, graag zelf ophalen.
Familie H. van der Veen
Hoofdstraat 11b
Telefoon: 06-15374455.

Ale baksels en braauwsels
besloagen nait gelieke goud.
Gain kuien,gain muien
Geen koeien, geen last.
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4 mei herdenking 2021
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Foto’s van de herdenking in klein comité, namens ons allen. Het leggen van
een krans, The Last Post, 2 minuten stilte en het Wilhelmus.
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Welkomstboekje
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Afgelopen periode vond u het in uw brievenbus. Het mooie boekje dat is
gemaakt voor de nieuwe inwoners van Niezijl en waarin o.a. alle
verenigingen zich voorstellen.
Omdat wij van dorpsbelangen niet alles kunnen weten vragen wij uw
medewerking. Mocht u nieuwe buren krijgen, laat het ons weten! Het zou
mooi zijn als iedereen die nieuw in Niezijlkomt wonen, zo’n boekje
ontvangt..
Bel of mail in dat geval even met Dorpsbelangen en geef het adres en
eventueel de namen van de nieuwe Niezijlster aan ons door.Wij zullen er
voor zorgen dat die namens ons allen verwelkomd worden.
Vereninging Dorpsbelangen Niezijl
Ina Haveman
secretariaatdbniezijl@gmail.com

Ingezonden
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis waar de Nederlandse
driekleur vrolijk wapperde.
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst
naar die vlag te staren.
Hij vroeg me wat nu de betekenis van de kleuren rood
wit en blauw is.
Ik zei tegen hem; Dat heeft alles te maken met de belastingen
in Nederland.
Als we de belastingaangifte in de bus krijgen, worden we
rood van woede.
Als we het te betalen bedrag lezen, trekken we wit weg.
Om vervolgens ons blauw te betalen!
De Amerikaan knikte begripvol en antwoorde: " Bij ons
is dat precies hetzelfde, alleen zien wij er nog sterretjes bij.
Nel

Aanvraag mantelzorgwaardering 2021
15-06-2021
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Tussen 1 juli tot 1 oktober 2021 kunnen mantelzorgers, die langdurig en
intensief zorgen voor iemand uit de gemeente Westerkwartier een aanvraag
indienen voor een VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. De gemeente
stelt de cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering voor de geweldige
inzet van mantelzorgers. Ze nodigt mantelzorgers van harte uit de
waardering aan te vragen.
Procedure aanvraag
In bovengenoemde periode kunt u een aanvraag indienen voor de VVVcadeaukaart via het digitale aanvraagformulier ‘Mantelzorgwaardering’. Dit
formulier vindt u vanaf 1 juli op de website van Sociaal Werk De
Schans www.sociaalwerkdeschans.nl.

Spelweek 2021 Reis rond de wereld
De eerste week van de zomervakantie organiseren wij weer een spelweek. Het
thema van dit jaar is 'Reis rond de wereld'.
We zijn in de winter al begonnen met de voorbereidingen middels online
vergaderingen en hebben er als spelweekcommissie heel veel zin in.
Binnenkort komen wij met de boekjes van de spelweek langs. Het programma
is wellicht anders dan u van ons gewend bent, vanwege de corona
maatregelen. Gelukkig wordt er steeds meer versoepeld, waardoor de bedachte
activiteiten (grotendeels) fysiek door kunnen gaan.
We proberen een leuke en veilige week voor de kinderen te organiseren.
Om de kosten te drukken vragen wij u slechts om een vrijwillige bijdrage.
Zien we u in de week van zaterdag 10 t/m vrijdag 16 juli?
De spelweekcommissie van Niezijl
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Communicatie met de gemeente Westerkwartier.
Voorzitter van Dorpsbelangen (D.P.) Niezijl meldt een probleem..

[26-01 12:04] D. P: Goedemorgen. In de Hoofdstraat te Niezijl ter hoogte

van nr 77 bij de afslag naar De Wieken, zijn meerdere straatstenen kapot en
weg. Kan gevaarlijke situatie worden voor fietsers. Vriendelijke groet,
namens Dorpsbelangen Niezijl, DP.
[26-01 14:03] Gemeenteapp: Goedemiddag, dank u voor uw melding. Uw
melding is geregistreerd onder nummer 196951383 en wordt in behandeling
genomen. Vriendelijke groet, ambtenaar 001
[26-01 14:04] D. P: Dank voor uw reactie. Wanneer horen we wat de
gemeente hieraan gaat doen?
[26-01 14:13] Gemeenteapp: Normaal gesproken wordt gestreefd de melding
binnen 10 werkdagen af te handelen. Dit is mede afhankelijk van de planning
en de situatie. Gezien de situatie (die gevaarlijk kan worden) zal deze
melding zo spoedig mogelijk afgehandeld worden. Vriendelijke groet,
ambtenaar 001
[26-01 14:13] D. P: Dank

[25-02 12:47] D. P: Deze melding heb ik op 26 Jan gestuurd. Tot nu toe is de
situatie onveranderd. Welke actie gaat de gemeente ondernemen?
[25-02 16:34] Gemeenteapp: Goedemiddag. Door de overgang van een
nieuw programma kan ik uw vorige bericht helaas niet meer inzien. Zou u
deze nogmaals willen sturen? Met vriendelijke groet, ambtenaar 002
[25-02 17:40] D. P: Dit is het bericht
[25-02 17:40] D. P: Goedemorgen. In de Hoofdstraat te Niezijl ter hoogte
van nr 77 bij de afslag naar De Wieken, zijn meerdere straatstenen kapot en
weg. Kan gevaarlijke situatie worden voor fietsers. Vriendelijke groet,
namens Dorpsbelangen Niezijl, DP
[25-02 18:39] Gemeenteapp: Goedenavond, bedankt voor uw bericht, uw
vraag is geregistreerd en wordt in behandeling genomen.
Vriendelijke groet, ambtenaar 003.
[25-02 18:39] D. P: Ik hoor graag van u
[

31

27-03 15:11] D. P: Op 26 januari en 25 februari heb ik deze melding
gestuurd. Tot op heden niets gehoord of gezien. Graag actie
[27-03 15:11] D. P: namens Dorpsbelangen Niezijl
[29-03 10:01] Gemeenteapp: Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd, maar
ik wil je graag alsnog helpen. Als je dit gesprek wilt voortzetten, reageer
dan met 'ja'
[29-03 10:02] D. P: Ja
[29-03 10:14] Gemeenteapp: Goedemorgen, ik geef het voor u door.
Vriendelijke groet, ambtenaar 003.
[
22-04 08:38] D. P: Namens DB Niezijl heb ik meedere appjes gestuurd
over de kapotte stenen in de Hoofdstraat. Wanneer horen we hier iets
over??
[22-04 10:36] Gemeenteapp: Goedemorgen, Ik heb net vernomen dat mijn
collega u aan de lijn had. Zij gaat de meldingen (opnieuw) aanmaken.
Vriendelijke groet, ambtenaar 004
[22-04 10:37] D. P: Ik hoor graag vanu
[22-04 11:17] Gemeenteapp: Ik ga er van uit dat de meldingen spoedig
worden opgepakt en dat u een hierover een terugkoppeling ontvangt. Groet,
ambtenaar 004
[22-04 11:18] D. P: Dank
[17-05 18:41] D. P: Ik heb van de heer ambtenaar 005 gehoord dat niet de
gele stenen uit de straat in Niezijl zijn, maar een topllag van 2 cm. Mijn
vraag blijft: wat gaat de gem hieraan doen? Namens DB Niezijl, D. P
[19-05 10:18] Gemeenteapp: Sorry dat ik niet eerder heb gereageerd, maar
ik wil je graag alsnog helpen. Als je dit gesprek wilt voortzetten, reageer
dan met 'ja'
[19-05 10:18] D. P: Ja
[19-05 10:57] D. P: Dit zelfde kreeg ik ook op 21 maart. Kreeg toen en
telefoontje van dhr ambtenaar 006 met de mededeling dat er een toplaag
van de stenen is en dat hij het door zou geven. Mijn vraag blijft: wat gaat
de gemeente hieraan doen??
[19-05 15:40] Gemeenteapp: Goedemiddag, ik heb uw vraag doorgezet
naar ambtenaar 006 met het verzoek u nogmaals te bellen. Met vriendelijke
groet, ambtenaar 007.
Daarna niets meer gehoord. Na contact met diverse raadsleden (in een
ander verband ) is begin juni enige beweging bij de gemeente
waargenomen.
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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

Monumenten weekend Hervormde Kerk Niezijl
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Op 11 en 12 september neemt de hervormde kerk Niezijl weer deel aan het
monumenten weekend. De kerk is geopend voor belangstellenden die het
gebouw en/of het meest recente werk van de leden van de Schilderclub
Niezijl willen bekijken. Op zaterdag 11 september wordt er ’s avonds een
concert gegeven.
Concert Hervormde Kerk Niezijl
Op zaterdag 11 september geeft het duo Fling een concert in de hervormde
kerk. In verband met het beperkt aantal bezoekers worden er twee concerten
van een uur gegeven. De aanvangstijden van het concert door Fling zijn 19 u
en 20.30 u. Verkoopadressen van de toegangskaarten zullen nog
bekendgemaakt worden.
Hieronder kunt u informatie over Fling lezen.
Fling (duo)
Prachtige intieme en meeslepende Iers traditionele muziek .
Fling speelt op briljante wijze Ierse traditionele muziek.
Diep geworteld in de traditie, ontworstelen zowel de gebrachte traditionals
als de eigen composities de platgetreden paden, door de zeer eigenzinnige
aanpak.
De laatste acht jaar reisde Fling met vier verschillende muziekprogramma’s
langs de theaters van Nederland en dit met zeer veel succes.
Na jaren van theaterzalen brengt Fling nu een nieuw intiem programma, op
maat gemaakt voor de kleinere podia én voor de gelegenheid als ijzersterk
duo. Beide muzikanten zijn uitstekende multi-instrumentalisten en het
gebruik van hun uitgebreide instrumentarium levert een zeer afwisselende en
verfrissende klank op.
Annemarie de Bie wordt beschouwd als één van de toonaangevende
zangeressen in het genre. Ze wordt internationaal geroemd en gezien als een
autoriteit op het gebied van folkzang, is daarom veel gevraagd als docent en
heeft talloze workshops verzorgd. Naast haar krachtige, lyrische en
wonderschone zang is ze in dit programma ook te horen op de Ierse houten
dwarsfluit, de bodhrán (Ierse trommel) en gitaar.
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Evertjan ’t Hart bespeelt de magische Uilleann Pipes (Ierse doedelzak) en is
naast bespeler tot ver over de grenzen befaamd als bouwer van het
instrument. Hij is als solist te gast geweest in het
VPRO- programma ‘Vrije geluiden’ en bij ‘Podium
Witteman’ van de NTR. Naast de Uilleann Pipes
bespeelt hij ook Whistles, Bouzouki en Gitaar.
Dit alles resulteert in een buitengewoon aanstekelijk
en magisch geheel van
sterke verhalen, gevat in een stormvloed aan wilde
melodieën, zacht klagende airs en ontroerende
ballades.
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken
Albert Drijfhout
Op 10 juni overleed Albert Drijfhout na een kort ziekbed.
Albert maakte bijna tien jaar deel uit van de Plaatselijke Commissie
Niezijl. Hij was de man die nieuwe sleutels voor ons maakte, sloten
smeerde, toezicht hield op het onderhoud van de tuin en van de paden rond
de kerk.
Na het vertrek van Albert en zijn vrouw Hillie uit Niezijl bleef hij deel
uitmaken van onze commissie. We konden ons geen commissie zonder
hem voorstellen zeiden wij tegen hem, toen hij aankondigde te gaan
verhuizen naar Grijpskerk. Gelukkig liet hij zich overhalen om lid van de
commissie te blijven.
Af en toe kwamen we als plaatselijke commissie bij elkaar om zaken te
bespreken. Of hij veel plezier beleefde aan zulke bijeenkomsten was nooit
duidelijk. Hij zei niet veel, behalve als het over zijn eigen taken ging.
Werden er echter onaardige dingen over mensen gezegd dan kon hij fel
reageren. Roddelen en kwaadspreken waren uit den boze. Maar meestal zat
hij vriendelijk glimlachend aan de vergadertafel te genieten van zijn kopje
koffie.
Wij gaan Albert Drijfhout nog heel lang missen.
Plaatselijke Commissie Niezijl St. Oude Groninger Kerken
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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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