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Uitgave : 
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Redactie adres: 
Oliemolen 2 Niezijl 
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info Email : dorpsproat@ziggo.nl 

  

Kopij 
Gelieve uw kopij uiterlijk 21 
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redactie (liefst digitaal). 
  
  
Informatie adverteren : 
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Belangrijke telefoonnummers: 

 

 

Alarm bij nood 112 

Doktersdiensten 0900-9229 

Politie 0900-8844 

    

    

mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 
 
 
Wij zijn blij dat we weer een gewone Dorpsproat voor u kunnen  
maken met daarin wat eerste activiteiten.  
 
In deze Dorpsproat treft u ook een paar artikelen aan uit De  
Grijpskerker. Zij informeren Dorpsbelangen over allerhande  
activiteiten die er in Grijpskerk Plaatsvinden. Voortaan zullen we 
daar een paar artikelen uitlichten als die ook voor Niezijlsters 
interessant zijn. Verder een waargebeurd verhaal in het Gronings en  
informatie over lopende projecten. 
 
 
De  redactie. 
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Activiteiten vanuit Dorpsbelangen 
 
Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een 
initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds.  
Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt.  
In 2021 vieren we Burendag op 25 september. 

Gesprek College B&W 
 
Op maandag 20 september zullen de Burgemeester en de Wethouders weer in 
gesprek gaan met het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl. In deze 2-jaarlijkse 
ontmoeting kunnen allerhande zaken aan de orde komen die spelen in het 
dorp. Normaal gesproken worden dan ook de zaken ingebracht, die vanuit de 
inwoners zijn aangedragen tijdens de ledenvergadering. 
Vanwege het bekende virus heeft er afgelopen tijd geen jaarvergadering 
plaats gevonden. Toch willen we u in de gelegenheid stellen, de zaken die u 
graag besproken wil hebben, aan te dragen. Het bestuur zal deze bundelen en 
meenemen naar het overleg. 
Als deze dingen er zijn, geef ze z.s.m. door aan de secretaris Ina Haverman, 
via mail of telefoon. 
Ina Haverman, 0594-613030 ,  secretariaatdbniezijl@gmail.com  

Sfeerimpressie 
van de 
kerkdienst op 
het plein van 't 
Schanshuus. 
Op 11 juli 
vond hier een 
mooie 
ontmoeting 
plaats waarbij 
verbinding 
centraal stond. 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
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Project: “Onderhoud begraafplaats Niezijl door vrijwilligers” 
 3e en laatste jaar van dit project.  
 
Deze actie heeft verschillende fases gekend: 
De eerste aanzet was de schade door verwaarlozing (forse groei van planten 
en onkruid)  en maaischade te herstellen. Daarna zijn veel grafmonumenten 
weer rechtop gezet en weer leesbaar gemaakt door vaak een dikke laag mos 
en kalk-aanslag te verwijderen. Veel stenen zijn fraai beletterd en bedden 
voorzien van nieuw grind. Vergelijken we de resultaten met de foto’s vooraf 
genomen dan is een enorme verbetering te zien.  
 
We zijn nu in de laatste fase van dit project gekomen. 
De afgelopen maand augustus zijn 

van een viertal graven gegritstraalde en strak in de lak gezette 
hekken geplaatst (Arie Bron) 

 de dragende constructie van de Groenman-graven opnieuw gemetseld 
en afhankelijk van het weer worden de scheuren in de dekplaten 
gedicht. (Hein Boersema en Doede Nauta) 

Vrijwel alle zerken zijn schoongemaakt 
 

De resterende tijd van dit project zal gericht zijn  
op het beletteren van de stenen. Een uitdaging zijn de sierlijk gebeitelde 

zerken met vaak unieke teksten. Een krachttoer zal het beletteren en 
verven van de massieve Groenman graven worden. Voor het 
beletteren wordt in deze laatste fase hulp gevraagd:  

heeft U een vaste hand en geduld dan geeft het beletteren van een 
zerk veel voldoening /arbeidsvreugde 

Rechtzetten en horizontaal stellen van monumenten. 
 

Overziend de doorloop van dit project kan gesteld worden dat er dit jaar 
door aanhoudend slecht weer en de beperkingen t.g.v. de Corona-pandemie 
een vertraging is opgetreden. 
  
De komende maand zullen de acties gericht zijn op het schoon afleveren van 
de niet afgemaakte zerken zodat deze na een beperkte nabehandeling 
volgend jaar kunnen worden beletterd. 
Voor het rechtzetten of het horizontaal stellen van een graf het volgende: 
met instemming en bij voorkeur in aanwezigheid van een familielid van de 
begravene heeft Sjoerd Boomsma een methode bedacht en de middelen in 
zijn bezit om een liggend graf tegen geringe kosten weer horizontaal te 
stellen.  
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Belangstellenden kunnen zich melden bij Sjoerd (0610551649)  of H.H. 
(0594-213228). 
 
Het plan is als het weer het toelaat in de maand september elke zaterdag 
ochtend aanwezig te zijn om dat te doen wat goed is voor het project.  
Met name het beletteren is een speerpunt.  
Voor koffie en koek wordt gezorgd. 
 
Voor deelname als vrijwilliger of inbreng van familie verhalen kunt U mailen 
naar h.hasper@kpnmail.nl 
Henk Hasper , augustus 2021 

Monumenten weekend en concert door Fling in de Hervormde Kerk 
Niezijl 
 
Het monumenten weekend op 11 en 12 september in de hervormde kerk 
Niezijl gaat niet door. Problemen met de riolering hebben roet in het eten 
gegooid. Dit geldt ook voor het concert door het duo Fling. Dit concert wordt 
waarschijnlijk verschoven naar 13 november. 
 
Plaatselijke commissie Niezijl SOGK 

De man brengt t in mit 
schepels 
de vraauw geft t oet mit 
lepels. 
 
Vet,moager,haalf goar, 
swieg stil en eet moar. 
 
Vet,mager,half gaar, 
zwijg en eet maar.  

‘n Goud pad krom 
lopt nait om. 
 
Een pad dat krom maar 
goed is, loopt niet om. 
 

mailto:h.hasper@kpnmail.nl
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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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‘Courtisane’ van Schout bij Nacht 16 oktober in kerk in Niezijl 
 
Schout bij Nacht presenteert: Courtisane. Een eigentijdse 
muziektheatervoorstelling over het leven en vooral het werk van de Franse 
schrijfster uit de Renaissance: Louise Labé (1524-1566). Louise was een 
tomboy, feministe avant-la-lettre, belle rebelle en een courtisane.  
Ze beschreef haar intense hunkering naar liefde in vurige sonnetten. Al vijf 
eeuwen inspireert zij met haar werk componisten en dichters over de hele 
wereld.   

 
Sexuele revolutie 
Deze bijzondere voorstelling geeft een fascinerend inzicht in vijfhonderd 
jaar seksuele revolutie. Het gaf aanleiding tot tekstverklaringen binnen 
vakgroepen Frans en genderstudies over de hele wereld. In de dwingende 
composities van Robert Ramaker en Sebastiaan Wiering heeft het kerkorgel 
een hoofdrol.  

Het idee en script zijn van Dio van Velden. Samen met Redmer Stamhuis 
en Bas Meekhof kruipt hij ín de huid van Louise Labé en ónder uw huid. 
Een voorstelling met opgestroopte mouwen. Brutaal, wulps, smaakvol, 
stoer en sexy! De muziek in de voorstelling wordt gespeeld door Liana 
Dolgopolova (kerkorgel) en Marjolein Wielinga (fagot). 

Niezijl 
Zaterdag 16 oktober is Courtisane te zien om 19:00 uur en 20:30 uur in de 
voormalige hervormde kerk in Niezijl (Hoofdstraat 54). Kaarten kosten 
€10,00 per stuk en zijn te reserveren via  j.a.steigenga@gmail.com. 

Meer informatie over de inhoud van de voorstelling vindt u op https://
schoutbijnacht.nl.  

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
https://schoutbijnacht.nl
https://schoutbijnacht.nl
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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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De Dorpsbibliotheek Niezijl, stand van zaken september 2021 
 
De dorpsbibliotheek draait nu ongeveer vijf jaar en voorziet in een behoefte. 
Zoals bekend: aan het eind van de gang, voor de biljart-kamer in het 
Niezijlster dorpshuis “’t Schanshuus” vind je de dorpsbibliotheek, waarvoor 
bewoners boeken hebben ingebracht en waar men boeken kan lenen en 
ruilen.  

Let wel: Lenen of Ruilen 
Daarmee is de bibliotheek eigenlijk ook een ruilbeurs geworden. 

 
De laatste week van augustus is besteed aan het verversen van het aanbod. 
Om ruimte te maken zijn minder geleende boeken naar het archief verhuisd 
en is er ruimte om weer nieuwe boeken in te brengen. Bij dezen wordt een 
ieder uitgenodigd interessante boeken die je kwijt wilt in te brengen. 
 
Buiten  ‘t Schanshuus is nog een kleine boekenkast voor lezers met een 
hoge nood aan leesvoer. 
 
Nogmaals enkele regels: 

Boeken inbrengen kan altijd en is zeer gewenst, waarmee de diversiteit 
aan boeken toeneemt.  

Men kan boeken lenen of definitief behouden (de bibliotheek als 
ruilbeurs) 

Graag uw wensen en opmerkingen noteren in het schrift. 
De bibliotheek is bereikbaar als “’t Schanshuus” open is: vaak door de 

week enkele avonden en natuurlijk elke zaterdag aan het eind van de 
middag. 

 
Veel leesplezier 

 
Henk Hasper , h..hasper@kpnmail.nl 
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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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Agenda 
 

11 september  Dorpsfeest 

23 september  Start Klaverjassen 

25 september  Burendag  

16 oktober       Schout bij Nacht, Courtisane 

6 november    Oud Papier 

 

 

 

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 
november. 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  
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Klaverjasclub “Boomsterkansje” 
 
Op donderdagavond 23 september 2021 begint de eerste klaverjasavond 
van het seizoen 2021-2022 van de klaverjasclub de “Boomsterkansje” met: 

 de prijsuitreiking van het seizoen 2019-2020. 

 een vergadering over 50 jarige jubileum. 
2 boompjes klaverjassen. 
 
Op donderdagavond 30 september 2021 starten we met de competitie. 
 
Tijdens het klaverjassen worden de COVID regels gevolgd, namelijk: 

Handen ontsmetten bij binnenkomst. 
Aan twee aaneen geschoven tafels wordt gespeeld, zodat de afstand 

minimaal 1.5 meter is. 
Iedere kaartavond wordt met nieuwe kaarten gespeeld. 

 
Bent u ook een klaverjasser en vindt u het leuk, dan bent u van harte 
welkom! Iedere donderdagavond worden er tussen 19.30 – 23.00 uur 4 
boompjes gespeeld. Iedere boom bestaat uit 16 spelletjes. Er wordt 
gespeeld van 30 september tot en met 21 april. 
 
Indien u zich op wilt geven voor Klaverjasclub “Boomsterkansje”, dan kunt 
u dit doen bij:  
 
Dhr. F. Poelma 
Secretaris  
Oliemolen 4 
9842 PV Niezijl 
Tel: 0594-211821 
E-mail: Folkertivonne@home.nl            
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Waar gebeurd verhaal, hoe het werkelijk gebeurd is.  
 
Stille getuge van ’n doodsteek. 
Ol kerkhof van Legemaiden, onner rook van Den Hörn is ’n vredeg stee 
middenmaak ’t gruinlaand doar op dei swoare klaai. Tot 1867 ston hier 
middelaiwse kerk van Legemaiden dei in dat joar vervangen werd deur nije 
kerk op Den Hörn. Noar dat dorp was in loop van tieden bewonen 
bentrokken en doarom laag ’t veur de haand dat nije kerk doar ook kwam. 
Nou is op Legemaiden allain nog kerkhof over op ’n hoogte in ’t laand, ’n 
vredeg houkje onner hoge bomen. Rust en vree komen op joe of as ie doar 
ais rondkieken. Dou ik herwoarts joaren leden ais op dit kerkhof 
rondscharrelde, ston der ienainen ’n man noast mie, dei hail wat wis van 
mensen dei doar begroaven liggen. 
In noordewestelijke houk bleef hij stilstoan bie drei grieze stainen dij de 
groaven dekken deden van ’n pa, ’n moeke en ’n zeun. “Joa” zee hai, “dei 
jonkerel, dei hier ligt, is doodstoken op kermis in Griepskerk, ’n haile 
oppaazende jong. Ging hoast nooit op pad, moar dou hai der ais ’n keer 
der van nemen wol, kwam der bie ’n roezie om haals….zien pa is van 
verdrait sturven, ’n poar moand loater”. 
 
Drama in Griepskerk 
In naacht van 20 en 21 augustus 1920 zitten ’n stel jonkerels in café van de 
grode haarbaarg Gorter in Griepskerk nog wat te drinken. Ze hemmen 
genougen beleefd aan wat kermis te baiden het en bennen hier wat aan ’t 
ofzakken, totdat kroug dicht gait. Tuzzen twei jonkerels bruit ’t wat. De 
grode boerenkerel Siemen Sikkema van de Legemaiden het of en tou 
woorden mit ’n luk kereltje oet Nijziel, Jacob Pomstra. Wat of der tussen 
dei tweibaidens braant is aanern nait zo dudelk mor Pomstra het aal ’n 
moal of wad zegd: “Ik ken wel ’n klein kereltje wezen en doe zo groot mor 
ik duur dei alleen wal aan”. Plietsiemensen hollen schaarp in de goaten wat 
of der goande is en ze waiten haile goud, as mensen draank op hemmen, is 
’t mor even of der barst dikke roezie lös. Den mouten ze der bie wezen om 
mensen veur mekoar te beschaarmen. 
 
Ain slag ain steek 
As drei uur is, vindt krougholler ’t wel genog; boudel mout dicht en 
mensen mouten naor hoes tou. Sikkema scharrelt op deurrit of om zien 
fiets te hoalen. Votdoalek is Pomstra der ook. Fiesten stoan nait ien deurrid 
mor ien hengestaal omdat caféholler, tougelieks ook ’n dekstation het. As 
zai fietsen van Hendrik Oldewarris, mitwaarken ien dizze haarbaarg 
woarschienlek, kregen hemmen en stallingskosten betoald bennen, vragt 
Sikkema aan Oldewarris of hai even vot goan wil, want zai hemmen nog 
wat te beproaten.  
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Sikkema hangt op zien fiets en zit op zien borst vol bloud en even loater vaalt 
hai achterover mit fiets boven op hom. Zai vermoeden wat of der veurvalen is: 
Sikkema mout Pomstra ’n kattjewaai tegen zien kop geven hemmen, zodat 
dizzent zien houd verloor en vermoedelk is Sikkema deur Pomstra mit ’n mes 
stoken. Plietsieagenten fouilleren Pomstra of hai mes bie zuk het en as zai dei 
nait vinden, mor alaain ’n boksiesder, loaten ze Pomstra lopen. Boeten op 
stroat zegt Pomstra tegen ain van de krouggasten: “Ik heb Sikkema stoken, 
kenst even kieken hou of ’t oflopt?” Pomstra stapt op zien fiets en raaist of 
naor Nijziel tou. Plietsieagenten ontdekken dat Sikkema der min aan tou is. 
Hai ligt achterover en moakt ’n snurkend geluud en ’t duurt nait laank of ze 
vuilen haile gain polsslag meer. Aigenste naacht nocht wordt Sikkema doar 
kist en Pomstra wordt van ber hoald en insloten. 
 
Anatomisch onnerzuik 
Pieter Slob, wachtmeester van de marechaussee ien Zuudhörn begelaaidt ’t 
vervoer van verzegeld kist, mit liggoam van Sikkema noar anatomisch 
laboratorium van ’t Groot Zaikenhoes in Stad. De artsen en deskundigen J. 
van Gulik en P. Vogelzang mouten doar ’t dode liggoam van Siemen Sikkema 
onnerzuzoak iken. Dizze dokters stellen vaast dat Sikkema ’n kerngezonde 
kerel was doar haile niks aan mekaierde. Dudelk wordt dat ’t slachtovver ’n 
steek mit ’n mes had hemmen mout ien rechterkaant van borst, tuzzen tweide 
en aarde rib deur, stoef bie ’t borstbain. ’t Mes is ook deur grode 
liggoamsslagoader goan en het zo’n grode blouden in zien borst veroorzoakt 
dat slachtovver dit nait overleven kon. 
Wie kennen oons der vandoag de dag over verboazen dat der haile gain dokter 
aan te pas kwam om te kieken of ’t slachovver nog te helpen vil. 
Woarschienlek hemmen lu van pelietsie dochd dat ’t aal verloren ’n zoak was 
en hemmen ze der gain dokter meer bie roupen. 
 
Doader 
Op 28 oktober stait Jacob Pomstra veur rechter in Stad om zuk te 
verantwoorden veur zien doad. Aanvankelk was der sproake ven noodweer 
tegenover de grode en de staarke Siemen Sikkema mor getugen gaven doar ’n 
hail aaner geluud over. Pelietsiemensen haren ien kroug ja aal heurd dat 
Pomstra zien best doan haar om Sikkema oet te doagen. Doar kwam nog bie 
dat zien mes vonnen was en hai ook nog ’n boksiesder ien buus har. Hai dus 
wel degelijk veurtied van plan west om beste klappen of om ’n steek oet te 
dailen.  

Baai kerels blieven in dekstaal en as Oldewarris ’t woord “doodsteken” heurd, 
ropt hail votdoalek plietsiemensen der bie. De mannen, Willen Hubertus 
Colen en Jan Huisman, marechaussees oet Zuudhörn stappen votdoalek 
dekstaal ien en zain dat Pomstra zien houd kwiet is en dat hai trilt as ’n rusk.  
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Ien 1891 har christelijke vleugel van bevolking mit ’n schrieven aan 
gemainteroad verzocht om kermis ien aals geval op zundag of te schavven en 
wieder mouken ze bezwoar tegen kermis omdat hail wat mensen zuk doar te 
boeten gingen aan draank. ’t Was nait eerste keer dat der beswoaren kwamen 
tegen ’t vieren van kermis.  
Aal veul eerder ien 19e aiw wazzen ’t benoam mensen van de “Verlichting” dei 
zuk weren deden tegen kermis. Dit deden zai om te veurkomen dat aarme te 
veul geld op kermis ien de waik leggen gingen en dat loater weer bezuren 
mozzen. Mensen van de verlichting wollen ook haile geern dat de beschoaven 
onner gewone volk gruide, mensen meer oog kregen voor schoonhaid van 
wereld en dat heur oren open goan zollen veur meziek en zang. Kermis was ‘old 
volksfeest doar hail wat mensen mit hart en ziel aan vaast hillen en dit feest 
hailemoal verbaiden was gain hoalboare koart. Dou ’t verzuik oet christelijke 
houk op roadstoavel kwam in 1891, voerden roadsleden aan dat der 1800 
mensen ien Griepskerk plezaier beleefden aan dit olle volksfeest. Toch ken wie 
nait ontkennen dat draank op kermissen voak laidde tot roezie en ellén. Ain van 
kranten schreef noa ’t troagisch staarven van Siemen Sikkema den ook: “’n Dag 
dei mit zo veul moois begund was eindigde ien drama” en ’n aander kraant 
schreef dat verstand van mensen voak te zuik is, as draank zuk meester van 
mensen moakt. 
 
Stille getuge 
Grieze stain van Siemen Sikkema op ’t zo vredege kerkhof van de Legemaiden 
is nog hailtied ’n getuge van dit drama in Griepskerk. Siemen was geboren op 5 
juli 1889 en zien moeke was dou all héngoan. Zien pa overlee in jannewoari 
1921 en ’t zol best wezen kennen van verdrait, zoas mien zegsman destieds 
zegd het. 
 
Aangeleverd door Jaap de Vries 

Op 18 november 1920 dee rechter de oetsproak dat Jacob Pomstra drei joar 
zitten mos veur dizze doodsteek. Pomstra dee zien best nog om verzachten van 
zien straf te kriegen en dainde ’n verzuik tot groatie ien. Mor dit verzuik wer 
van haand wezen en veur Pomstra zat de niks aans op as om drei joar, achter 
Heerepoort te zitten, zoas ze dat doudestieds zeeden. 
 
Kermis 
Griepskerker kermis vuil vanols soamen mit ’n joarmaart dei door ien dorp 
hollen wer mor noaderhand was ’t allain nog kermis.  
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Een greep uit de Grijpskerker 
 
ONDERNEMEN IN GRIJPSKERK Gerrie Houkema 
Het leek me lastig om drogist te zijn in Coronatijd. Al die 
klanten die iets komen halen tegen hun snotneuzen en 
gekuch…”Dat was helemaal niet zo”, vertelde Gerrie. “Dat 
gebeurde juist veel minder dan anders. Wat wel jammer is 
in deze tijd dat Conny en ik alleen werken om te 
voorkomen dat de een de ander aansteekt en dat de winkel 
moet sluiten.” Ons gesprek houden we in een gezellige 
keuken in het achterhuis van de drogisterij. Gerrie vertelt dat hij uit een 
bakkersfamilie komt en dat het voor de hand lag dat hij ook bakker zou 
worden. De liefde bracht het op een andere weg en hij is blij met zijn 
keuze voor een zelfstandige drogisterij, nu ook speelgoedwinkel “Je staat 
dan altijd in de winkel en het is juist het contact met mensen wat werken 
zo leuk maakt. Mensen vertellen over hun leven en je kunt met hun 
meeleven. Omgekeerd gebeurt dat ook: Toen ik mijn eerste vrouw verloor, 
ben ik direct weer gaan werken en heb toen veel steun ervaren van mijn 
klanten.” Gerrie vertelt dat de feestdagen erg belangrijk zijn voor de 
winkel en het is fijn om mensen tevreden de deur uit te zien gaan; dat 
laatste geldt natuurlijk het hele jaar door!” 
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JOUW MONUMENT IS MIJN MONUMENT  
Op 11 september is in Grijpskerk het monument "molen de Kievit” voor 
bezoek geopend. Beheerder van (een deel van) de molen Stichting Kluften en 
Waarden nodigt iedereen uit om de molen deze dag te bezoeken. De Stichting 
zorgt dat er koffie, thee, fris, koek is. Voor bezoekers die de molen willen 
beklimmen om te genieten van het prachtige uitzicht op Grijpskerk, zal er 
ook een stoel zijn om even uit te rusten. Ter inzage ligt een overzicht van 
monumentale panden in Grijpskerk die weliswaar (nog) 
geen monument zijn, maar die dat predicaat eigenlijk 
wel verdienen. Hopelijk kan de Stichting haar nieuwste 
boekje over de historie van Grijpskerk presenteren. 
Deze keer worden de zorgverleners in de 20e eeuw 
beschreven. Voor de fietsers is er een fietspomp, een 
bandenplak(set) en een oplaadpunt voor de e-bike 
beschikbaar en beschikt de molen over een toilet. 
Kortom, kom binnen in ons monument, geniet en voel 
je thuis alsof het je eigen monument is.  
 
Kluften en Waarden 

60+ CAFÉ  
Heb je ook het gevoel dat je graag weer anderen wil ontmoeten en 
gezamenlijk iets ondernemen? Dan is het 60+ café misschien iets voor jou. 
In het café combineren we gezelligheid met activiteit. Je kunt binnen lopen 
voor een kopje koffie of thee, maar er is ook altijd iets te doen. Het 60+ café 
is een plek voor mensen die niet meer deelnemen aan het reguliere 
werkproces, maar wel graag actief zijn. Het café is iedere maandagmiddag 
van 14.00 tot 17.00 uur open en vindt plaats in ‘De Kwelder’ onderdeel van 
het MFC, Burmanniastraat 1, te Grijpskerk. Binnen lopen kan vanaf 14.00 
uur. Rond 14.45 uur start de activiteit. Als je zin hebt, kan je dan meedoen, 
maar dat is niet verplicht. Je kunt in het 60+ café iets halen, maar ook iets 
brengen. Heb je een idee, maar heb je hulp nodig bij het realiseren ervan, 

dan kan de organisatie je hierbij helpen. Op maandag 4 
oktober willen we met het 60+ café van start gaan. 
Iedereen is van harte welkom. Uiteraard worden de 
Coronamaatregelen in acht genomen.  
 
Meer informatie: www.grijpskerkverbonden.nl/60plus 
Groep Eigenwaardig Oud 
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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 
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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 

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