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Uitgave : 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
   
Redactie : 
Rob Meloen 
Auktje Smedes 

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

  

Kopij 
Gelieve uw kopij uiterlijk 21 oktober 
2021 in te leveren bij de redactie 
(liefst digitaal). 
  
  
Informatie adverteren : 
Hein Nauta, tel: 212512 
  
Druk:  
Jurjen Veenstra en (vacature) 

 
   
Belangrijke telefoonnummers: 

 

 

Alarm bij nood 112 

Doktersdiensten 0900-9229 

Politie 0900-8844 

    

    

mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 
 
 
In deze Dorpsproat blikt het Stichtingsbestuur van ‘t Schanshuus  
terug op het prachtige dorpsfeest op 11 september. Aandacht is er 
ook voor het nieuwe telefoonnummer van het Dorpshuis. 
 
De komende tijd worden er weer twee activiteiten georganiseerd in 
de voormalige Hervormde Kerk. In dit nummer kunt u daar over  
lezen. 
  
Door Dorpsbelangen wordt alvast de Niezijlsterdag in 2022 
aangekondigd.  
 
Wij nodigen u allemaal uit om copy aan de leveren voor de volgende 
edities van de Dorpsproat. Dit mag van alles zijn!  
 
 
De  redactie. 
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Najaarsronde 30 oktober 
 
Op zaterdag 30 oktober halen we weer de bloemen van de bruggen en maken 
we de bakken en perkjes in het weer netjes.  
We starten om 10 uur en sluiten gezellig af met een bakkie en wat lekker bij 
het dorpshuis. 
Iedereen die zijn, haar of het steentje bij wil dragen is van harte welkom om 
aan te sluiten.  
 
Zo maken we alles klaar voor de  
winter en houden we samen het 
dorp netjes en schoon! 
 

Contributieronde november 2021 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen zal in de komende weken bij u langskomen 
voor de jaarlijkse contributieronde.  
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om deze over te maken via de 
bankrekening.  
De contributie bedraagt €10 per adres.   
NL86RBRB0792008626 t.n.v. Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl  
Alvast onze hartelijke dank!  
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Vooraankondiging Niezijlsterdag 
 
Op 21 mei 2022 zal weer de inmiddels bekende en geprezen Niezijlsterdag 
worden gehouden. Graag brengen we dit alvast onder de aandacht. 
De plannen zijn ver gevorderd. 
 
Met veel enthousiasme is de voorbereiding in volle gang. 
Geeft het door aan iedereen die in Niezijl woont, heeft gewoond of heeft 
willen    wonen. Oftewel ons mooie Niezijl een warm hart toedraagt. 
Van uw enthousiaste mond op mondreclame moeten we het hebben. 
Het is tenslotte dé Reünie van de omtrek… 
 
Waar: hele dorp Niezijl  
Wanneer: 21 mei 2022 
 
De “Nijzielsterdag” wordt georganiseerd door 
een werkgroep vanuit van uit Dorpsbelangen. 
Wij houden u op de hoogte via Dorpsproat en 
andere media. 

Voorstelling Courtisane  
 
In de hervormde kerk Niezijl speelt Schout Bij Nacht op zaterdag  16 oktober 
tweemaal de muziektheater voorstelling Courtisane. 
Deze voorstelling is onderdeel van een tournee langs twintig oude Groningse 
kerken. 
 
De eerste voorstelling is om 19.00 uur, de tweede om 20.30 uur. 
 
U kunt kaarten á 10 euro  reserveren via de plaatselijke commissie bij Jorine 
Steigenga.  
j.a.steigenga@gmail.com  

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Beste dorpsgenoten, 
 
Het Stichtingsbestuur kijkt terug op een zeer geslaagd 
feest op zaterdag 11 september.  
De opkomst was geweldig, we mochten ongeveer 150 
gasten verwelkomen. 
De BBQ, de salades, de gevulde eieren en de patatjes 
waren heerlijk.  
 
Ook de muziek verzorgd door “De Bierviltjes” 
verhoogde de sfeer en gezelligheid en nodigde uit om 
te dansen. Iets waar we met z’n allen wel aan toe 
waren na een corona periode waarbij dit allemaal niet 
was toegestaan. Fijn dat we elkaar weer konden zien, 
konden feesten en bij konden praten. Een ieder die 
heeft meegeholpen aan de feestvreugde, hartelijk dank 
daarvoor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze avond 
hebben we 
afscheid 

genomen van penningmeester Berend Groenveld. Secretaresse Marjon 
Klijmeij was deze avond niet aanwezig, 
maar ook van haar zal middels een 
presentje afscheid worden genomen. We 
willen beiden heel hartelijk danken voor 
hun jarenlange inzet.  
 
Door middel van dit feest wilde het 
Stichtingsbestuur, naast het gezellig 
samenzijn, de inwoners van Niezijl ook 
laten zien wat er de laatste tijd zoal 
verbouwd en veranderd was in het 
Dorpshuis.  
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Op het plein zijn 4 parasols geplaats, die 
gedienstig zijn tegen de zon, maar ook tegen de 
regen, hebben we inmiddels ondervonden.  
 
Op het dak liggen zonnepanelen, die de 
energierekening van het Dorpshuis zullen 
verlagen. De grote zaal is aangepast door een 
nieuw verlaagd plafond met sfeerverlichting.  
Deze ledverlichting is te bedienen door middel van afstandsbediening, dit 
geldt ook voor het podium. Ook is er meubilair aangeschaft. En hebben 
jullie wel een blik in de biljartruimte geworpen? Deze is geheel vernieuwd 
en heel erg mooi geworden. 
 
Tot slot wil ik nog even melden dat het telefoonnummer van het Dorpshuis 
is gewijzigd, dus voortaan voor o.a. bestellingen op zaterdag 0594-697385 
bellen,  
maar komen snacken is natuurlijk ook zeer welkom.  
 
 
Hartelijke groeten namens het Stichtingsbestuur, Janke Groenveld 
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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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Agenda 
 

16 oktober      Schout bij Nacht, Courtisane 

6 november    Oud Papier 

13 november   Duo Fling 

21 mei 2022     Niezijlsterdag 

 

 

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  
of 06-16606309. 
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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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Opbrengst collecte KWF 
 
Deze collectanten hebben opgehaald voor KWF. 
Grietje Bakker                         57.05 
Tjitte Roijenga                         80.81 
Riny v.d. Veen                         84.01 
Martine Rosier                         39.17 
Nel Martini                               82.36 
Ina Haveman                           62.42  via Facebook 179.= euro. Totaal. 241.42 
 
Namens KWF hartelijk Dank  Collectanten. 
Nel.Martini 

Uitvoering Fling in de Hervormde Kerk Niezijl 
 
Het concert Ierse muziek door het duo Fling is, zoals al gemeld in de vorige 
Dorpsproat, uitgesteld naar zaterdag 13 november. 
 
Aanvang van het concert is om 20.00 uur. 
 
Kaarten á 15 euro kunt u reserveren bij Fling.  
www.flingmusic.com   

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. 

http://www.flingmusic.com/
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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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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,  0594-697385  
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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