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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 
november 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, 
 
Hierbij het novembernummer van de Dorpsproat met hierin hele  
verschillende bijdragen uit het dorp. Een leuke kennismaking met 
nieuwe bewoners en een prachtige foto uit de oude doos van Doede 
Nauta.  
 
Voor de volgende edities vragen wij aandacht voor het tijdig 
aanleveren van de copy.   
 
 
De  redactie. 
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Afscheid Richard Lamberts 

Richard was al even uit het dorp 
en uit het bestuur van 
Dorpsbelangen vertrokken. Maar 
zaterdag 30 oktober heeft 
Richard, tijdens het "borrel 
uurtje", alsnog een passend 
cadeau kunnen ontvangen.  
 
Hij kreeg het voor zijn 
werkzaamheden tijdens zijn 
lidmaatschap van het bestuur van 
Dorpsbelangen. 

Contributieronde november/december 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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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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Kerst met Oud Niezijl 
 
woensdag 15 december 2021 in het Schanshuus Niezijl 
Tijd: 16.00 uur – 20.00 uur 
 
Op woensdag 15 december zijn alle ouderen van 65 jaar en ouder, uit  
Niezijl, uitgenodigd om samen op weg te gaan naar Kerst. 
U bent weer van harte uitgenodigd voor een gezellig samenzijn. Hierin 
kunnen we elkaar ontmoeten in de sfeer van het Kerstfeest. 
 
Vanaf 16.00 uur bent u van harte  
welkom in het Schanshuus in Niezijl. 
Als vanouds, zullen hierbij een hapje en een drankje niet ontbreken.  
Hierbij wordt anders dan voorgaande jaren, een kleine vrijwillige bijdrage in 
de  
kosten op prijs gesteld. 
 
U kunt zich aanmelden bij Ina Haveman 0594 613030 of Dina Pool 0594 
212872 
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Niezijl heeft weer kleur gekregen. Violen in de plaats van geraniums. Zelfs 
de stromende regen kon daar niets tegen in brengen. Veel dank aan alle 
handen die het werk lichter maakten. 
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Concert Fling 
 
In de vorige Dorpsproat werd het al aangekondigd: 
Op zaterdag 13 november speelt het duo Fling in de voormalige 
hervormde kerk in Niezijl. Aanvang 20.00 uur. 
 
Kaarten á 15 euro kunt u reserveren bij Fling.  
www.flingmusic.com   
 
Adres kerk: Hoofdstraat 54, Niezijl.  
Ingang tussen de bloemenzaak In Den Glaezen Vaes en huisnummer 
50. 
 
Plaatselijke Commissie Niezijl SOGK 
 
 
Voor wie de informatie over dit concert gemist heeft, volgt 
hieronder informatie over het duo Fling: 
 
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. Nu brengt Fling een nieuw intiem programma voor de 
kleinere podia. 
 
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.  
 

http://www.flingmusic.com
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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. 
 
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. 
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DONATIES 2021 OPHALEN  
 
In november en december halen wij altijd de donaties op waarmee u het 
onderhoud van de voormalige hervormde kerk in Niezijl steunt. 
Ook dit jaar komen wij bij u langs.  
 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken op de rekening van de 
Plaatselijke Commissie Niezijl van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 

SOGK kerk Niezijl 
NL81 RABO 0135 7010 15 
 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons wel steunen? Dan kunt u zich 
aanmelden via onderstaand formulier. 
 

Bedankt voor uw steun, 
Plaatselijke Commissie Niezijl 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Graag wil ik de Plaatselijke Commissie Niezijl financieel ondersteunen bij 
het onderhoud van de voormalige Hervormde Kerk. 
Daarom meld ik mij aan als donateur voor het jaarlijkse bedrag van  
0     € 7,50  
0     ………… 
 

Naam: ………………………………………………  Adres: 
……………………………………………… 
Datum:…………………..  Handtekening:  
 

Dit formulier kunt u inleveren bij Dina Pool, Stein van Malsenstraat 25. 
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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 
 

6 november    Oud Papier 

13 november   Duo Fling 

  8 januari        Oud Papier 

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 8 januari. 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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EVEN VOORSTELLEN…... 
 

Hallo allemaal, 
 
Wij zijn Patrick Top en Geertje Top-Veening en wonen sinds de zomer van 
2017 in Niezijl aan Hoofdstraat 103. Niet echt nieuwe bewoners meer dus, 
maar wel inwoners die met veel plezier in het dorp wonen. We zijn hier 
terecht gekomen, omdat Patrick hier van oorsprong vandaan komt. Ik wilde 
in eerste instantie liever in Leek of Oldekerk wonen, omdat tussen mijn 
geboorteplaats (Oostwold) en Patrick z’n geboorteplaats in Niezijl in lag. 
Toen we dit huis echter zagen waren we gelijk verkocht. Het voelde goed. 
 
Nu, vier jaar later en sinds 1,5 jaar getrouwd, hebben we wel het een en ander 
aan het huis gedaan. Waaronder kunststof kozijnen en dakgoten rondom het 
hele huis, de keuken vervangen voor een hoekkeuken en de muur tussen de 
keuken en kamer doorgebroken. En nu zien we ons hier nog jaren met plezier 
wonen. 
Het dorp en ons plekje geeft ons namelijk een gevoel van rust en thuiskomen. 
Het feit dat er een gemoedelijke sfeer hangt, er regelmatig wat georganiseerd 
wordt en mensen je vriendelijk begroeten of een praatje maken draagt hieraan 
bij. 
 
Nog even iets over ons. Patrick is 28 jaar en werkt als vrachtwagenchauffeur 
bij Bremer in Burum. Soms moet hij overnachten, maar vaak komt hij wel 
(laat) thuis. Ik, Geertje, ben 27 jaar en werk fulltime als leerkracht in groep 
6/7/8. Ook begeleid ik parttime twee jongeren via Team050. Wij houden 
allebei erg veel van ons werk. 
 
In zijn vrije tijd vindt Patrick het leuk om aan auto’s te sleutelen. Samen met 
z’n broertje en vader doet hij ook jaarlijks mee aan de carbage run. Daarnaast 
houdt hij erg van gezelligheid en spreekt hij graag met vrienden af. 
Ik vind het leuk om in mijn vrije tijd te dansen, verhaaltjes of gedichten te 
schrijven en te fotograferen. En ook ik probeer altijd in mijn vrije tijd met 
vrienden en familie af te spreken. 
 
We vinden het leuk om maandelijks de Dorpsproat te lezen. Zo ontdek je 
toch iedere keer wat nieuws over het dorp. Het zorgt ook voor een gevoel van 
betrokkenheid. Om mij nog meer betrokken bij het dorp te voelen zit ik sinds 
3 jaar in de spelweekcommissie, waar ik de rol van secretaris op me neem. 
Dit vind ik erg leuk om te doen, hopelijk kunnen we volgend jaar weer een 
‘gewone’ spelweek organiseren.  
 
Willen jullie meer weten? Dan zijn jullie altijd welkom om een keer een 
kopje thee te doen  . 
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Openluchtzwemband de Griffoen 
 
 
Hallo dorpsbewoner(s),  
Het zwemseizoen zit er alweer op voor het openluchtzwembad de Griffoen 
te Grijpskerk weer voorbij.  
 
Een mooi seizoen is’t geweest. 
Er zijn weer vele banen getrokken en er is veel gespeeld in het water, ook 
zijn er weer vele diploma’s uitgereikt. Dank aan jullie allemaal!! 
 
De activiteitencommissie is alweer druk doende met de voorbereiding van 
de jaarlijkse Griffoen Kalender.  De opbrengst van deze kalenders komt ten 
goede aan de exploitatie kosten van het zwembad.  De vrijwilligers zullen 
dan ook in de week 46, 15-19 november a.s. bij u aan de deur. 
Deze kalender kunt u voor  € 6.00  aanschaffen. Wij treffen u dan ook 
graag thuis. 
 
Heeft u de vrijwilliger gemist, of de vrijwilliger u, dan kunt u de kalender 
alsnog kopen bij de DA-drogist de Gaper of drukkerij Hoekstra vanaf week 
47. 
 
Hartelijke groet namens de activiteitencommissie zwembad de Griffoen.  
 
(Voor vragen of eventuele bestellingen kunt u contact  opnemen met 
coördinator Anita Zuidema 0594-211423  ) 
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Klaverjasclub “Boomsterkansje” 
 
 
In 2019 bestond de Klaverjasclub 50 jaar.  
Helaas kon het feest niet doorgaan wegens COVID. Op 12 november 
2021 gaan we dit feest vieren met de leden bij de wok in Buitenpost. In de 
volgende dorpsproat volgt een verslag. 
 
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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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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Bij de foto uit de oude doos:  Nieuwsblad van het Noorden 13 april 
1992 
 
Niezijl  - In 1959 gingen deze 9 personen elke morgen samen vanuit Niezijl 
naar de LTS in Kollum. Zaterdagmorgen kwamen ze weer bijeen in Niezijl 
en ook nu werd weer de tocht per fiets naar de reünie in Kollum gemaakt.  
Op de foto: Piet Hoogstra, Johannes Postma, Jan Helmolt, Hein Boersema, 
Louw van der Veen, Roelf Kobes, Stoffer Helmholt, Doede Nauta en 
Menno Martinie vlak voor de start op de brug in Niezijl. 
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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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