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Van de Redactie, 
 
De dorpsproat van december 2021 en januari 2022 is een gecombineerd 
nummer geworden. Door de coronamaatregelen staan er nog steeds geen 
nieuwe activiteiten op stapel. Desondanks hebben wij met al jullie  
inzendingen het afgelopen jaar toch zes Dorpsproaten uit kunnen brengen. 
Veel mensen hebben in dat jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
zichzelf aan het dorp voor te stellen.  
 
Wij kijken er naar uit om samen met jullie volgend jaar weer een nieuwe 
serie Dorpsproaten uit te brengen.  
 
 
 
 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond  
en gelukkig 2022 

 
De  redactie. 
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Afgelast: ouderen Kerstviering 
Het leek ons zo mooi om weer een kerstfeest te kunnen organiseren voor de  
oudere inwoners van ons dorp. Tot onze spij kan dit nu niet doorgaan in 
verband met de aangescherpte coronamaatregelen. 

NAM-locatie Grijpskerk 
In de media heeft u van alles kunnen lezen over het voorstel om de 
opslagfunctie van de NAM-locatie bij Grijpskerk te wijziging. 
Dorpsbelangen is hierover recentelijk geïnformeerd door de NAM. Twee 
heren van de NAM en de "contactpersoon kleine kernen" van de NAM waren 
hierbij aanwezig. Zij vertelden over de plannen voor de nabije toekomst. De 
werkgroep NAM Niezijl volgt de ontwikkelingen op de voet en is in contact 
met werkgroepen uit de omgeving. 
Zodra de corona maatregelen het weer toelaten zullen we in Niezijl een 
informatieavond organiseren. Hieronder treft u een artikel aan van de 
werkgroep in Kommerzijl.  

Ontwikkelingen Toekomst ondergrondse gasopslag Grijpskerk 

In 2019 heeft NAM met de inwoners van Kommerzijl gesproken over de 
toekomst van de Ondergrondse Gasopslag in Grijpskerk. Het gesprek in 2019 
ging over het stoppen van de opslagactiviteiten en het in productie nemen 
van het gasveld. Daarna werd het stil en is het lang onduidelijk geweest wat 
de toekomst zou worden. Inmiddels zijn er weer ontwikkelingen en naar 
aanleiding hiervan heeft het bestuur van Dorpsbelangen Kommerzijl, Aktie 
’68, NAM gevraagd om in uw dorpskrant het een en ander uit te leggen. 
Hieraan geven we graag gehoor.  

Voortzetten opslag activiteiten  
 
In Nederland wordt gebruik gemaakt van hoogcalorisch en laagcalorisch 
aardgas. Allebei aardgas, maar met een verschillende verbrandingswaarde. 
Hoogcalorisch gas wordt gebruikt door de industrie. Laagcalorisch aardgas 
wordt bijvoorbeeld gebruikt binnen de Nederlandse huishoudens.  
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In de huidige situatie wordt in Grijpskerk hoogcalorisch gas opgeslagen. 
Omdat Grijpskerk voor de opslag van dit type gas eigenlijk niet meer nodig 
is heeft de minister gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om de 
ondergrondse gasopslag in Grijpskerk in te zetten voor de opslag van 
laagcalorisch aardgas. Door de gasopslag op die manier in te zetten, is er, 
ook na het sluiten van het Groningen gasveld, genoeg gas beschikbaar op de 
momenten dat de vraag hoog is. Dit is meestal in de winter.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat door Grijpskerk te gebruiken als 
laagcalorische opslag, het Groningenveld een aantal jaren eerder definitief 
gesloten kan worden. Ook is gebleken dat de opslag in Grijpskerk met 
beperkte aanpassingen omgezet kan worden naar een opslag van 
laagcalorisch gas.  
Voor NAM een belangrijke reden om de opslagfunctie van Grijpskerk in 
stand te  houden, en de opslag om te zetten (conversie) naar opslag voor 
laagcalorisch aardgas. Hiervoor moeten wat zaken worden aangepast. Het 
gaat hierbij om aanpassingen in de vergunning en technische aanpassing in 
de NAM-installatie.  
 
Vergunningen  
In de eerste plaats moet er een herziening van het huidige opslagplan worden 
aangevraagd. Deze herziening heeft NAM inmiddels ingediend bij het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Na het inwinnen van 
advies beoordeelt het ministerie deze herziening en neemt vervolgens een 
besluit. In deze beoordeling wordt bijvoorbeeld gekeken naar eventuele 
veiligheidsrisico’s welke door SodM zullen worden getoetst. Daarnaast moet 
er een vergunning worden aangevraagd voor de installatie van de 
zogenoemde Wobbe meters. Deze meters zijn nodig om de kwaliteit van het 
gas te meten. Ook deze vergunning is inmiddels ingediend. 
 
Technische aanpassingen  
De technische aanpassing in de NAM-installatie bestaat uit het installeren 
van de Wobbe-meters”. Deze worden geïnstalleerd in het leidingwerk van de 
NAM-installatie binnen de hekken van de locatie.  
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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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Wat verandert niet  
Zoals gezegd zijn de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie 
beperkt. Alle andere voorwaarden zoals die in het huidige opslagplan worden 
genoemd blijven gelijk. Dit betekent:  
▪ De drukgrenzen veranderen niet.  
▪ Geen gevolgen voor het seismisch risicoprofiel (dit wordt door SodM 
getoetst)  
▪ Dezelfde putten worden gebruikt  
▪ Het werkvolume, de hoeveelheid gas die wordt opgeslagen, verandert niet.  
▪ De productiecapaciteit blijft gelijk.  
▪ Dat ook in de nieuwe situatie de jaarlijkse geïnjecteerd en geproduceerd gas 
en de bijbehorende reservoir drukken jaarlijks gerapporteerd  
 
Wanneer  
Zoals aangegeven is de vergunningprocedure inmiddels gestart. Het verloop 
van deze procedure is afhankelijk van het advies van o.a. Staatstoezicht op de 
Mijnen aan de minister. Naar verwachting zal er midden november meer 
duidelijkheid zijn over het verloop van het vergunningentraject en het 
moment waarop de minister een beslissing kan nemen. 
 
Vragen  
We kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft. 
Deze vragen kunt u stellen via het Dorpsbelangen bestuur of rechtstreeks aan 
NAM via het volgende mailadres: NAM-communicatie@shell.com  
 
Hoogcalorisch versus Laagcalorisch gas  
 
Het verschil in verbrandingswaarde tussen hoog- en laagcalorisch gas ontstaat 
door de aanwezigheid van stikstof, eveneens een gas, in het laagcalorische 
gas.  
Het gas dat uit het Groningen gasveld wordt gewonnen heeft, als het uit de 
bodem wordt gewonnen, al meer stikstof dan het hoogcalorische gas dat uit 
de kleine velden wordt gewonnen. Door de aanwezigheid van de onbrandbare 
stikstof komt er minder energie vrij bij verbranding en heeft het 
laagcalorische aardgas een zogenaamde lagere verbrandingswaarde.  
Door de afbouw van de gaswinning uit het Groningen Gasveld is er steeds 
minder laagcalorisch gas beschikbaar. In de huidige situatie is het zo dat bijna 
al het laagcalorische gas in Nederland wordt gemaakt door stikstof toe te 
voegen aan het hoogcalorische gas. Dit wordt gedaan in de stikstoffabrieken 
van Gasunie. 
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Concert in de hervormde kerk Niezijl 
 
De uitvoering door het duo Fling in de Hervormde Kerk Niezijl  op zaterdag 
13 november is succesvol verlopen.  Het concert werd goed bezocht. Het 
enthousiaste duo zorgde voor een erg geslaagde avond. 
Fling komt zeker nog een keer terug in Niezijl. 
 
Plaatselijke commissie Niezijl 

Vanuit Dorpsbelangen wensen we alle dorpsgenoten een kerst vol 
vrede toe. 
 
Een nieuw jaar zonder tegenslag of verdriet. 
Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn met liefde en een lach. 
Dat vrede jullie deel mag zijn tezamen met voorspoed en liefde. 
En dat we elkaar weer mogen ontmoeten in 2022. 
 
Dina, Iwan, Helen en Ina 
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Beste dorpsgenoten, 
 
Terugkijkend op 2021 ligt er wederom een jaar met corona achter ons. Toch 
is er veel wel, of op aangepaste wijze, doorgegaan en is er in 2021 best veel 
bereikt. Gelukkig heeft ons BBQ feest met live muziek op 11 september 
doorgang kunnen vinden en was dit zeer geslaagd.  
 
Via deze Dorpsproat willen we graag onze vrijwilligers heel hartelijk 
bedanken. Alle vrijwilligers hebben wel te maken gehad met de 
coronamaatregelen, of het nu gaat om oud papier ophalen, de schoonmaak, 
klussen, Dorpsproat vervaardigen en rondbrengen, bardiensten, enz. De 
vrijwilligers hebben flexibiliteit, initiatief en vooral inzet getoond. Telkens 
waren er weer andere maatregelen na te leven, de ene keer een 
aanwezigheidslijst bijhouden en uitvragen of bezoekers geen klachten 
hadden, een andere keer de QR coronacode en controleren via de checkapp, 
enz.  
 
Heel veel dank daarvoor, wij waarderen jullie zeer. Met z'n allen houden we 
het Dorpshuis open en in stand. 
Tot slot willen we alle dorpsgenoten goede feestdagen wensen. 
 
Het Stichtingsbestuur Theo, Elroy en Janke 
 

Zoet kerstontbijtrecept voor kinderen 
 
De kerstman van 
pannenkoek, banaan, 
aardbei en slagroom.  
Ogen van 
Marschmellows en een 
druif.  
Hoe cute is die!?  
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Karel van het Reve Schreef ooit: 
Dat wie een boerenkool door midden snijdt 
Onmiddellijk in een schepper gaat geloven. 
 
Bijna iedereen viert kerst, maar… viert iedereen wel kerst?  
Onze moslim medelanders vieren geen kerst. Jehova getuigen vieren geen 
kerst. Voor anderen is het kerstverhaal een mythe. 
En vrij veel mensen die wel in Jezus geloven verwerpen toch de 
kersttradities. Vanwege het feit dat het in de oorsprong een mythisch feest 
was. Of omdat ze de bijbel letterlijk nemen. Met grote vraagtekens in hun 
ogen kijken ze ons aan. En ze zien het, dat kerstcircus van ons. Wij zijn de 
gelovigheid in Kerst ook eigenlijk ontgroeid.  
 
Het is ieder jaar weer een hele opgave om het verband te zien. Tussen de 
tedere romantiek van het verhaal van een de geboorte van een kindje. En de 
keiharde realiteit van het klimaat, Corona, de vele oorlogen en mensen die 
deze ontvluchten. Het kerstverhaal is eigenlijk het verhaal van de 
boerenkool van Ivo de Wijs.  
Deze open snijden, is wat ons overkomt als we het kerstverhaal lezen en 
dan ontdekken waar het om gaat. Want het draait om het wonder van het 
leven.  En dat te ontdekken is eigenlijk de opdracht van Kerst.  
 
Wij mensen maken elkaar voor rotte vis uit. De wereld leek nog nooit zo 
verdeeld.  Maar dit feest leert ons, door al die rottigheid, door alles heen 
twinkelt iets.  
Glinstert het, fluistert het en ritselt het. Kerst leert ons de knipoog van het 
leven te zien. Dat schoonheid troost kan bieden. Wij zijn mensen die ook 
mooie kunnen dingen zeggen.Mooie dingen doen en mooie dingen 
schrijven. 
 
Overal doen mensen mooie dingen. Steken hun nek uit.  Willen de 
samenleving helpen om de problemen die daar zijn op te lossen.  
Daar in de georganiseerde chaos van mensen, die mensen nodig  
hebben. De daklozen en verslaafden. De eenzamen. De mensen bij de  
voedselbank.De mensen met de oorlog in de rug. 
 
 

Kerst overpeinzing 
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. 
En daar ergens bij de dagopvang in de stad, ontwaren we ineens een klein 
mannetje.  
Dat mannetje steekt zijn duim op wanneer we hem naderen.  
Wat ie tegen ons zegt is eigenlijk: “ik ben blij en ik eet mijn soepje”.  
Daar ontstaat gelovigheid in het leven.  
Dit mannetje is eigenlijk ons kerstkind. 
Kerst, lieve mensen, betekent: Jezus is mens geworden.  
Prima, maar nou wij nog. We kunnen het! 
 
Ina Haveman. 
 

Zo tussen kerstmis en oudjaar 

Zo tussen Kerstmis en Oudjaar dan is het 
buiten stil. Over de velden ligt een sluier 

alsof die mij zeggen wil: 
bedek, vergeet wat is geweest en til 

gedachten op naar nieuw, 
toe kijk nog eens, probeer het, vol 
verwachting, als een kind naar al 
het nieuwe wat nog komen gaat. 

 

Leesclub Niezijl, November 2021 
 
In november kwam de leesclub voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar. 
We bespraken Het Hout geschreven door Jeroen Brouwers. 
Dit boek verscheen in 2014. Brouwers heeft in het verhaal  zijn ervaringen 
uit zijn schooltijd in het rooms katholieke jongenspensionaat Sint Maria Ter 
Engelen in Bleijerheide verwerkt. De school waar zijn ouders hem naar toe 
stuurden, omdat hij thuis lastig werd gevonden. 
 
Het Hout is een schokkend en cynisch boek. Sadisme en sexueel misbruik 
overheersen. De hoofdpersoon, de jonge leraar Eldert Haman, wordt op 
achterbakse wijze gedwongen tot het afleggen van de kloostergelofte. Als 
broeder Bonaventura kan hij geen kant meer op. Maar de situatie van de 
jongens die in het internaat zitten is nog uitzichtlozer. Een treurige en 
benauwende geschiedenis in de grauwe jaren vijftig, waarin Nederland zich 
moest herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Pas als je het boek een 
tweede keer leest, merk je dat het verhaal ondanks de gruwelijkheden ook 
humoristisch is.  
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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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Jeroen Brouwers is geen vrolijk mens. Zijn boeken geven de lezer weinig 
hoop. Toch lijkt Het Hout voor de hoofdpersoon goed af te lopen, al vraag je 
je wel af hoe het voor de leerlingen in het pensionaat geweest moet zijn om 
de enige zachtaardige broeder te zien vertrekken. 
 
Is Het Hout een goed boek. Ja, zonder meer. Maar je moet wel tegen een 
hoop ellende kunnen. Niet elk lid van de leesclub was hier tegen 
opgewassen. 
 
Brouwers is vanaf zijn eerste boek Joris Ockeloen en het wachten (1967) 
niet onopgemerkt gebleven. Voor dit boek kreeg hij de Voorbergprijs, voor 
latere boeken onder andere de Multatuliprijs (2x), de F. Bordewijkprijs, de 
Gouden Uil (2x).  Het Hout leverde hem de ECI Literatuurprijs op. En dit 
jaar ontving hij de Libris Literatuurprijs voor 
Cliënt E. Busken. 
 
In december bespreken wij ‘Klara en de zon’ 
geschreven door Kazuo Ishiguro. 
 
Jorine Steigenga 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden Leesclub Niezijl 
De leesclub heeft plek voor nieuwe leden.  
Wat vragen wij van een lid? Je leest graag en 
vindt het leuk om over boeken te praten. En 
je woont in Niezijl dan wel in het 
Westerkwartier. Eén keer per jaar kies en 
bespreek je een boek. 
Wat bieden wij? Gezellige avonden bij de leden thuis. Eerst het boek, dan 
een glas. 
 
Wil je meer weten? Mail naar of bel met Jorine Steigenga. 
 
E-mail: jorine.steigenga@kpnplanet.nl 
Tel: 0594-696410 
 
 

mailto:jorine.steigenga@kpnplanet.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 

 



 25 

 

Agenda 
 

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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Terugblik op het jaar: Avontuur in Niezijl 
 
Kletsend over het afgelopen jaar kwam, zoals vaker, het volgende verhaal 
weer langs. 
 
Mijn hond en ik liepen over het brugje bij de weilanden. Dat gebeurt 
vrijwel dagelijks en dat doen veel mensen, dus dat is niet bijzonder. In mijn 
rechterooghoek zag ik leven in het water. Dat gebeurt vaker, namelijk 
eenden en zo. Maar in dit geval was het bewegen vlak langs de waterkant 
bij de tuinen en van grotere proporties. 
 
Toen ik goed keek, zag ik tot mijn grote verbazing een koe in het water. Nu 
heb ik wel wat gezien aan waterbuffels in Thailand: die kunnen goed met 
de poten in het water en de klei werken. Maar dit was toch anders. Het was 
een ras Hollandse zwartbonte koe die in het Diep liep. Sightseeing tuinen?  
 
Toen ik beter keek zag ik dat zij een tuin in wilde klimmen. Inmiddels 
stonden daar ook de buurkinderen te roepen “Mama, een koe in het 
water!”. Het was dus geen normaal verschijnsel in Niezijl.  
 
Al snel kwam de eigenaar aanzetten en vervolgens ook zijn zoon. De 
herkomst van de koe was blijkbaar bekend. Een groep mensen verzamelde 
zich om dit schouwspel. Het was vermakelijk om te zien hoe de koe aan 
een touw bevestigd werd; hoe dit touw over het Diep heen werd gegooid. 
Hoe een buurman met zijn boot kwam aangevaren en de koe dwars het 
Diep over hielp. Hoe de koe kon zwemmen, maar dit niet leuk leek te 
vinden. Hoe de koe met vereende krachten vanuit de boot en vanaf de kant 
aan wal werd getrokken. En hoe dit avontuur vol humor in het dorp in 
gesprekjes een tijdje voortleefde. 
 
Het bleek niet de eerste en enige avontuurlijke koe te zijn; dan is het vast 
ook niet de laatste geweest   
 
Kleine dorpsavonturen zijn minstens zo leuk als grote! 
Emma Kolbeek 
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Gasten en vis 
blieven mor drij doage vris. 
 
Gasten en vis 
blijven slechts drie dagen vers. 

Wat de vraauw geern mag, 
et de man ieder dag. 
 
Wat de vrouw graag lust, 
eet de man iedere dag.  

Opbrengst Collecte Altzheimer 
 
Mw. Reiskamp-Kalma                     50.73 
Mw,G.Bakker                                  64.67 
Dhr. Tj.Rooyenga                            48.= 
Mw.S.Martini -vd Schaaf                 22.31 
Mw.Nel Martini                                66.50 
 
Alle Gevers Hartelijk Dank. 
Collectanten hartelijk dank voor uw inzet. 
Vr.Groet Nel Martini. 
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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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KLAVERJASCLUB "BOOMSTERKANSJE" SEIZOEN 2021-2022  

                     

   NAAM    TOTAAL GEM. MARSEN totaal week 7 

                     

1 H. Nauta 47839 1709 15 7271 

2 J. Zijlstra  47297 1689 14 6675 

3 M. Huisma 46420 1658 10 6900 

4 M. Buning  44955 1606 13 5642 

5 B. Bosman 44562 1592 13 6229 

6 F. Poelma  44417 1586 15 7059 

7 T.  Roijenga 44210 1579 17 7085 

8 J. Buning  43445 1552 13 7766 

9 J. Jansma 43290 1546 14 6329 

10 G. Snip 43250 1545 4 5703 

11 W. Kooistra 42636 1523 11 7181 

12 A. de Haan-Kobes 42585 1521 12 6420 

13 R. de Haan 42256 1509 10 6344 

14 L.  Koop 42052 1502 12 5000 

15 R. Kobes  41052 1466 11 5626 

16 H. Boersema 39670 1417 6 6058 

17 S. Booomsma 39475 1410 6 5000 

                     

   Hoogste score avond 7766     J. Buning  

               

 

   

               W. Kooistra  

   Hoogste boom avond 2294     H. Nauta    

               

 

   

   Hoogste score totaal 7766     J. Buning  

               

 

   

               M. Huisma 

   hoogste boom totaal 2450     L. Koop    

                     

   laagste boom totaal 733          
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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 wilden wij bij u langskomen. Dit kondigden wij al aan in de 
vorige Dorpsproat. 
Door de aangescherpte coronamaatregelen hebben wij net als vorig jaar 
moeten besluiten om  het ophalen van de donaties anders te organiseren. 
 
Alle donateurs hebben inmiddels een brief in de bus gekregen met het  
verzoek om de bijdrage over te maken 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 ook steunen? Dan kunt u zich 
aanmelden via onderstaand formulier. 
 
Bedankt voor uw steun, prettige feestdagen, 
 
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  
   € 7,50  
  ………… 
 
Naam: ………………………………………………   
 
Adres: ……………………………………………… 
 
Datum:  …………………..   
 
Handtekening: .................................. 
 
 
Dit formulier kunt u inleveren bij Dina Pool, Stein van Malsenstraat 25. 
 

—————————————————————————————————— 
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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 
Janke Groenveld, schanshuus@gmail.com  
 
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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