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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 maart 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, 
 
Toch wat later dan gehoopt is er weer een Dorpsproat.  
Hierin zijn er gelukkig weer wat activiteiten aan te kondigen. Het eerste 
feest in het dorpshuis is al op 5 maart! Dan is er nieuws over een 
vrijwilligersvergadering, de spelweek en de jaarvergadering. Laten we 
hopen dat we weer vooruit kunnen kijken. 
 
Verder een overzicht van de opbrengst van het oud papier vorig jaar en 
stellen nieuwe bewoners zich voor.  
 
 
De redactie 
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Niezijlsterdag 21 mei 2022 

“Het giet oan” oftewel “Het gait deur”;  

Niezijlsterdag met als thema Verhalen van toen. 

Waar: hele dorp Niezijl 
Wanneer: 21 mei 2022 

Een dag vol gezellige ontmoetingen en het ophalen van herinneringen. 
 
Geef het door aan iedereen die in Niezijl heeft gewoond. 
Waarvan u denkt dat hij of zij erbij zou willen zijn,  
of die u erbij zou willen hebben.  

Van uw enthousiaste mond op mondreclame moeten we het hebben. 
Het is tenslotte dé Reünie van de omtrek… 
 
Opgeven voor de Nijzielsterdag kan via —>  

Nijzielsterdag – Niezijlsterdag 2022 
 
De “Nijzielsterdag” wordt georganiseerd door 
een werkgroep vanuit Dorpsbelangen. 
 
Wij blijven u op de hoogte houden via de maandelijkse Dorpsproat 
www.niezijl.com en www.nijzielsterdag.nl  

 

https://nijzielsterdag.niezijl.com/
http://www.niezijl.com
http://www.nijzielsterdag.nl
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Hallo Dorpsgenoten, 

 
Ook in 2021 is het papier opgehaald en dat leverde weer een mooi bedrag op 
voor het dorpshuis. In de oneven maanden halen vrijwilligers het oud papier op.  
Ook wordt er door bewoners zelf oud papier naar de container gebracht en dat 
scheelt weer op de zaterdag als het papier wordt opgehaald.  
 
Een overzicht van het oud papier dat in 2021 is opgehaald. 

 
 
 
De prijs van het oud papier is in de loop van het jaar flink gestegen en dit vertaalt 
zich naar de opbrengt. Alle vrijwilliger bedankt voor de inzet van het afgelopen 
jaar, en ook inwoners bedankt voor het opsparen van het oud papier. 
Ook wil ik Kees van de Ploeg van Keukenhuis Roden hartelijk bedanken voor 
zijn bijdrage, als oud inwoner van Niezijl. Vanuit Roden brengt hij het papier en 
karton in aardappelbakken van Rolf Rozema van Roden naar Niezijl. Dat er flink 
wat papier bij Rolf Rozema, Hoofdstraat 2 wordt verzameld ziet u terug in de 
extra containers die er moesten komen. 
 
We hopen ook  in 2022 weer de nodige kilo’s op te halen voor het goede doel:  
HET DORPSHUIS  
 
Jan Smedes 

Opgehaalde kilo's 2021      

Maand KG Prijs/ton    Totaal  

Januari 2680 82,75 221,77  

 2460 82,75 203,57 Extra container 

Maart 2320 98,40 228,29  

 1960 98,40 192,87  

Mei 3080 103,40 318,47  

Juli 2360 105,40 248,74  

 2560 105,40 269,82 Extra container 

Augustus 1760 108,40 190,79 Extra container 

September 2100 125,40 263,34  

Oktober 2360 125,40 295,94 Extra container 

November 2640 123,40 325,78  

December 2300 123,40 283,82 Extra container 

     

Totaal 28580  3043,20  
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Spelweek 2022 
 
In de eerste week van de zomervakantie organiseert de spelweek commissie 
weer de jaarlijkse spelweek.  
Het programma start op zaterdag 16 juli en blijft uiteraard nog even geheim. 
Om de spelweek 2022 een succes te maken zijn we op zoek naar 
vrijwilligers.  
Ben of ken jij iemand die graag een bijdrage wil leveren aan deze gezellige 
week laat het dan weten bij de commissie.  
We zoeken mensen om te helpen bij het organiseren van de activiteiten met 
de kinderen overdag en ook liefhebbers voor 't tappen van een biertje in de 
avond.  
Voor alle dagen hebben we hulp nodig.  
 
Uiteraard kunnen de jeugdvrijwilligers deze zomer weer aan de slag.  
 
Laten we er samen een geslaagde week van maken en help ons mee! 
 
Groetjes van de spelweek commissie.  

Beste dorpsgenoten, 
 
We zijn allen blij dat de coronaregels zijn versoepeld en dat we er bijna 
helemaal vanaf zijn. Laten we hier dan ook maar gelijk gebruik van maken 
door een feestelijke avond te organiseren met livemuziek van Top 
Coverband Switch. Dit vindt plaats op zaterdag 5 maart. Eerst is zoals 
gebruikelijk de bar open en daarna van 19.00 – 23.00 uur is Switch aanwezig 
met live muziek. Komt allen en alvast veel plezier gewenst.  
 
Verder wil het Stichtingsbestuur op donderdag 17 maart een vergadering 
voor alle vrijwilligers organiseren om het vrijwilligerswerk door te spreken. 
We starten om 20.00 uur in het Dorpshuis. Agendapunten kunnen worden 
aangeleverd via het mailadres schanshuus@gmail.com of mondeling bij één 
van de bestuursleden. Dus hierbij zijn alle vrijwilligers voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stichtingsbestuur Dorpshuis Niezijl 
Theo, Elroy en Janke 
 

mailto:schanshuus@gmail.com
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Kennismaken in coronatijd 
 
Verhuizen in coronatijd, dat is best wel bijzonder is onze ervaring. November 
2020 zijn wij in dit prachtige dorp komen wonen. En wij, dat zijn Abel, 
Jacquelien, Floortje en Bastiaan Dijkstra. We komen niet van ver, hiervoor 
woonden we in Enumatil. De eerste maanden in ons nieuwe, oude huis (Oude 
Haven 14), voelde het alsof we heel lang op vakantie waren. De lockdown, de 
avondklok, we konden in alle rust wennen aan deze nieuwe plek, hier aan het 
water.  Hoewel… met twee kinderen thuis en het werk dat doorging, was het wel 
hectisch. Inmiddels hebben we onze modus hier gevonden, is het vakantiegevoel 
overgegaan in het gevoel van thuis zijn. We hebben inmiddels al redelijk kennis 
kunnen maken met het dorp. Zo hebben Floortje en Bastiaan afgelopen zomer 
ontzettend genoten van de spelweek en komen Abel en Jacquelien na het 
wandelen met de hond regelmatig thuis met mooie verhalen uit het dorp. Zo 
hebben bijvoorbeeld veel mededorpsbewoners interessante feitjes over ons oude 
huis. Superleuk! We hebben ons plekje hier wel gevonden.  
Nog even kort iets over onszelf:  
 
Abel (34) werkt als ambulant begeleider forensische zorg bij Zinso in 
Groningen. Dat doet hij met veel plezier. Vooral begeleiden van mensen die aan 
de rand van de samenleving staan, geeft voldoening. Daarnaast volgt Abel de 
hbo-opleiding Social Work. Abel vindt het in zijn vrije tijd leuk om de gamen en 
in en om het huis bezig te zijn.  
 
Jacquelien (41) werkt bij de gemeente Noordenveld als teamleider Beleid en 
heeft daarnaast een eigen bedrijf, ze geeft trainingen op het gebied van 
(culturele) diversiteit en inclusie en werkt als coach. Jacquelien zit sinds drie jaar 
in de gemeenteraad voor de ChristenUnie en hoopt ook volgende raadsperiode 
weer in de raad te mogen plaatsnemen.  
 
Floortje (9) zit in groep 6 van basisschool De Brug in Zuidhorn. Ze houdt veel 
van zingen, knutselen en toneelspelen. Ze is in het dorp veel op haar fiets te 
vinden, ze vindt het leuk om te ontdekken wat er allemaal te zien is. Ook houdt 
Floortje veel van dieren. Zo is ze gek op onze hond Tess en onze twee konijnen.  
 
Bastiaan (7) zit in groep 4, ook in Zuidhorn. Hij houdt erg van lego, buiten 
spelen en gamen. Het liefst speelt hij Super Mario Odyssey en Minecraft. Als het 
aan hem ligt zit hij de hele dag te gamen, maar helaas krijgt hij daar geen 
toestemming voor.  
Tess is onze bordercollie. Een lieve en gezellige hond, die af en toe de 
ondeugende neiging heeft om te ontsnappen. Meestal blijft ze gelukkig in de 
buurt.  
Gelukkig zijn de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten weer aanstaande, daar 
kijken we naar uit!  
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Beste medeNiezijlers, 
 
Wij zijn Claudia (29) en Jeroen (30) en samen met onze hond Kyra (15) 
wonen wij nu ongeveer een jaar in Niezijl aan de Hoofdstraat 27. Wij 
woonden voorheen in de stad, waar we elkaar ook hebben ontmoet in de 
studententijd. Na onze studententijd vonden wij allebei een baan en na 
verloop van tijd waren wij toe aan een wat rustiger woonklimaat. Zo startte 
de zoektocht naar ons eerste koophuis. Wij waren op zoek naar een 
karakteristieke woning en toen wij dit huis zagen waren wij op slag verliefd. 
Zowel de plek als het huis zelf sprak ons heel erg aan! Zodoende zijn wij in 
Niezijl terechtgekomen.  
 
Zoals gezegd werken wij allebei. Claudia werkt als projectleider bij Boom 
voorgezet onderwijs, een bedrijf dat schoolboeken ontwikkelt voor de 
middelbare school. Claudia werkt op dit moment aan een onderbouwmethode 
voor het vak geschiedenis. Ik (Jeroen) werk als omgevingsregisseur bij de 
gemeente Westerveld (Drenthe) waarbij ik mij voornamelijk bezighoud met 
initiatieven van inwoners die niet binnen het bestemmingsplan passen.  
 
Onze gezamenlijke hobby’s zijn wandelen, reizen en lekker eten. Daarnaast 
hou ik (Jeroen) van voetbal en alles wat met auto’s te maken heeft.  
Wij waarderen de rust en de ruimte in Niezijl. We zijn hartelijk ontvangen, en 
hier en daar spreken we ook wat mensen als we wandelen met de hond.  
Er heerst een prettige sfeer.  
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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 
 

 5 maart          Oud Papier 

 5 maart  Feestelijke avond met Switch 

17 maart  Vergadering alle vrijwilligers 

21 mei   Niezijlsterdag 

16 juli  Start Spelweek 

 

 

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 5 maart. 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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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 



 24 

 



 25 

 



 26 

 

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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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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VERDWAALD 
 
ben de weg kwijt, loop te dwalen 
wanneer ben ik uit huis gegaan 
waar zou ik naar toe willen gaan 
ik weet het niet meer 
 
het angstzweet breekt me uit 
hoe heet ik, wat is mijn naam 
blijf als verlamd even staan 
ik weet het niet meer 
mensen lopen langs me heen 
mijn glimlach een treurig grimas 
is er iemand die helpen kan 
ik weet het niet 
 
mag ik even met je meelopen 
samen is gezelliger dan alleen 
wij wonen in hetzelfde straatje 
opgelucht haal ik adem 
 
natuurlijk mijn buurmeisje 
ik weet het weer 
 
Gedicht van Elly Schepers-Corstjens 
 

TE KOOP 
 
20 meter tuinslang en twee delen van 10 meter; € 5,00. 
1 x eettafel als nieuw kleur licht eiken ( vierkante poten) 80 cm breed 1.90 
cm lang, 
er kunnen 6 stoelen om heen staan: €125,00 
2x  kinderkrukjes kleur blauw: € 5,00. 
1x  kinderstoel verhoger voor in de auto: € 5,00. 
1x  kruimeldief in goede staat, werkt prima: € 5,00. 
1x autostofzuiger via accu van de auto NIEUW: € 5,00 
1x bijna nog nieuw Cavalet /tas b.v. naar kantoor: € 25,00 
3x schemerlampen samen voor maar €5,00. 
 
Heeft u Kippen ik heb over voerbakjes / drinkbakjes € 5,00 per stuk. 
 
J. de Vries, Bomsterschans 3, mobiel: 06-49966020 
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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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