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Kopij 
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Informatie adverteren : 
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Druk:  
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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, 
 
In dit meinummer wordt teruggeblikt op het Koningsontbijt en de 
herdenking op 4 mei, een bijeenkomst van het Groninger Gasberaad en de 
viering van het 50 jarig jubileum van de Klaverjasvereniging.  
 
Verder is er informatie over de Niezijlsterdag en de Tocht om de Noord en 
worden er de nodige oproepen gedaan.   
 
De redactie 
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Niezijlsterdag  

Op zaterdag 21 mei zullen er vanaf 10 uur veel mensen van buiten af ons dorp 
met een bezoekje vereren. Ze dragen Niezijl op de een of ander manier een 
warm hart oe, omdat ze er zijn opgegroeid, ooit gewoond hebben of via 
familie met het dorp verbonden zijn. 
 
De dag zal in het teken staan van herinneringen en ontmoetingen.  
Verhalen en anekdotes zullen verteld worden. 
De kerken zetten hun deuren open voor een bezichtiging en in de voormalige 
Hervormde kerk zal oud Niezijlster Piet de Vries, om 11 en 13.30 uur, 
streekverhalen vertellen.  
 
Het museum zal open zijn om even terug te kunnen gaan in de tijd. 
De opgeknapte begraafplaats is een wandeling waard, te meer omdat Henk 
Hasper zal vertellen over het herstellen van de oude graven. (zie verderop in 
deze Dorpsproat) 
En verder zou het fantastisch zijn als u uw huis zou willen openstellen. Als er 
mensen zijn die bv vroeger in uw huis gewoond hebben, zullen ze deze 
herinneringen wat uitgebreider kunnen ophalen, als u ze ook binnen welkom 
zou heten. Uiteraard geheel vrijblijvend. 
 
De dag sluit om 15.00 uur in het Schanshuus, alwaar voor de doorzetter, 
vanaf 17.00 uur live muziek zal klinken op het terras. 
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Tocht om de Noord 2022 | Dwalen door Verhalen in het Westerkwartier 
 
Het wandelfestival zal, zoals elk jaar, plaatsvinden in het laatste weekend van 
september: zaterdag 24 en 25 september. Het Westerkwartier is heel divers en 
bestaat uit veel verschillende dorpen, met elk hun eigen culturele en 
historische verhalen. In 2022 gaan de wandelaars de mooiste en spannendste 
verhalen beleven.  
Het zal een doorlopende voorstelling worden, waarbij je als wandelaar een 
'rugzak vol verhalen' gaat verzamelen. 
 
Elk jaar werkt Tocht om de Noord voor het thema van dat jaar samen met 
dorpen om er een groot (dorps)feest van te maken. Niet alleen voor de 
wandelaars, maar ook voor de inwoners zelf!  
 
Op deze manier worden dorpen de kans geboden om het beste, mooiste en 
meest bijzondere van het dorp te laten zien. Dat past ook goed binnen het 
thema van dit jaar: ‘Dwalen door verhalen’.  
Samen kunnen we  aan een programma werken waarbij een verhaal 'verteld' 
kan worden. 
 
Dit kan in gesproken woorden, in beelden, of in theater opgevoerd: de 
mogelijkheden zijn eindeloos! 
Aan de Tocht om de Noord doen op zaterdag en zondag jaarlijks zo’n 6.000 
wandelaars mee. Voor de dorpen én voor Tocht om de Noord een prachtige 
kans om samen te laten zien dat we trots zijn op Groningen dat ons zoveel te 
bieden heeft.  
Ook Niezijl heeft zoveel moois te bieden.  
Zou jammer zijn als we dat niet kunnen laten zien. 
 
Geef je op om hieraan bij te dragen via  
secretariaatdbniezijl@gmail.com of 0594 613030 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
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Communicatie met de gemeente Westerkwartier 
 
Inwoners kunnen klachten over hun leefomgeving heel gemakkelijk 
zelf melden bij de gemeente Westerkwartier.  
Je kunt hierbij denken aan: niet-brandende of scheefstaande 
lantaarnpaal, losliggende bestrating,  brandnetels rond een 
bankje,  snoeien van overhangende takken etc.   
  
Dit melden kan op verschillende manieren: 
digitaal via onze website www.westerkwartier.nl: op de homepage 
staat een kader ‘Veel gevraagd’ met daarin de link ‘Melding woon- 
en leefomgeving’ en dan wijst het zich vanzelf 
 

 telefonisch: bellen met het nummer 14 0594 of 0594 551 551 

 Whatsapp: via het nummer 06 55 11 22 05 (bellen of sms’en 
naar dit nummer kan niet) 
email: info@westerkwartier.nl 

Via deze manier van melden krijgen inwoners bij een melding via de 
website automatische terugkoppeling als een melding is afgewerkt   
 

http://www.westerkwartier.nl/
https://www.westerkwartier.nl/melding-woon-en-leefomgeving
https://www.westerkwartier.nl/melding-woon-en-leefomgeving
mailto:info@westerkwartier.nl
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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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Klaverjas vereniging “Boomsterkansje”, 
 
Afgelopen klaverjas seizoen was een seizoen met onderbrekingen vanwege 
COVID-19. Toch zijn we dit seizoen nog 18 keer in actie geweest. Op de 
volgende bladzijde wordt de eindstand van seizoen 2021-2022 
weergegeven. Dit seizoen zijn er geen prijzen verdeeld, omdat we geen 
volledige competitie hebben gekaart. 
Gelukkig konden we dit seizoen eindelijk ons 50 jarige jubileum vieren. Op 
vrijdag 1 april 2022 zijn we met de meeste leden en eventueel de aanhang 
aan het wokken geweest bij China Garden in Buitenpost van 17.30 – 20.30 
uur. We zaten in een aparte zaal die voor ons was gereserveerd. Het was 
een zeer geslaagde en gezellige avond, zeker voor herhaling vatbaar. 
Bent u ook een klaverjasser en vindt u het leuk, dan bent u van harte 
welkom! Iedere donderdagavond worden er tussen 19.00 – 23.00 uur 4 
boompjes gespeeld. Iedere boom bestaat uit 16 spelletjes. Het nieuwe 
seizoen 2022-2023 start op donderdag 1 september 2022. 

 

Dhr. F. Poelma 
Secretaris  
Oliemolen 4 
9842 PV Niezijl 
Tel: 0594-211821 
E-mail: Folkertivonne@home.nl            

OPROEP: Uitnodiging van de spelweek commissie: 
 
Op dinsdag 7 juni aanstaande organiseert de spelweek commissie een 
informatieavond voor vrijwilligers. Ben jij óf ken jij iemand die 
graag die graag een dag(deel) zou willen helpen om de 
speelweek van 2022 tot een succes te maken dan zien we jou graag 
op dinsdagavond 7 juni. We starten om 20.00 uur.  
Tijdens deze avond verklappen we het thema en vertellen we hoe we 
samen met jullie de spelweek tot een succes willen maken. 
 
Als je dinsdagavond niet aanwezig kan zijn maar je wilt wel graag 
helpen stuur dan een email naar: spelweekniezijl@gmail.com 
 

mailto:spelweekniezijl@gmail.com
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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 
 

21 mei  Niezijlsterdag 

07 juni Informatie avond vrijwilligers Spelweek 

02 juli Oud papier 

11 juni Klusochtend Dorpshuis 

16 juli Start Spelweek 

01 september Start seizoen Klaverjassen 

25 september Tocht om de noord door Niezijl 

 

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 2 juli. 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 
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Dorpsontbijt Koningsdag 2022 
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Uit het knipsel boek  1995 van  Hein Nauta  
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4 mei, dodenherdenking, een gedicht van José, achternaam onbekend 
 
Laten we stil zijn 
op deze dag 
stil 
als voor destorm 
slechts 2 minuten van je tijd 
 
Laten we sitl zijn 
met inmens ontzag 
stil 
doodstil 
voor hen die vielen voor onze 
vrijheid 
 
 

Geachte aanwezigen, 
 
Vrijheid ... het is een klein woord met slechts twee lettergrepen. Een klein 
woord, maar wel één van héél grote betekenis. Vrijheid is ongelooflijk 
belangrijk. Elk mens wil vrij zijn. Elk mens wil zich veilig voelen. Elk mens 
wil kunnen zeggen, denken en doen wat hij wil. Vrijheid houdt in dat je je 
eigen keuzes kunt maken. Dat je jezelf kunt zijn. Dat je jezelf mag zijn. In 
onze Grondwet staat niet voor niets dat elk mens recht heeft op vrijheid en 
veiligheid van zijn of haar persoon. 
 
Vrijheid … Het klinkt vandaag - 77 jaar na de Tweede Wereldoorlog - als 
woord zo klein en simpel. Maar vrijheid is dat zeker niet. Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend. Dat vertellen de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog ons 
elk jaar opnieuw. Maar ook het feit dat we nu - na twee jaar corona - weer 
mét elkaar - in verbondenheid - mogen herdenken, laat ons heel bewust 
beleven wat vrijheid is. We kunnen eindelijk weer mét elkaar letterlijk 
stilstaan - en stil zijn - op 4 mei.  
 

Toespraak van Mw. De Wit, gemeente Westerkwartier op 4 mei  
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We herdenken vanavond met elkaar alle burgers en militairen die in het 
Koninkrijk der Nederlanden of waar dan ook ter wereld zijn omgekomen 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken ook de 
slachtoffers die zijn gevallen bij vredesoperaties. En bij oorlogssituaties, 
zoals helaas nu actueel in Oekraïne.  
 
Vrijheid ... Ook voor de paar honderd Oekraïners die we met liefde in onze 
gemeente hebben opgenomen, is dit woord van grote betekenis. Wij voelen 
ons als mens met hen verbonden. Wij snappen de gewenste vrijheid die zij 
hebben … Die wij hebben … 
 
In de gemeente Westerkwartier liggen veel mensen begraven die vochten 
voor de vrijheid.  
Hier in Niezijl zijn de herdenkingsstenen –oftewel ‘Stolpersteine’- ter 
nagedachtenis aan de familie Gans die in de Tweede Wereldoorlog werd 
weggevoerd en vermoord een heel zichtbare herinnering. Er zijn zelfs nog 
ooggetuigen van toen in leven. Als ik zo over hen praat, zowel over de vele 
slachtoffers als over de vele ooggetuigen en andere indirecte slachtoffers van 
oorlogen dan voel ik een verbondenheid. Net als zij willen wij ons vrij 
kunnen voelen. Er is alleen een dilemma als we praten over vrijheid en 
verbondenheid. Als mens willen we graag vrij zijn. Tegelijkertijd hebben we 
een grote behoefte om ergens bij te horen. Sluiten we ons af voor andere 
mensen? Of stellen we ons juist open? Blijven we autonoom en doen we het 
zelf? Of zijn we afhankelijk van elkaar en hebben we elkaar nodig? Geloven 
we in onszelf? Of geloven we juist in een ander? En nog belangrijker, in 
samen? 
 
 De coronapandemie bracht deze tegenstellingen zichtbaar aan het licht. 
Persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd 
verenigbaar. Hopelijk kunnen we elkaar de komende tijd weer meer 
ontmoeten. Want vrijheid kan niet zonder verbondenheid. En verbondenheid 
kan niet zonder vrijheid.  
 
Met andere woorden: we moeten onze eigen keuzes kunnen maken en daarbij 
altijd rekening blijven houden met de ander. We moeten elkaar respecteren. 
We moeten ons mét elkaar verbinden. Als je je verbindt met de ander, dan 
verbindt de ander zich met jou. Zo kom je samen, mét elkaar, tot de ultieme 
vrijheid waar in de Tweede Wereldoorlog zo hard voor is gestreden. 
 
In de gezamenlijke verbonden vrijheid - die wij nu met elkaar mogen ervaren 
– leggen we tijdens de herdenking op verschillende plekken in de gemeente 
bloemen bij monumenten, ook hier in Niezijl. We doen dit samen. In vrijheid. 
Opdat we nooit zullen vergeten! Opdat we altijd zullen onthouden wat 
vrijheid betekent en welke betekenis verbondenheid daarin heeft … 
 
 
 



 28 

 



 29 

 

Project Bij Boer Burger van start 
 
De huidige manier van voedselproductie kan door onder andere 
schaalvergroting, monoculturen en het gebruik van kunstmest/
gewasbeschermers een negatieve impact hebben op natuur, landschap en 
biodiversiteit. Het aantal insecten is met een kwart afgenomen de afgelopen 
30 jaar (Van Klink, et al., 2020). Dezelfde neergaande trend is te zien bij 
boerenland- en weidevogels. Zo gaat het niet goed met de veldleeuwerik, 
patrijs en grutto.  
 
Tegelijk zie je dat steeds meer boeren hier iets aan willen doen. Deels 
gemotiveerd vanuit druk van de overheid en maatschappij maar steeds vaker 
vanuit eigen motivatie, visie en nieuwsgierigheid. Er zijn al vele voorbeelden 
die laten zien dat voedselproductie hand in hand gaat met natuur, landschap 
en biodiversiteit. Het verdienmodel van een boer kan worden uitgebreid met 
diensten en/of producten die hij/zij levert aan de maatschappij en zijn of haar 
omgeving. Juist deze toevoegingen aan het verdienmodel zorgen weer voor 
een boer-burgerverbinding. Een fijner werkveld, een goede boterham en 
steeds beter in harmonie met natuur, landschap en biodiversiteit. 
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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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Eén van die boeren die aan biodiversiteitsbevordering wil werken is Erik van 
der Velde. Erik is biologisch melkveehouder te Niehove. Hij vroeg imker 
Ten Have om in 2019 twee bijenkastenten te plaatsen bij zijn boerderij ter 
bevordering van het aantal bijen, voor de bestuiving van zijn kruidenrijke 
weilanden en om de honing te verkopen. Het is een kleine verbreding in het 
verdienmodel, maar kan grote impact hebben op de lokale biodiversiteit. 
Al snel bleek, ondanks dat Erik op zijn landerijen kruidenmengsels had 
ingezaaid, er niet voldoende voedsel voor de bijen beschikbaar was. Wanneer 
imker Ten Have de bijen, de inheemse zwarte honingbij, niet had bijgevoerd 
waren de bijenvolken gestorven. Ze kwamen tot de conclusie dat er meer 
bloemen ingezaaid moeten worden wil er een gezonde flora en fauna 
ontstaan.  
 
Dit kwam perfect samen met de ideeën van de werkgroep Voeding, Natuur 
en Landschap uit het Voedselakkoord Westerkwartier om aan 
natuurinclusieve landbouw te werken. Zo is het project Bij Boer Burger 
ontstaan.   
 
Het project is een mix van bevorderen biodiversiteit (kruidenrijkdom, 
bloemen, insecten, vogels, bodem), educatie en bewustwording (boeren, 
leerlingen, studenten, inwoners, toeristen) en waar mogelijk verbreding 
verdienmodel van de boer. 
Het project vindt plaats tussen de dorpen Niehove-Kommerzijl-Niezijl met in 
eerste instantie biologische melkveehouder Van der Velde, akkerbouwer 
Rozema en mogelijk in een later fase Fruitteeltbedrijf Oudebosch. Juist die 
diversiteit aan bedrijven maakt het zo interessant. Het zijn nagenoeg buren en 
allemaal willen ze biodiversiteit meer integreren in hun bedrijf. Spil in het 
web is imker Ten Have die met de inheemse zwarte honingbij en kruiden/
bloemen een katalysator is voor biodiversiteit. Bij de boerderij van Van der 
Velde komen twee bijenkasten te staan en in hun land nabij het fietspad 
richting Niezijl willen we een sunhive in een mooi vormgegeven houten 
omlijsting plaatsen. Natuurlijk op veilige afstand van het fietspad. De 
gemeente inventariseert of het naast de fietspaden in het gebied kan meedoen 
met het stimuleren van de bloemen- en kruidenrijkdom. 
 
Educatie en beleving zijn belangrijke pijlers. Met twee informatiebordjes 
(QR code) leert iedereen die langs wandelt of fietst over het project, de 
biodiversiteit en natuurinclusief boeren. Zo hopen wij dat dit project niet 
alleen positief is voor de boeren, de imker, insecten en vogels, maar met 
name ook voor blije omwonenden zorgt. Het project is onlangs gestart met 
inzaaien en zal in eerste instantie twee jaar duren. Vervolgens wordt gekeken 
of en hoe er kan worden doorgegaan. 
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Heeft u vragen over Bij Boer Burger, neem gerust contact op met 
imker Lodewijk Ten Have, info@lodewijktenhave.nl 
 
Vriendelijke groet, 
 
Projectgroep Bij Boer Burger 

Gevraagd ……... 
Voor onze jeugd, tijdens openingstijden van het Dorpshuis op zaterdag, 
zoeken wij voor een vriendelijk prijsje een pouletafel/voetbaltafel of 
tafeltennistafel. Reacties graag naar schanshuus@gmail.com 

Het Stichtingsbestuur van het Dorpshuis 
organiseert op zaterdag 11 juni een 
“klusochtend” van 9.30 – 12.00 uur. Het is 
de bedoeling dat we enkele grote klussen 
aanpakken, zoals het opruimen van zolders en 
andere opslagruimtes en enkele grote 
schoonmaakklussen, zodat we het Dorpshuis 
voor ons allemaal schoon en netjes houden.  
 
Wie wil ons komen helpen? Voor wat lekkers 
bij de koffie en na afloop lekkere broodjes zal 

worden gezorgd. We maken er samen een actieve, gezellige ochtend van. 
Zouden jullie je van tevoren op willen geven via schanshuus@gmail.com? 
 

mailto:info@lodewijktenhave.nl
mailto:schanshuus@gmail.com
mailto:schanshuus@gmail.com
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Voorjaar, ook op de boerderij “de Knobbemaheerd” bij de familie 
Groenveld. Ons varken Jacquelien heeft 11 kleine biggetjes gekregen en 
ook de kalfjes worden aan de lopende band geboren. Kom gerust eens 
kijken. Tot ziens. 
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Niezijl voor Oekraïne 
Via een huis-aan-huis bericht hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de 
huisvestiging van Oekraïense gezinnen in Niezijl. Het is heel fijn dat er 
zoveel positieve reacties, hulp en goederen binnengekomen zijn! Vanaf 11 
mei gaan de kinderen in Grootegast naar school. Er hebben zich al veel 
vrijwilligers aangemeld voor het schoolvervoer. Wil je ook een keer rijden 
neem dan contact met ons op. Voor begeleiding bij de Nederlandse les voor 
de volwassenen in het dorpshuis zoeken we nog vrijwilligers.  
 
Op Hoofdstraat 63 is een winkel ingericht waar Oekraïners de eerste 
levensbehoeften kunnen halen. In de winkel hangt een lijstje met spullen 
die er nodig zijn. Loop gerust een keer binnen! Misschien maakt u geen 
gebruik van de waardebon uit de kalender van zwembad De Griffioen voor 
een gratis entreekaartje voor het zwembad. Deze kunt u inleveren bij de 
winkel. De Oekraïense kinderen zullen er blij mee zijn.   
 
Vriendelijke groet, 
Werkgroep Niezijl helpt Oekraïne 
Jelkje Kloosterman (06-29821557), Hoofdstaat 63 
en Auktje Smedes (06-42314144), Oliemolen 2  
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Verslag van de bewonersavond Groninger Gasberaad  
 
Op 11 april werd in Grijpskerk, locatie de Nieuwe Wierde een 
informatieavond georganiseerd door het Groninger Gasberaad. Het doel van 
de deze avond was het informeren van omwonenden van 
de Grijpskerker gasopslag.  
 
De heer Kockelkoren  van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de heer 
Kortmann van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)  waren deze 
avond aanwezig. De Heer Kockelkoren hield een korte presentatie over de 
conversie van de gasopslag Grijpskerk. In deze presentatie werd uitgelegd 
hoe het SodM tot het positieve advies voor de gas conversie is gekomen. Bij 
afwezigheid van de heer Kortmann, hij liet vervangen door 4 collega's 
vertelde de SodM over de  verschillende scenario's voor schade afhandeling 
die mogelijk in werking kunnen treden bij schade voor omwonenden bij 
van het Grijpskerker veld. Hierover is nog geen besluit genomen in de 
Tweede kamer. 
 
De avond werd afgesloten met een informatiemarkt. Het was een 
interessante avond waarin de situatie van het Grijpskerker gasveld vanuit 
verschillende kanten werd belicht. Er waren veel omwonenden aanwezig en 
er werden kritische vragen gesteld die helaas niet allemaal naar 
tevredenheid van de aanwezigen werden beantwoord. Aan het begin van de 
zomer brengt de Tweede kamer commissie opnieuw een bezoek aan onze 
provincie. We wachten de ontwikkeling af en houden jullie via de Dorpsproat 
op de hoogte. 
 
Groet, werkgroep Gasopslag 
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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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