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Van de Redactie, 
 
Het zomernummer van de Dorpsproat geeft een mooi overzicht van de 
afgelopen activiteiten in het dorp. Ook blikt de spelweek vooruit op de 
komende feestweek.  
 
Nieuw in dit nummer is een maandelijkse column van Jacquelien Dijkstra. 
 
De volgende Dorpsproat zal eind augustus/begin september verschijnen. 
Natuurlijk kunt u uw copy gewoon blijven sturen. 
 
Wij wensen iedereen een hele zonnige zomerperiode toe.  
 
De redactie 
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Zingen in de kerk van Niezijl 
Een samenzanguurtje met bekende psalmen en geestelijke liederen. 
Afgewisseld met improvisaties op het orgel door 'oud Niezijlster' Boudewijn 
de Vries. Dit alles in een historische omgeving, in het sfeervolle kerkje van 
Niezijl 
Aanvang 19:15u. 
 
De entree is gratis. 
Meer informatie en aanmelden via de QR code 
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Stut-en-Steun opent vanaf 24 mei een inloopspreekuur in het Westerkwartier  

 
Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van 
mijnbouwactiviteiten in Groningen. Stut-en-Steun is opgericht door het 
Groninger Gasberaad (GGB) en de Groninger Bodem Beweging (GBB). Elke 
dinsdag tussen 09:30 en 12:30 helpt Stut-en-Steun inwoners als ze vragen 
hebben over de afhandeling van mijnbouwschade. Het inloopspreekuur vindt 
plaats in MFC De Nieuwe Wierde, in Grijpskerk. Stut-en-Steun helpt bij het 
beantwoorden van vragen over aardbevingsschade en de diverse regelingen 
en procedures die daarmee te maken hebben. De ondersteuning is gratis. 
“Stut-en-Steun wil inwoners van de gemeente Westerkwartier graag in de 
gelegenheid stellen om zonder afspraak langs te komen tijdens het 
inloopspreekuur in Grijpskerk. Bewoners kunnen vragen stellen en hun 
situatie bespreken. Wij verwachten dat dit zeker in een behoefte zal 
voorzien”, zo geeft Ina Blink van Stut-en-Steun aan.  
 
Gemeente steunt de inzet 
De gemeente Westerkwartier steunt de inzet van Stut-en-Steun. “Er komt 
veel kijken bij het proces rondom schadeafhandeling. Soms zijn zaken 
onduidelijk. We zien steeds vaker dat ook onze inwoners vastlopen in het 
gasdossier. Het is dan prettig dat je niet alles zelf hoeft uit te vinden en er 
iemand is die je kan helpen”, aldus wethouder Westra.  

Weer mooi 
bloembakken 
in het dorp 
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Tentdienst 17 juli 2022 
“Jij bent waardevol” 
 
Wat is een spelweek, zonder een speciale 
kerkdienst in de tent???  
Daarom is er op zondag 17 juli als 
vanouds, een bijzondere viering in de 
spelweek-tent gepland.  
Het gospel-koor ‘de Regenboog’ uit 
Dokkum zal de invulling van de viering 
en de omlijsting van het muzikale 
gedeelte voor zijn rekening nemen.  
Vanaf 10.30 uur kun je binnenlopen voor een bakkie thee of koffie., 
 
Om 11.00 uur beginnen we met een kerkelijke samenkomst, waar ieder zich 
kan thuis voelen. 
Als je maar waardevolle dingen doet in je leven, dan hoor je erbij?  
Geldt dit ook voor u, voor jou? 
Wat maakt voor u, voor jou het leven waardevol?  
Werk, gezin, vrienden, God misschien? 
Of is er weinig meer dat waardevol is. Voel je je alleen en waardeloos? 
Voor al deze gevoelens is er ruimte in deze dienst.  
Geen dienst met antwoorden, want zijn die er wel? 
 
Na afloop is er de gelegenheid om na te praten onder genot van een drankje. 
Het zou leuk zijn als iedereen die komt een vriendje of vriendinnetje 
meeneemt! 
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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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Even voorstellen 
 
Even voorstellen; dat klinkt gek, want ik woon hier al vanaf december 2019. 
 
Mijn naam is Helen Hovinga, ik ben 52 jaar oud en ik heb in september 2019 
de sleutel gekregen van Willem Lodewijkstraat 16. Eind december ben ik 
hier gaan wonen. Geboren in Groningen, maar daarna ook gewoond in 
Bedum, Assen, Meppel en de laatste 20 jaar in Niehove. Mijn zoon Tim is 20 
jaar en mijn dochter Sam is 18 jaar. Vlak nadat ik hier kwam wonen kwam 
natuurlijk in 2020 corona en kwamen de Lock downs. En het werd al vrij 
snel stil op straat. Ik weet nog dat ik moest wennen aan het verkeer van beide 
wegen want dat was ik in Niehove niet meer gewend, maar ineens was er 
geen gesuis meer van auto’s en geen “kaboem” meer over de drempel in 
Niezijl richting Kommerzijl.  
 
Gelukkig hebben mijn buren mij hartelijk verwelkomt en ik voelde al vrij 
snel de gezelligheid van de bewoners in de straat. Maar het bleef lange tijd 
rustig en verder leerde ik niemand kennen. Ik werd wel vrijwel direct 
gevraagd of ik lid wilde worden van het bestuur van Dorpsbelangen en na 
een half jaar heb ik hiervoor gekozen. Al hoewel mijn werktijden het niet 
altijd toelaten om actief mee te doen vind ik het wel heel leuk om iets te 
betekenen voor het dorp. En inmiddels is Niezijl ook alweer springlevend en 
leer ik steeds meer mensen kennen. Ik werk in het zwembad in Zuidhorn. Ik 
wandel graag hier in de omgeving, op Lauwersoog of op Ameland. Niezijl is 
een heel fijn dorp om te wonen. 
 
Tot ziens in het dorp, Helen        
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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 
 

22 juni zingen in de kerk 

16—23 juli Spelweek 

17 juli Tentdienst 

01 september Start seizoen Klaverjassen 

03 september Oud Papier  

 

 

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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Niezijlster Modelbouw dag 2022 
 
Op zondag 3 april was het zover. Na een paar maanden van voorbereidingen 
streken vanaf een uur of 10 een stuk of 15 actieve plastic modelbouwers neer 
in het Schanshuus. Omdat het in eerste instantie een corona bestendige 
bijeenkomst moest zijn, is er weinig aandacht besteedt aan een brede 
promotie van dit evenement. Met het loslaten van de meeste maatregelen, 
was het mogelijk om de grote zaal ook open te stellen voor “het grote 
publiek”. Dat betekende dat het niet volledig een IPMS dag zou zijn. De 
IPMS is de International Plastic Modeling Society, waarvan de Nederlandse 
afdeling in 1971 is opgericht. Één van de doelstellingen is dit soort 
bijeenkomsten te organiseren om de plastic modelbouw te promoten en 
geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. De ervaring leert dat als 
bouwers zien wat en hoe er gebouwd wordt, het een inspiratie kan zijn voor 
hun zelf.  Zien bouwen doet bouwen. 
De modelbouwers, die deels van heinde en verre gekomen waren, hebben 
zich wel vermaakt en hebben een fijne bouwdag gehad. Ze waren zeer te 
spreken over het Schanshuus als locatie met alle voorzieningen. De tafels 
voor de modellen waren redelijk gevuld, er was genoeg te zien, er gingen 
(zoals bij dit soort bouwdagen gebruikelijk) wat bouwdozen van de hand. Er 
kwam ook publiek op af, het was zeker leuk om ook dorpsbewoners te mogen 
verwelkomen. 
Rond het middaguur, nadat de heren eerst bij de buren van de soep hadden 
geproefd, verscheen de reportage ploeg van RT Noord op het toneel om voor 
het programma Expeditie Grunn verslag te komen doen. Die hebben we wel 
vaker op locaties gezien (zoals in Leek en Veendam), en hun interesse ligt 
meer bij de treintjes modelbouw dan bij de plastic modelbouw, maar het was 
leuk om ’s avonds te zien wat ze ervan gemaakt hadden. Het is zelfs gelukt 
om 1 model in elkaar te zetten door hun al rijdend in het bekende wit-oranje 
Volkswagen busje. Al was het een simpel model, de meeste bouwers bouwen 
niet in een rijdende auto. De aanwezige bouwers en publiek waren in elk 
geval blij met deze aandacht in Expeditie Grunn, goed voor de hobby en goed 
voor het Schanshuus. De aflevering is terug te vinden op youtube via de 
website van rtvnoord. 
Rond 4 uur in de middag was deze dag voorbij, nadat het model van de dag 
bekend gemaakt was (een Cadillac Ambulance uit de jaren 60) ging iedereen 
tevreden en voldaan weer naar huis. 
Een volgende editie is inmiddels in voorbereiding en zal op 2 april 2023 
gehouden worden, als alles meezit. 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Neinhuis 
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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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Instructie Verantwoord Alcoholschenken 
  
Op woensdagavond 11 mei heeft Stichting Dorpshuis Niezijl in 
samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen een Instructie 
Verantwoord Alcoholschenken (IVA) georganiseerd. Pieter Knol van 
Vereniging Groninger Dorpen kwam deze instructie geven. Er waren 19 
cursisten aanwezig.  
 
De IVA is een instructie voor barvrijwilligers zoals bedoeld in de Drank- en 
Horecawet. Tijdens de cursus IVA kwamen de risico’s van alcohol ter sprake 
en hebben we het nodige geleerd over relevante wetten en regels. Na de 
pauze is er aandacht  
besteedt aan hoe in de praktijk om te gaan met lastige 
situaties die zich rondom drank kunnen voordoen in het 
Dorpshuis. Het bleek hierbij nog best lastig om jongeren op 
leeftijd te schatten of ze ouder of jonger zijn dan 18 jaar.  
 
Alle 19 deelnemers hebben het certificaat ontvangen en zijn 
nu gecertificeerde barvrijwilligers. GEFELICITEERD! Ook 
het Dorpshuis heeft een certificaat ontvangen met daarop de 
lijst van alle deelnemers.  
 
Groet Janke Groenveld 

Omgevingstafel Gaswinning Grijpskerk 
 
Op 10 mei jl was er in De Nieuwe Wierde een bijeenkomst voor de start van 
de omgevingstafel Gasopslag Grijpskerk. Sinds 14 februari 2022 is er 
duidelijkheid over de inzet van de gasopslag in Grijpskerk. De Staatsecretaris 
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft 
instemming verleend voor de ombouw van de gasopslag in Grijpskerk naar 
berging van laagcalorisch gas. Door deze inzet blijft de definitieve sluiting 
van het Groningenveld in 2023 binnen bereik.  
 
De wens om aan de slag te gaan met een omgevingstraject is er nog steeds. 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gemeente 
Noordenveld, de gemeente Westerkwartier en de NAM hebben  Leendert 
Klaassen, gevraagd om zich in te zetten als onafhankelijk procesbegeleider 
voor het omgevingstraject rondom de ondergrondse gasopslagen Grijpskerk 
en Norg.  
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In dit traject gaan we in gesprek over de toekomst van de 
ondergrondse gasopslagen en over een verdeling van de lusten en 
lasten die samen gaan met de uitfasering van de gasopslagen. 
  
Tijdens de kennismakingavond wordt uitgelegd waarom we het 
omgevingstraject organiseren. Ook wordt verkend welke rol omwonenden 
kunnen spelen in het mede vormgeven van het traject. Dit gaan we doen in 
zogeheten omgevingstafels. Het was een goede informatieve avond en een 
afvaardiging van de werkgroep heeft zich aangemeld voor deelname aan de 
omgevingstafel. Of deze deelname doorgaat is op het moment van schrijven 
nog niet bekend. Dus dit wordt vervolgd. Hieronder is meer informatie over 
de Omgevingstafel te lezen. 
 
Vriendelijke groet, werkgroep Gasopslag  
 
———————————————————— 
 
Omgevingstraject Gaswinning Grijpskerk 

Dit document is gemaakt ter voorbereiding op de verkennende gesprekken 
die Leendert Klaassen, als onafhankelijk procesbegeleider zal voeren met de 
omliggende dorpen van zowel de locatie Norg als Grijpskerk. Tijdens deze 
gesprekken wordt een nadere toelichting gegeven op het omgevingstraject.  

Waarom wordt er een omgevingstraject georganiseerd? 
Aardgas speelt nog steeds een belangrijke rol in de Nederlandse 
energievoorziening. Ondertussen werken we hard aan verduurzaming. De 
winning van aardgas raakt bijna iedere inwoner van ons land. Lokaal, in de 
directe omgeving, leidt gaswinning echter ook tot zorgen en negatieve 
impact op mensen en omgeving.  
 
We starten het omgevingstraject om samen met vertegenwoordigers van de 
omgeving in gesprek te gaan over de toekomst van de ondergrondse 
gasopslagen in Norg en Grijpskerk.  
Hierbij gaat het om de wijze waarop de lasten voor de omgeving zoveel 
mogelijk worden beperkt of weggenomen.  
En de wijze waarop de omgeving zou kunnen meedelen in mogelijke 
positieve effecten en eventuele toekomstige opbrengsten van het 
uitfaseringsproces. 
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In deze samenwerking staat het respect voor ieders belang, en het behoud van 
ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheideden centraal.  
Er wordt niet samengewerkt omdat we het altijd met elkaar eens zijn. Maar 
vanuit het geloof dat we samen tot een betere mogelijke uitvoering kunnen 
komen. En daarbij vragen we jullie inbreng.  
 
Wat is het omgevingstraject?  
Het omgevingstraject rondom de uitfasering van de ondergrondse 
gasopslagen is een gezamenlijk traject van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK), Gemeente Noordenveld, Gemeente Westerkwartier 
en NAM. Deze uitfasering bestaat uit de volgende stappen:  
1. Inzet UGS Grijpskerk als opslag voor laagcalorisch gas in plaats van 

hoogcalorisch gas.  
2. Definitieve sluiting van het Groningenveld.  
3. Uitfasering UGS Norg door het stoppen van de opslagfunctie en indien 

toegestaan het gefaseerd produceren van het kussengas.  
4. Uitfasering UGS Grijpskerk door het stoppen van de opslagfunctie en 

indien toegestaan het gefaseerd produceren van het kussengas.  
5. Onderzoeken mogelijk hergebruik van zowel locatie Norg als 

Grijpskerk na het beëindigen van de productiefase.  
 
In het omgevingstraject brengen we samen met de omgeving in kaart hoe de 
optimale manier van uitfasering van de ondergrondse gasopslagen er 
mogelijk uit kan zien. Ontzorgen en bijdragen aan een duurzame versterking 
van de regio zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Transparantie en 
participatie zijn de sleutelwoorden voor dit traject. Onderstaand schema geeft 
een overzicht van de drie sporen in het omgevingstraject, de mogelijke 
onderwerpen binnen deze sporen en de eindproducten waar naartoe wordt 
gewerkt. Het gesprek met en de inbreng van de omgevingstafels zullen zich 
vooral richten op het tweede en het derde spoor, het beperken van de lasten 
en het delen van de lusten  
 
Hoe gaan we dat doen?  

We geven de dialoog met de omgeving vorm met omgevingstafels, één voor 
Norg en één voor Grijpskerk. Elke tafel heeft maximaal 20 deelnemers. De 
tafels worden samengesteld na een brede verkenning van de omgeving door 
Leendert Klaassen, onafhankelijk procesbegeleider. Ook vertegenwoordigers 
van EZK, de gemeenten en NAM hebben de mogelijkheid deel te nemen aan 
deze omgevingstafels 



 24 

 



 25 

 

.De omgevingstafels brengen samen de onderwerpen in kaart, die in 
voorbereiding op mogelijke afspraken verder uitgediept moeten worden. De 
inhoudelijk voorbereiding en uitwerking ligt bij een werkgroep bestaand uit 
vertegenwoordigers van de vier organisaties. 
  
Wie vormen de omgevingstafel?  
Het is de bedoeling dat de omgevingstafels een brede afspiegeling zijn van de 
omgeving. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld vertegenwoordigers van 
de verenigingen dorpsbelangen van de omliggende dorpen. 
Vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals LTO of 
ondernemersverenigingen, woningcorporaties of kennisorganisaties kunnen 
ook een rol vervullen in het omgevingstraject. Daarnaast hebben 
vertegenwoordigers van de vier samenwerkende organisaties de mogelijkheid 
deel te nemen aan de tafels.  
 
Wanneer?  
De verkennende gesprekken starten in de eerste helft van mei 2022. Na deze 
verkennende gesprekken stellen we de omgevingstafels samen. Het uitwerken 
van de drie verschillende sporen neemt vervolgens meerdere jaren in beslag.  
 
We gaan uit van bijeenkomsten die fysiek en op een locatie in de regio 
plaatsvinden, met een nader te bepalen frequentie, bijvoorbeeld eens per 
maand. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is onbezoldigd.  
 
Voorlopig is de volgende fasering vastgesteld:  
▪ Februari - juni 2022: Opzetten omgevingstafels.  
▪ Juni 2022 - januari 2024: Maken van afspraken binnen het ontzorgingsspoor 
en het opzetten van de kaders voor het investeringsspoor.  
▪ Januari 2024 - Januari 2025: Maken van afspraken over de inhoud en 
uitvoering van de investeringsagenda. Implementatie ontzorgingsafspraken.  
▪ Januari 2025 en verder: Uitvoeren ontzorging en investeringsagenda.  
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Opruim en schoonmaakactie Dorpshuis 
 
Op zaterdagochtend 11 juni hebben een groot aantal vrijwilligers zich 
gemeld om mee te helpen met opruimen en schoonmaken in het Dorpshuis. 
We hebben met z'n allen hard gewerkt, waarbij geregeld wat zweetdruppels 
werden weggeveegd. De zolders zijn opgeruimd en op veel plaatsen is een 
grote schoonmaak gehouden. Zie hierbij de foto impressie. Alle vrijwilligers 
die hebben meegeholpen op zaterdagochtend 11 juni nogmaals heel veel 
dank namens het Stichtingsbestuur.  
Janke Groenveld  
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Het nieuwe normaal  
 

Door Jacquelien Dijkstra 
 
Als je verhuist naar een ander land, krijg je te maken met een andere cultuur. 
Is de cultuur totaal anders dan wat je gewend bent, dan kun je spreken over 
een cultuurshock. Je moet wennen aan andere omgangsvormen, andere 
eetgewoonten, andere kledingstijl. En vaak duurt het even voordat je snapt 
waarom bepaalde gewoonten zo zijn zoals ze zijn. De één vindt het 
gemakkelijker te wennen aan een andere cultuur dan de ander.  
 
Nu we nieuwe buren hebben gekregen die vanuit Oekraïne naar Nederland 
zijn gevlucht, zien we het van heel dichtbij hoe culturen kunnen verschillen. 
Dat zien we bijvoorbeeld in de eetgewoonten. Maar zo kregen we van onze 
buurvrouw te horen dat er ook veel verschil zit in hoe we in het verkeer met 
elkaar omgaan. We reden laatst achter een auto die in mijn ogen veel te 
langzaam reed, want de tachtig werd niet gehaald, terwijl dat de 
maximumsnelheid was. Ik zei dan ook op een   ietwat luidde toon dat ik dat 
uitermate irritant vond. Mijn Oekraïense buurvrouw moest lachen en vertelde 
dat het er in haar land heel anders aan toe gaat als iemand zich niet aan de 
geldende verkeersnormen houdt. Of nou ja, normen… als iemand niet doet 
wat andere verkeersdeelnemers fijn vinden. Je zou dan naast de auto moeten 
gaan rijden, heel hard en lang toeteren en met handgebaren (eventuele 
obscure) duidelijk maken dat de manier van rijden niet is wat je ervan 
verwacht. Wij zijn hier in Nederland erg netjes en geduldig, zo gaf ze aan.  
 
Zo kijken we, mijn buurvrouw en ik, met verwondering, vol 
nieuwsgierigheid naar de ander, om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen, 
maar ook om van elkaar te leren. Het doet me denken aan de nieuwe tijd 
waarin we nu zitten, zo postcorona. We zijn aan het herontdekken hoe we 
met elkaar feestjes organiseren, hoe we elkaar groeten (wel of niet met 
handdruk/ 3 zoenen), hoe we hybride kunnen werken. Dat is een zoektocht 
die voor de één gemakkelijker is dan voor de ander. Maar volgens mij is het 
vooral van belang dat we dat vol verwondering en nieuwsgierigheid doen, 
om elkaar weer opnieuw te leren kennen en van elkaar te leren. Op naar het 
nieuwe normaal.  
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Het thema van de spelweek van 2022 is: Cowboys en Indianen.  
 
Van 16 t/m 23 juli aanstaande zal de spelweek gehouden worden voor 
kinderen die naar de basisschool gaan. De locatie is weer zoals vanouds het 
sportterrein; hier zal dus de feesttent weer neergezet gaan worden. 
Op dinsdagavond 7 juni kwamen er gelukkig een mooi aantal vrijwilligers 
zich melden tijdens de informatieavond in t Schanshuus,  zodat we nu met 
vertrouwen kunnen uitkijken naar de organisatie van deze leuke week. Ook 
na 7 juni hebben zich nog vrijwilligers bij ons gemeld ; dus als je na het lezen 
van deze Dorpsproat denkt dat ook zin en tijd hebt om te helpen: wees 
welkom. Voor de bardiensten in de avond kunnen we nog wel wat handjes 
gebruiken ;-) 
 
Binnenkort zullen de commissieleden de programmaboekjes weer 
rondbrengen, zodat de voorpret voor iedereen kan beginnen. Graag tot ziens 
in de tent! 
 
Groet de spelweek commissie 
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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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Niezijl voor Oekraïne 
 
De afgelopen periode zijn er verschillende activiteiten georganiseerd om de 
tijdelijke gasten een warm welkom te geven in Niezijl. Zo hadden de 
Oekraïners die in ons dorp wonen op de Niezijlsterdag een eigen dag op 
Hoofdstaat 63. Zo konden ze als dorpsgenoten kennis met elkaar maken.  
 
Op 27 mei was er een gezellige middag in het dorpshuis waarbij ook de 
Oekraïense gasten die in Grijpskerk verblijven waren uitgenodigd. Het was 
een gezellige middag voor jong en oud dat afgesloten werd met patat en een 
frikandel. Op vrijdagmiddag 10 juni is er een schilderworkshop 
georganiseerd. De laatste twee activiteiten krijgen binnenkort een vervolg.  
 
De drie kinderen van de basisschool worden door een groep vrijwilligers 
iedere schooldag naar Grootegast gebracht en gehaald. De kinderen blijven 
in ieder geval tot aan de zomervakantie in Grootegast naar school gaan. Hier 
is een speciale klas ingericht met Oekraïense kinderen die hier in de 
omgeving wonen. Heel mooi nieuws is dat Sasha per 1 juni op deze school 
een baan als onderwijzer heeft. Sasha woont bij de familie Roijenga en 
werkte in Oekraïne ook als onderwijzer. 
 
Op maandagmiddag en dinsdag en vrijdag ochtend wordt er in het dorpshuis 
Nederlandse les gegeven aan een groep van ongeveer 10 volwassenen uit 
Niezijl, Grijpskerk en Oldehove. Er is nog vraag mensen die op de woensdag 
of de donderdag een les van ongeveer een uur willen verzorgen.   
 
Met vriendelijke 
groet, 
Werkgroep 
Niezijl helpt 
Oekraïne 
Jelkje 
Kloosterman (06-
29821557), 
Hoofdstaat 63 
en Auktje Smedes 
(06-42314144), 
Oliemolen 2  
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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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