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Uitgave : 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
   
Redactie : 
Rob Meloen 
Auktje Smedes 

 
 
Redactie adres: 
Oliemolen 2 Niezijl 
Tel : 0594-212586 
 
info Email : dorpsproat@gmail.com 

  

Kopij 
Gelieve uw kopij uiterlijk 21 
november 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 
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Van de Redactie, 
 
In deze dorpsproat belangrijk nieuws voor de jongste inwoners van het 
dorp. Op 26 november komt Sinterklaas op bezoek. Ook voor de oudere 
inwoners is er een speciale uitnodiging voor de kerstviering.  
 
Verder wordt u in deze dorpsproat weer uitgebreid geïnformeerd door 
Dorpsbelangen.  
 
 
De redactie 
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Parkeren 
 
Niezijl is een zeer autorijk dorp. 
 
Door de jaren heen is het aantal daarvan, helaas niet  
evenredig, toegenomen ten opzichte van het aantal  
parkeerplaatsen. 
 
Daarnaast is het dorp in de gelukkige omstandigheid, dat er veel mensen 
beschikken over een ruime oprit om hun auto te parkeren. 
Helaas blijkt dit niet genoeg. 
 
De oproep die geplaatst is n.a.v. de klachten die zijn binnengekomen over 
het niet bereikbaar zijn voor de milieuboer, lijken wel hun vruchten te 
hebben afgeworpen. De Wieken raken hun vuilnis weer kwijt. 
 
Maar wie om zich heen kijkt, ziet dat er in meer straten te weinig rekening 
wordt gehouden met groter verkeer. De auto’s staan vaak zo geparkeerd dat 
er net nog één personenauto langs kan. 
Over het algemeen is meer ook niet nodig, omdat dat grote verkeer, los van 
de wekelijkse milieuboer, niet door smalle woonwijken rijdt, 
 
Tot er zich een calamiteit voordoet. Een brand, een ongeluk, of nog erger. 
Hulpverleners moeten zo snel mogelijk ter plaatse zijn om hulp te verlenen.  
Het komt te vaak voor dat de hulpverleners niet genoeg ruimte krijgen op 
spoedeisende momenten. Oorzaken hiervan zijn meestal foutgeparkeerde 
auto’s. De hulpverleners kunnen er dan bijna of helemaal niet langs. 
Hierdoor loopt de hulpverlening vertraging op en kunnen mensenlevens in 
gevaar komen. 
 
Daarom een dringende oproep om na te denken waar je je auto neer zet. En 
denk ook even mee met het bezoek dat je ontvangt. Is het echt nodig om de 
auto voor de deur te zetten? Is het veilig voor mezelf en anderen in geval 
van nood? 
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Dorpsbudget 2022 
De Gemeente Westerkwartier heeft eind 2021 besloten alle dorpen in haar 
gemeente een Dorpsbudget te geven, dat door de plaatselijke 
dorpsvereniging zal worden beheerd, voor Niezijl is dit de Vereniging van 
Dorpsbelangen. 
 
Wat is het dorpsbudget? 
Het dorpsbudget is een jaarlijkse subsidie die de mogelijkheid geeft om de 
leefbaarheid in ons dorp te vergroten.  
Dorpsbelangen heeft als taak dit budget jaarlijks aan te vragen en bij 
toekenning te beheren, maar is ook verantwoordelijk voor de juiste 
besteding ervan en legt verantwoording af aan de Gemeente WK. Uiteraard 
liggen er criteria en voorwaarden aan ten grondslag.  Deze zullen we kort 
noemen en uitleggen. (Eten en drinken vallen buiten deze subsidie). 
 
Wie kunnen er subsidie aanvragen aan Dorpsbelangen? 

 Verenigingen en stichtingen uitNiezijl; 

 Buurtverenigingen uit Niezijl 

 Alle inwoners van Niezijl, met een initiatief die breed gedragen wordt. 
 

Waarvoor kan er subsidie aangevraagd worden? 

  Het initiatief/evenement mag niet strijdig zijn met de wet of het beleid 
van de Gemeente; 

 Het initiatief/evenement moet een positieve bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid (sociaal, fysiek, veiligheid); 

 Het initiatief/evenement mag geen winstoogmerk hebben; 

 Het initiatief/evenement heeft een openbaar karakter en moet breed 
gedragen worden door een grote groep 

 Betrokkenen moeten bereid zijn zelf een bijdrage te leveren in de vorm 
van organiseren, meedenken en handen uit de mouwen steken; 

 Beschadigingen of vernielingen aan objecten met wijk-/dorpsbudget 
gerealiseerd, worden niet vergoed; 

 
Na indiening van het initiatief/evenement, zal Dorpsbelangen de aanvraag 
beoordelen en zo nodig met de Gemeente overleggen. 
 
Vervolg op de volgende pagina 
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Mogelijke initiatieven/evenementen 

 De groenvoorziening in een wijk of buurt die er beroerd bij staat. 

 Voorzieningen op openbare plaatsen. 

 Verfraaiing van een dorpsaanzicht. 
 

Toegekend bedrag  
In juli 2022 toegekende subsidie: € 2.453 
Basisbedrag: € 2.000 en € 1,00 per inwoner gemeten op 1-1-2022 
 
Subsidie aanvragen 
Vraag bij het secretariaat van Dorpsbelangen het aanvraagformulier aan en 
vul deze zo volledig en nauwkeurig mogelijk in. Houdt rekening met ca. 6 
weken verwerkingstijd. 
Het is dus zaak de subsidie ruim van tevoren aan te vragen. 
Heeft u nog vragen over het Dorpsbudget, mail of bel  
secretariaatdbniezijl@gmail.com of 0594 613030 

Contributieronde november/december 2022 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen zal niet, zoals voor Corona, bij u aan de deur  
langskomen voor de jaarlijkse contributieronde.  
 
We willen graag dat u gebruik maakt van 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!  

https://oldebert.nl/wp-content/uploads/2022/10/aanvraagformulier-dorpsbudget.xlsx
mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.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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Lieve jongens en meisjes in Niezijl, 
 
Het duurt niet lang meer voordat ik met mijn Pieten in Nederland aan zal 
komen. De boot wordt volgeladen met allerlei cadeaus en de pepernoten-
fabriek draait overuren. 
Ik en mijn Pieten kunnen gelukkig weer een bezoekje brengen aan Niezijl en 
met jullie een feestje vieren. We komen op 26 november en hopen rond 
13.30 uur in de haven van Niezijl aan te komen. 
 
Mijn inpakpieten willen graag weten hoeveel kinderen ’s middags naar het 
sinterklaasfeest komen, dus is het handig als jullie ouders jullie aanmelden. 
 
Het lijkt mij leuk als de zaal versierd is met kleurplaten die jullie hebben 
ingekleurd. De kleurplaten zullen wij aan jullie ouders sturen bij het 
aanmelden of kunnen jullie ophalen bij de bloemenwinkel ‘In den glaezen 
Vaes’. De mooiste kleurplaat wint een 
prijsje!! 
 
En als er kinderen zijn die wat willen 
laten zien of horen aan Sint dan is dat 
natuurlijk erg leuk en kan dat bij het 
aanmelden worden aangegeven. 
 
Wij hopen velen van jullie te zien op 
26 november! 
 
Groetjes Sint en de Pieten 

 

Voor de ouders:  
 
Dit aanmelden kan via de Sint-mail: sinterklaasniezijl@gmail.com. 
Graag voor woensdag 16 november zodat wij u tijdig kunnen voorzien van 
de juiste informatie. 
 
Mocht u problemen/vragen hebben bij de aanmelding, dan kunt u contact 
opnemen met Martine Rosier, Oliemolen 6, 06-51011245 of Vera Dijkstra, 
Rijksstraatweg  53, 06-16875180. Zij helpen de Sint ook dit jaar een handje. 

mailto:sinterklaasniezijl@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 
 

26 november: Sinterklaasfeest 

14 december: Kerst met oud 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 7 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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SingInNiezijl  
 

 
Kom gezellig samen uit volle borst kerstliederen meezingen. 
 
In de week voor de kerstdagen, in onze eigen mooie en sfeervolle  
Hervormde Kerk. 
Er is wat lekkers te drinken, zoals glühwein, berenburg en chocomelk, om de 
kelen te smeren.  
En u wordt allen uitgenodigd om uw eigen meest favoriete kerslied ten 
gehore te brengen. 
 
Ook zal er een loterij gehouden worden waarvan de opbrengst, samen met het 
geld van het verkochte drinken, naar een bijzonder mooi goed doel zal gaan. 
 
Wim Dieleman uit Oldehove zal op het oude orgel, de door u gekozen 
nummers en de samenzang begeleiden. 
Datum en verdere info over deze middag leest u in de volgende Dorpsproat 
en de Socials 
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Niezijl voor Oekraïne 
 
Op zondag 16 oktober is het  
optreden van de Oekraïense  
familie Yefimenko druk 
bezocht. Deze muzikale 
familie gaf een spectaculair 
optreden met bekende 
popsongs en  
uiteraard beroemde Oekraïense 
liederen. Het concert werd 
afgesloten met het  
Oekrainse volkslied. Tijdens 
het concert is er een collecte 
gehouden voor de muzikanten. 
Zij namen een heel mooi 
gevulde envelop mee terug 
naar hun tijdelijke woonplaats 
Bartlehiem.  
 
Na afloop van het concert heeft  
Bahruz (kok van beroep) de 
muzikanten, de vrijwilligers 
van het dorpshuis en de 
Oekraïners uit ons dorp 

Op zaterdag 12 november is er een  
benefietconcert voor Oekraine in 
Grijpskerk. De kaarten voor dit concert 
zijn te koop bij Boekhandel Hoekstra in 
Grijpskerk. 
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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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Leesclub Niezijl 
Oktober 2022 
 
In oktober besprak de Leesclub Niezijl Daar waar de rivierkreeften zingen 
geschreven door Delia Owens. Het boek verscheen in 2018 in de Verenigde 
Staten. Het staat al jaren in bestsellerlijsten. 
 
Dit is de eerste roman van deze Amerikaanse schrijfster. Ze leefde en werkte 
tientallen jaren in de wildernis van Zambia en Botswana, waar ze samen met 
haar toenmalige partner Mark Owens onderzoek deed naar het gedrag van 
dieren. De boeken die ze naar aanleiding van die ervaringen schreef, 
zoals Cry of the Kalahari, werden internationale bestsellers. Zij maakte ook 
documentaires voor National Geographic.  
Daar waar de rivierkreeften zingen verscheen toen zij zeventig was. 
 
Hoofdpersoon in dit boek is Kya. Zij groeit op in een doodarm gezin in het 
kustgebied van North Carolina. Haar gewelddadige vader terroriseert het 
gezin. Op een dag is het haar moeder teveel. Zij vertrekt. Broers en zussen en 
na verloop van tijd ook haar vader verdwijnen. Kya blijft alleen achter in de 
hut in de kustmoerassen. Zij kan zich alleen staande houden omdat twee 
bewoners in het nabijgelegen stadje haar af en toe helpen. 
 
Als Kya ouder wordt raakt ze bevriend met Tate. Hij leert haar lezen, rekenen 
en andere vakken. Er gaat een wereld voor haar open. Maar wanneer Tate 
naar een universiteit vertrekt en nooit meer iets van zich laat horen, krijgt ze 
een relatie met Chase, zoon van rijke ouders, die het spannend vindt om een 
meisje als Kya te versieren. Lang nadat deze geheime relatie is verbroken 
wordt Chase dood onderaan de vuurtoren gevonden. Kya is direct de 
belangrijkste verdachte. Er volgt een proces dat het dorp verdeelt in twee 
kampen. 
 
Het leesclub lid dat dit boek in de leesclub besprak, was diep onder de indruk 
van het enorme succes van Daar waar de rivierkreeften zingen  in de 
Verenigde Staten en daar buiten.  
Waarom heeft dit boek zo’n succes? Het leest erg vlot, is spannend en de 
natuur en het leven in de natuur worden erg goed en beeldend beschreven. 
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Kerst met Oud Niezijl 
woensdag 14 december 2022 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, 
of zij die lid waren van een van de kerken in 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 
 

De meeste leesclubleden waren echter niet erg onder de indruk van deze 
roman. Hoge verkoopcijfers zijn geen garantie voor kwaliteit, zeiden 
sommigen. 
Maar voor wie gewoon lekker wil lezen, is dit een prima boek. 
 
In december bespreken wij:  Waarvan wij droomden 
geschreven door Julie Otsuka.  
 
Informatie over de leesclub is te verkrijgen bij Jorine 
Steigenga  
j.a.steigenga@gmail.com  
0594-696410 
 
 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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DONATIES 2022 VOORMALIGE HERVORMDE KERK NIEZIJL 
In november en december halen wij altijd de donaties van het bijna 
afgelopen jaar op. Met deze donaties steunt u het onderhoud van de 
voormalige hervormde kerk in Niezijl. 
 

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de Plaatselijke 
Commissie Niezijl van de Stichting Oude Groninger Kerken. 
 

SOGK kerk Niezijl 
NL81 RABO 0135 7010 15 

 

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook contant betalen aan onze 
penningmeester Dina Pool, Stein van Malsenstraat 25. 
 

Bent u nog geen donateur en wilt u ons steunen? Meldt u zich dan aan 
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 een jaarlijkse bijdrage 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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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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