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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 oktober 
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, 
 
De herfst is begonnen, Jacquelien Dijkstra schrijft hier ook over in haar 
nieuwe column. In dit nummer is er nieuws van de dorpsbibliotheek en het 
stichtingsbestuur van het dorpshuis. Ook is er een aankondiging van een 
concert in het dorpshuis en een verslag van de tocht om de Noord. 
 
Wij nodigen u van harte uit om copy voor de volgende nummers aan te 
leveren.  
 
De redactie 
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Opbrengst tentdienst spelweek 
 
Appie van camping Polemonium was zeer verrast met de opbrengst 
van de collecte van de tentdienst in de spelweek: € 327,70! 
Zeer veel dank namens hem en zijn team en alle mensen die deze 
zomer weer hebben kunnen genieten. 
Grandioos. 
 



 10 

 



 11 

 

Beste dorpsbewoners en dorpshuisgebruikers, 
 
Als bestuur hebben wij helaas niet kunnen voorkomen dat wij de prijzen van 
eten en drinken moeten verhogen. De marge hierop dekt een groot deel van 
de kosten van het dorpshuis. We hadden aanvankelijk nog gedacht dat we 
een verhoging konden voorkomen doordat we kosten zouden besparen 
doordat de zonnepanelen en nieuwe CV Ketels energie zouden besparen. 
Zoals op alle andere plekken worden de kosten voor energie voor het  
dorpshuis nu ook heel hoog. Daarbij komt dat de inkoopprijzen flink aan het 
stijgen zijn. Vanaf 1 november zullen de nieuwe prijzen gelden.  
 
Namens het Stichtingsbestuur 
Elroy 

De Dorpsbibliotheek Niezijl krijgt een uitbreiding: 
Een CD/DVD-theek. 
 
De dorpsbibliotheek draait nu ongeveer zes jaar en voorziet redelijk in een 
behoefte. En de werkwijze inbrengen, lenen en ruilen werkt en bevalt goed. 
Deze werkwijze wordt nu ook gebruikt voor een nieuwe actie: het opzetten 
van een verzameling CD’s en DVD’s die net als de boeken geleend of geruild 
kunnen worden. 
Aan het eind van de gang in het dorpshuis staat de boekenkast van de 
bibliotheek waarin twee laden zijn aangebracht waar CD’s en DVD’s kunnen 
worden bewaard. 
De werkwijze ook hier weer: 
Heeft U CD’s en/of DVD’s die U wilt afstaan, breng ze dan naar het 
dorpshuis en stel ze beschikbaar voor anderen.. 
 

Let wel: Lenen of Ruilen 
Daarmee is ook deze voorziening eigenlijk ook een ruilbeurs geworden. 

 

Er is plek voor ca. 120 CD’s en 60 DVD’s. Het zal wel een tijdje duren 
voordat deze actie gaat lopen: niet iedereen zal direct de eerste week zijn of 
haar inbreng aanleveren. Maar de verwachting is dat na twee maanden er al 
een redelijke werkbare verzameling zal zijn. 
 

Veel lees/ luister/ kijk plezier 
 

Opmerkingen, punten voor verbeteringen en wensen kunt U kwijt in het 
schrift bij de kast of naar Henk Hasper 0594-213228, h.hasper@kpnmail.  
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Bij Boer Burger Westerkwartier  
 
Genieten jullie ook zo van de bloemenranden rondom de aardappelakkers van 
Rozema? En van de koeien in de wei tussen Niezijl en Niehove van biologisch 
melkveebedrijf van der Velde? Lust je ook graag het fruit en de sappen van 
fruitteelt bedrijf Oudenbosch?  
 
Deze drie bedrijven hebben de handen ineen gesloten voor meer biodiversiteit 
en natuur inclusief boeren onder het project Bij Boer Burger, onderdeel van het 
Voedselakkoord Gemeente Westerkwartier. In de Streekkrant en het 
Westerkwartier is aan Bij Boer Burger volop aandacht gegeven. 
 
Wat een opkomst bij de eerste informatieavond van Bij Boer Burger op 15 aug. 
Dit project wordt blijkbaar gedragen door mensen uit  
Niezijl, Niehove, Grijpskerk, Oldehove, Kommerzijl, er waren +_70 betrokken 
burgers. De 3 genoemde agrarische bedrijven die actief zijn in Bij Boer Burger 
stelden zich voor. Voorlichting over de bloemenperkjes en de bijen(kasten) 
werd verzorgd door imker Lodewijk ten Have. Maarten Groeneveld 
vertegenwoordigde de gemeente Westerkwartier, die dit project in elk geval een 
jaar financiert. Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst.  
 
Wij waren vanuit Niezijl naar deze bijeenkomst gewandeld. Een wandeling die 
we wekelijks samen maken. We genieten tijdens deze wandelingen van onze 
omgeving en waren blij verrast met de bloemenranden, vol zoemend 
insectenleven, vooral bijen. Tegelijk bespraken we vaak dat de boeren het lastig 
hebben, ondanks hun goede bedoelingen, liefde voor land en dieren en het juist 
opvolgen van overheidsregels. 
 
We besloten dat we als burgers niet aan de zijlijn kunnen blijven staan, nu het 
overheidsbeleid zo hevig ingrijpt en agrarisch beleid wat ze eerst stimuleerde, 
terug gaat draaien. Dat er wat moet gebeuren, is ons duidelijk, maar de manier 
waarop... We praten heel wat af hierover: ‘"wat kunnen we als dorp en in onze 
eigen tuin doen om onze omgeving te ondersteunen, te verbeteren”? Als vanzelf 
volgde daaruit onze belangstelling voor het Bij Boer Burger project. 
 
Wellicht dat we in onze omgeving als burgers en boeren met elkaar mee kunnen 
denken en om elkaar kunnen denken, zodat boeren zich gesteund voelen en 
burgers meer betrokken raken bij wat er in de naaste omgeving speelt. Het gaat 
immers over ons woon- en leefgebied en over onze toekomst!  
Samen kunnen we het mooier maken. 
 
Anja en Emma zijn 'Ambassadeurs' van het Bij Boer Burger project in Niezijl. 
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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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Nieuw mailadres Dorpsproat 
 

Het mailadres van de dorpspraot is veranderd in: 

         
       dorpsproat@gmail.com 
 

Natte bladeren en ochtendkilte  
 
Door Jacquelien Dijkstra  
 
De zomer is mijn favoriete jaargetijde. Ik houd van de warmte, de zon, 
maar ook de zomerse regenbuien. De geur van regen na een warme dag, de 
avonden buiten, wachtend op het donker en de heldere sterrenhemel. Sinds 
wij in Niezijl wonen heeft de zomer nog weer een heel nieuwe dimensie 
gekregen, vooral vanwege onze tuin. Met al het groen en alle kleuren van 
de bloemen, wordt het in de tuin zitten meer dan alleen maar buiten zitten. 
Het zorgt voor momenten van reflectie, voor  stiltemomenten, zonder dat 
het echt stil is, en voor meditatieve momenten. Maar het zorgt ook voor 
drukke tijden, als de fruitbomen volop in bloei staan. Dan wordt er jam 
gemaakt of appeltaart.  
 
Toch breekt ook hier het ogenblik aan dat ik klaar ben met de zomer, dat 
voor mij de herfst mag beginnen. Als de warmte teveel wordt, je de warmte 
zowel in huis als in je lijf niet meer kwijtraakt, als de dagen weer korter 
worden, als de ochtend weer zorgt voor kippenvel, dan is het moment daar 
dat de herfst z’n intrede moet doen, wat mij betreft. Qua gevoel ben ik 
eraantoe. En wat ben ik dan blij dat ik in Nederland woon. Want zodra dat 
gevoel zich voordoet, start het volgende jaargetijde. De geur van natte 
bladeren, de ochtendregen en de harde wind zijn weer in het land. Ik moet 
eerlijk bekennen dat het gevoel nu wel wat twee kanten heeft. Ik heb zin om 
me helemaal onder te dompelen in de rode kleur van de bladeren, de kilte 
die de avonden met zich meebrengt.  
 
Maar toch, dit jaar is het wel wat anders dan vorige jaren, en dat komt door 
de hoge energieprijzen. Ik laat mijn avond er nog even niet door bederven. 
Eerst nog even ten volle genieten, me voorbereidend op een koude, kille en 
waarschijnlijk dure winter.  
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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 
 

16 oktober: Concert van Oekraïense familie 

 

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 november. 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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Concert van Oekraïense familie,  
 
Op zondagmiddag 16 oktober om 15.00 uur treedt een Oekraïense familie 
uit de stad Charkov op in het dorpshuis van Niezijl, Hoofdstraat 83. Het gaat 
om Vølerii Kozhevets, student aan het Kharvik College of Music, Tetianq 
Yefimenko, soliste van het Kharikiv Regional Philharmonic en Volodymyr 
Yefimenko, bekroond winnaar van internationale wedstrijden.  
 
Deze Oekraïense familie moest het land verlaten vanwege de oorlog in 
Oekraïne, ze wonen nu tijdelijk in Bartlehiem. Volodymyr is operazanger en 
tevens directeur van de Opera Studio, hij trad regelmatig op in de 
operahuizen van zijn land en op Europese podia.  
 
Tijdens het optreden zijn bekende klassieke pophits in het Engels, Italiaans, 
Spaans en Frans te horen, maar uiteraard ook populaire Oekraïense liederen. 
De toegang is gratis, er is een collecte om een gift te geven die volledig ten 
goede komt aan de muzikanten. Het wordt een gezellige, muzikale middag. 
We hopen zo ook de Oekraïners uit onze omgeving een beetje troost te 
kunnen bieden met muziek en cultuur uit Oekraïne.  
 
Niezijl voor Oekraïne  
 
Contact:   Auktje Smedes  0594-212586 
  Jelkje  Kloosterman  06 29821557 
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6 veiligheidsfestivals voor bewoners in het 
Westerkwartier 
 
Van 3 tot en met 14 oktober zijn de Bewust Wonen Weken in het 
Westerkwartier. Het thema is dit jaar Veilig wonen. In 6 dorpen zijn er 
Veiligheidsfestivals. Met informatie, activiteiten, foodtrucks en 
kraampjes van de politie, brandweer, gemeente, burgernet, meldpunt 
bezorgd, sociaal werk de Schans en de woningcorporaties 
 
Hoe veilig voelt u zich in het Westerkwartier? 
Op het werk, op school of in de straat? Kunt u veilig ouder worden in uw 
huis? Is uw huis beschermd tegen inbraken? En tegen brand? Op de 
festivals kunnen bewoners van het Westerkwartier terecht met hun vragen 
en eventuele zorgen.  
 
6 festivals in 6 dorpen 

4 oktober van 15 tot 18 uur bij De Wending in Marum 

6 oktober van 10 tot 12 uur bij de Overtuinen in Zuidhorn 

7 oktober van 15 tot 18 uur in de buurt van MFC Opende 

11 oktober van 15 tot 18 uur bij Samuël Leviestraat in Leek 

12 oktober van 15 tot 18 uur bij de haven in Ezinge 

14 oktober van 15 tot 18 op het marktplein in Grootegast 

Inleveractie steekwapens 
De politie is aanwezig met de inleveractie ‘Drop je knife en doe wat met je 
life'. Iedereen die in het bezit is van een steekwapen kan die straffeloos en 
anoniem inleveren. 
 
Woningcorporaties hebben een buurtbudget voor leuke ideeën 
Een fijne buurt waarin mensen zich veilig voelen. De corporaties Wierden 
en Borgen en Wold & waard betalen graag mee aan initiatieven van 
bewoners. Een bankje in de buurt? Een AED of cursus daarvoor? Een buurt-
BBQ of schoonmaakactie in de buurt. De woningcorporaties zijn op de 
festivals om met huurders over hun ideeën te praten. 

Bij Wold & Waard kunnen huurders terecht voor het aanvragen van kleine 

aanpassingen om veilig oud te worden in huis.  
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Waar moet je zijn in het Westerkwartier 
Er zijn veel instanties die zich bezighouden met het welzijn en de 
veiligheid van bewoners in het Westerkwartier. Huis-aan-huis zijn 
Meterkastkaarten bezorgd. Samen met de bezorging van de streekkranten. 
Daarop staan ze allemaal.  
 
Op de veiligheidsfestivals zijn ook buurtwerkers van Sociaal werk De 
Schans, Burgernet, Meldpunt bezorgd. Om in gesprek te gaan over 
geldzaken, leefstijl, werken en meedoen, sociale contacten en 
eenzaamheid.  

 
En natuurlijk is er iets te eten en te drinken 

Op ieder festival zijn verschillende foodtrucks voor drank en hap. In een 

aantal dorpen wordt dat verzorgd door de lokale horeca.  

Even kennismaken. 
 
In augustus 2021 kreeg ik de sleutels van mijn woning aan de Hoofdstraat 72. 
Na altijd in steden te hebben gewoond (ik ben opgegroeid in Assen en heb 
daarna lang in Groningen gewoond) was ik op zoek naar meer rust en groen 
en dat heb ik in Niezijl gevonden. Het bevalt me uitstekend in het dorp!  
 
Mijn naam is Pauline Bos en ik ben 34 jaar. Ik werk met veel plezier als 
docent geschiedenis op de Lindenborg in Leek, waar ik lesgeef aan leerlingen 
van de eerste tot en met de zesde klas. Daarnaast schrijf ik een paar uur per 
week (digitaal) lesmateriaal voor een nieuwe lesmethode voor mijn vak.  
 
In mijn vrije tijd lees ik graag geschiedenisboeken en regelmatig ook een 
roman of detective. Verder houd ik van koken en bakken en ben ik graag 
creatief bezig. Achter de naaimachine ‘pruts’ ik een groot deel van mijn 
eigen kleding in elkaar.  
 
Kort nadat ik in het dorp kwam wonen werd ik gevraagd als barvrijwilliger 
en ik ben dus ook af en toe te vinden in het dorpshuis. Wellicht tot ziens in 
het dorpshuis of op een andere plek in het dorp! 
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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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Tocht om de Noord 
 
Op  zondag  24 september 2022  zijn 3200 wandelaars gastvrij 
ontvangen in Niezijl.  Uit  Niehove komende werden ze bij de 
boerderij van  de  Groenveld  verrast met muziek en  versnaperingen.  
In het dorp aangekomen bezocht de overgrote meerderheid het  Blik en 
Trommel Museum.  Het uitgebreide al vroeg opgezette gezellige terras 
voor  het museum was dan ook de hele dag volledig bezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verderop in de hoofdstraat  bezochten  honderden  personen de 
voormalige  Nederlands Hervormde kerk waarin een schilderijen 
tentoonstelling van  de  schildersgroep van Niezijl. 
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Hierna kon bij het Dorpshuis een uitgebreide lunch genoten worden die  
zich in grote belangstelling mocht verheugen . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolgens ging de tocht richting richting Kommerzijl.  Onderweg  werden 
de deelnemers ontvangen bij de  boerderij van mevrouw Dieleman waar 
onder het genot van  koffie en thee genoten kon worden van muziek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De  deelnmers uit heel Nederland waren aangenaam verrast door de goede 
ontvangst en het fraaie karakter  en omgeving van Niezijl . 
Kortom een leuke, gezellige en prima georganiseerde dag mogelijk gemaakt 
door de enthousiaste inzet van vele  vrijwilligers. 
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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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