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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 
september 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, 
 
Na een lange, warme en droge zomer begint langzamerhand het gewone 
leven weer vorm te krijgen. De meeste vakanties zitten er op en de scholen 
zijn weer begonnen. Dit is een mooie tijd voor weer nieuwe dingen.  
 
In deze dorpsproat alvast een vooruitblik op de Tocht om de Noord en de 
Open Monumentendag en een reactie van Dorpsbelangen met betrekking 
tot het nieuw plastic afval beleid van de gemeente  
 
Omdat de redactie overgestapt is op glasvezel heeft de dorpsproat een 
nieuw emailadres. Het nieuwe adres is dorpsproat@gmail.com.  
Het oude emailadres zal over een tijdje komen te vervallen.  
 
De redactie 
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Tocht om de Noord  
 
Op zondag 25 september komt er een bekende wandeltocht door ons dorp. 
Vanaf een uur of 10 zullen de eerst wandelaars Niezijl bereiken. 
Tot ongeveer 17.00 uur maken zowel de mensen die de 20 als de 40 km 
lopen, een rondje door de straten. 
Het museum, de kerk en het dorpshuis zijn open voor een korte bezichtiging, 
versnapering of plaspauze. 
Om de wandelaars een warm welkom te heetten zou het mooi zijn als Niezijl 
op die dag feestelijk versierd is. 
Ook zou het een mooi gezicht zijn om de Niezijlstervlag uit te hangen 
Daarom willen wij u vragen om uw huis te versieren, vooral op de route door 
de hele Hoofdstraat en de zijstraten daarvan en de Stein van Malsenstraat, 
Willem Lodewijkstraat en Hoge Dijk. 
Met slingers, bloemen en allerlei creativiteit en gekkigheden, het maakt niet 
uit hoe. 
Het thema van de tocht is “Verhalen onderweg”, dus als u wilt kunt  u hierbij 
aansluiten. 

Impressie van de Tentdienst in Niezijl op zondag 17 
juli 
 
Waardevol op alle fronten. 
Mmv gospelgroep de 
Regenboog uit Dokkum. 
Binnen en Buiten 
Jong en Oud,  
Gemoedelijk en 
Geconcentreerd,  
Volle bak en in de Volle 
zon. 
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Activiteiten in de voormalige hervormde kerk 
 
In september neemt de hervormde kerk Niezijl (Hoofdstraat 54) weer deel 
aan het monumentenweekend. Het weekend van 2022 vindt plaats op 10 en 
11 september. 
Net als vorige jaren is de kerk geopend voor belangstellenden. In de kerk 
hangen schilderijen en tekeningen van de schilderclub Niezijl. 
Het werk van de schilderclub is ook in de kerk te bekijken op zondag 25 
september als de deelnemers aan de Tocht om de Noord door Niezijl komen. 
 

Openingstijden monumentenweekend: 
Zaterdag 10 september:  11 tot 17 uur 
Zondag 11 september: 13 tot 16 uur 
 

Openingstijden Tocht om de Noord: 
Zondag 25 september: 9.30 tot 17 uur 
 

Contact over de activiteiten? Mail naar j.a.steigenga@gmail.com of bel 0594-
696410. 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Waar een klein dorp groot in is 
 

Door Jacquelien Dijkstra  
 
Sinds een paar jaar boek ik onze vakantie een half jaar van tevoren. Als je me 
dat vijftien jaar geleden zou zeggen, dan zou ik je echt heel hard uitlachen. Ik 
was altijd van het spontane, op het moment kijken wat goed voelt, doen wat 
je hart je ingeeft. Nu ben ik dat ergens nog steeds wel, maar met de komst 
van kinderen en door te trouwen met een man die wel wat van duidelijkheid 
houdt, ben ik me gaan aanpassen. En ik moet zeggen, dat doe ik inmiddels 
met heel veel plezier. Ik had nooit kunnen bevroeden hoeveel voorpret je hebt 
als je zover van tevoren boekt. Een half jaar lang heb ik uitgekeken naar onze 
vakantie naar Noord-Italië. Alle mogelijke activiteiten die daar te doen zijn 
heb ik meerdere keren bekeken. Niet dat het ergens toe leidde, want pas op de 
plaats van bestemming bepaalden we wat we gingen doen en bleken er nog 
veel meer activiteiten te zijn, zoals trouwens elke vakantie de ervaring is.  
 
Toch was het dit jaar wel wat anders. De voorpret was er zeker, maar de 
twijfel om het door te laten gaan was er ook. Sinds eind april hebben wij 
Oekraïense gasten. Een gezin met twee zoons (10 en bijna 2). We hebben fijn 
contact, we eten regelmatig samen, we helpen elkaar op verschillende 
manieren, we delen verhalen. Daar waar we in de eerste instantie hulp wilden 
bieden aan hen in nood, merken we ook zo duidelijk dat het contact 
wederkerig is. De komst van onze Oekraïense buren maakt bij ons ook veel 
los. Je wordt in heel korte tijd heel close, het voelt al als familie. En om dan 
toch op vakantie te gaan en hen ‘alleen achter te laten’… misschien moesten 
we onze vakantie dit jaar maar annuleren.  
 
Ach, en dan woon je in het prachtige Niezijl, een dorp waar de mensen nog 
echt om elkaar denken. Waar noaberschap vanzelfsprekend is, of je elkaar nu 
goed kent of niet. We zijn toch vertrokken, omdat we het onszelf gunden, na 
een druk en intensief jaar, maar ook omdat we wisten dat we hen met een 
gerust hart ‘achter konden laten’. Want in Niezijl ben je niet alleen, hoef je 
het niet alleen te doen, staan er altijd wel buren klaar om samen 
boodschappen te doen, een koelkast te bezorgen als de oude het niet meer 
doet, of met je naar het ziekenhuis te gaan als je zoon hoge koorts krijgt. 
Onze Oekraïense gasten waren niet alleen, verre van dat, ze hadden een heel 
dorp om zich heen! Wij hebben genoten van onze vakantie, van de omgeving, 
van elkaar. Mede dankzij onze dorpsgenoten. Nadat we terugkwamen, gingen 
we samen eten met onze gasten. We vroegen hen hoe ze het hier in Nederland 
vinden. Het antwoord met een brede glimlach was: “Niezijl goed!!!” 
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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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Klaverjasclub “Boomsterkansje” 
 

Op donderdagavond 01 september 2022 begint de eerste klaverjasavond 
van het seizoen 2022-2023 van de klaverjasclub de “Boomsterkansje” om 
19.00 uur. 
 

Nieuwe leden gezocht voor klaverjasvereniging! 
 
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. Er wordt 
gespeeld van 01 september tot en met 20 april. 

Indien u zich op wilt geven als nieuw 
lid voor Klaverjasclub 
“Boomsterkansje”, dan kunt u dit 
doen bij:  
 
Dhr. F. Poelma 
Secretaris  
Oliemolen 4 
9842 PV Niezijl 
Tel: 0594-211821 

Nieuw mailadres Dorpsproat 
 

Het mailadres van de dorpspraot is veranderd in: 

         
       dorpsproat@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 
 

01 september  Start seizoen Klaverjassen 

03 september    Oud Papier  

10-11 september Monumentenweekend 

 

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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Leesclub Niezijl 
Juni 2022 
 
 
In juni besprak Leesclub Niezijl Wat je van bloed weet geschreven door 
Philip Huff. 
 
Philip Huff is een pseudoniem. Dat is goed om te weten, want het boek 
vertelt over de mishandelingen die hij in zijn jeugd onderging.  Mensen 
met de achternaam Huff moeten hier niet op worden aangekeken. 
 
In Wat je van bloed weet schrijft Huff zijn verschrikkelijke jeugd van zich 
af. Dit lijkt een genre te worden, ook Bart Chabot (Mijn vaders hand) en 
Alfred Birney (De tolk van Java) kozen de mishandelingen door een ouder 
als onderwerp.  
 
Philip Huff studeerde filosofie en geschiedenis in Amsterdam en Berlijn. 
In 2008 verscheen zijn eerste verhaal in De Gids. Zijn eerste roman Dagen 
van gras verscheen een jaar later,  in 2012 gevolgd door Niemand in de 
stad over zijn studententijd. Deze roman werd later verfilmd door Michiel 
van Erp.  Verder verschenen er verschillende bundels met zijn verhalen.  
Daarnaast heeft hij diverse films geregisseerd. 
De jeugd van Philip Huff is er kort gezegd één die je geen enkel kind 
toewenst. Maar dit betekent niet dat het onderwerp een leesbaar boek 
oplevert.  
Dit heeft te maken met de manier waarop de schrijver zijn verhaal vertelt. 
Hij laat de hoofdpersoon alles beleven als ‘je’.  
Niet: “Ik zit in de zandbak” maar “Je zit in de zandbak”. 
Over wie gaat het hier vraag je je al lezend regelmatig af. Want er zijn veel  
‘je’-personen in de roman. 
De schrijver heeft bewust gekozen voor ‘je’, ‘ik’ is veel te dichtbij. Hij 
heeft afstand nodig om te kunnen schrijven over zijn verschrikkelijke 
jeugd. Maar het wordt de lezer niet makkelijk gemaakt. 
 
Philips jeugd speelt zich af in Naarden. Zijn ouders wonen met drie 
kinderen in een villawijk. Hun huwelijk is gewelddadig, hun omgang met 
de kinderen ook. 
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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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Huff beschrijft indringend de angsten van een kind, de hoop dat er een 
einde komt aan het geweld, de schaamte, het wegkijken door de 
buitenwereld, de loyaliteit aan de ouders en vooral de onveiligheid, het 
gevoel nergens te kunnen schuilen en de aanhoudende dreiging van een 
nieuwe geweldsuitbarsting. 
Soms adviseren psychologen en psychiaters om zo’n verleden ‘van je af te 
schrijven’. Dit kan helpen om traumaas en beschadigingen te verwerken. 
Maar levert dit ook een leesbaar boek op? Volgens 
de meeste recensies wel, maar de leesclub heeft zijn 
twijfels. 
Wat je van bloed weet is een gitzwart verhaal. Wie 
wil weten hoe het is om als kind in een gewelddadig 
gezin op te groeien moet het zeker lezen, maar lees 
het niet vlak voor het slapen gaan.  
 
In oktober bespreken wij:  Als de rivierkreeften 
zingen van Delia Owens.  
 
Informatie over de leesclub is te verkrijgen bij Jorine 
Steigenga  
j.a.steigenga@gmail.com  
0594-696410 
 
Plastic afval 
 
De gemeente Westerkwartier heeft  het ophalen van plastic afval verder 
aangescherpt.  Lang niet alles mag meer in de plastic afvalzak (“Puut”).  
Wat wel of niet mag staat op een lijst op de gemeentelijke website.   Deze 
lijst munt uit door onbegrijpelijkheid en schept op grote schaal verwarring.  
De kans dat een verboden  item per ongeluk in de afval zak terecht komt 
die niet meegenomen wordt door de ophaaldienst is dan ook groot, zoals 
blijkt uit de talloze geweigerde zakken die op grote schaal als zwerfvuil de 
gemeente Westerkwartier vervuilen. Ook in  Niezijl liggen her en der 
geweigerde volle plastic afvalzakken.    
 
Wij verzoeken bij deze de inwoners om, als hun zak geweigerd is of wordt, 
deze vooralsnog toch maar  in de eigen grijze emmer te stoppen.  Het laten 
liggen van deze zakken heeft al geresulteerd in ergernissen en daaruit 
voortkomende spanningen tussen  inwoners onderling.  We  vinden het 
ongewenst om elkaar te belasten met het begrijpelijke ongenoegen over  dit  
gemeentelijke afval beleid.  Een beleid dat nu al resulteert in een 
grootschallige toenemende hoeveelheid zwerfvuil.  Omdat dit  nooit de 
bedoeling kan zijn geweest,  kan de gemeente er niet omheen om dit beleid  
met spoed terug te draaien. 
 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Niezijl voor Oekraïne 
 

In de zomervakantie hebben we een mooi zomerprogramma opgesteld om 
onze tijdelijke Oekraïense gasten wat van de omgeving te laten zien. Op 
zondag 31 juli zijn we naar Kasteel Nienoord in Leek geweest. Samen met 
andere Oekraïense gasten uit de regio waren we uitgenodigd door 
museumdirecteur Geert Pruiksma. Het was een hele geslaagde dag waarbij de 
Oekraïners hun ervaringen in Nederland uit konden wisselen. Als 
vrijwilligers hebben we leuke gesprekken gevoerd met vrijwilligers uit 
andere dorpen. Na een gezamenlijke lunch werd er nog een bezoek gebracht 
aan de naastgelegen boerderij.  

Groepsfote in Nienoord van alle gasten 

Op 4 augustus stond een bezoek aan de kringloopwinkel in Kollumerzwaag 
op het programma. We vertrokken met volgeladen auto’s huiswaarts. Een 
week later hebben we het blotevoetenpad in Opende gelopen. Het was een 
prachtige zonnige dag met de nodige hilariteit. Terug in Niezijl stonden er 
pannenkoeken op het menu. Deze vielen na zo’n actieve middag goed in de 
smaak.  
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Aquazoo in Leeuwarden was het laatste uitje. Ook nu weer een prachtige dag, 
gelukkig konden we ons “kamp” opslaan in de schaduw onder de bomen. Dit 
was een mooie plek om elkaar weer te ontmoeten, gezamenlijk te lunchen en 
na afloop de meegebrachte koekjes, drinken en chips te verorberen. Jong en 
oud hebben de dag genoten van alle dieren in het park.  
 

Als afsluiting van de zomer heeft 
Jelle Zijlstra alle Oekraïners en de 
vrijwilligers getrakteerd op zijn 
onvolprezen nasi en bami. Het was 
een hele gezellige middag en avond 
waarbij ook wethouder Hans Haze 
en burgemeester Ard van der Tuuk 
aanwezig waren.  
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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


 32 

 


