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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 februari 
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 eerste Dorpsproat van 2023 is een weer een mooi nummer geworden.  
Er wordt in dit nummer teruggeblikt op de afgelopen periode. Daarnaast 
blikken we vooruit op allerlei activiteiten die er worden georganiseerd  
zoals een optreden van Two Wieners en de Diakonaaltjes. 
 
Heeft u een mooie foto van Niezijl of gewoon een andere mooie foto voor 
op deze pagina? Lever de foto aan bij de redactie (dorpsproat@gmail.com), 
wie weet staat uw foto hier de volgende maand.  
 
De redactie 
 
 

 
Foto: Oude ambachten tijdens de Winterfair in de Spitkeet te  
Harkema 
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Terugblik kerstviering 
 
Wij kijken terug op een zeer geslaagde kerstviering met de 
oudere inwoners op woensdag 14 december. Het was een 
hele gezellige en geslaagde middag. We hebben genoten 
van elkaar en van het lekkere eten. Hartelijk dank hiervoor 
en voor de geweldige opkomst.    
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Dorpsbibliotheek en ‘CD/DVD-theek in Niezijl  (DBN)   Januari-editie 
 
En dan is het al weer een paar maand geleden dat de CD/DVD-theek in  
’t Schanshus is ingericht.  
Overziend het resultaat: Muziek-Cd’s gaan niet vlot. Slechts een beperkt 
aantal zijn ingebracht.  
Daarentegen loopt de inbreng van DVD’s al een tierelier. Dankzij een 
inbreng van ca 60 DVD’s, vnl. crimi’s (W.K. dank daarvoor!) is besloten het 
lenen en ruilen voor een tijdje te richten op DVD’s.  
 
De oproep is: lever DVD’s en toch ook wel CD’s in die je wilt delen met 
anderen en neem of leen wat van je gading aantreft. 
Nog even de werkwijze herhalend: 
 Bewoners kunnen boeken, CD’s en DVD’s inbrengen en kunnen deze 

tijdelijk of definitief meenemen. Van een ingebracht item wordt van 
het eigendomsrecht afgezien. 

 Graag zouden we zien dat de lener een korte notitie maakt in het 
schrift: naam, datum, schrijver en titel. Het zou mooi als U ook noteert 
hoe U het boek/ CD of DVD heeft ervaren. 

 
Vragen en opmerkingen kunt U kwijt in het schrift of naar 
h.hasper@kpnmail.nl 

Museumgasten 25 Februari 10.00 uur. 
  
Na een lange periode van corona willen we toch weer eens de museumgasten 
ochtend organiseren. 
In overleg gaan we kijken hoe vaak we per jaar bij elkaar komen. 
  
De koffie met iets lekkers erbij, twee drankjes en de hapjes blijven het zelfde. 
De warme maaltijd daar komt verandering in. Om het ons zelf iets 
gemakkelijker te maken gaan we soep met broodjes eten. 
   
Lijkt het u ook gezellig om hierbij aanwezig te zijn dan kunt u zich opgeven 
voor  
18 februari . 
 
Telefoon 0594- 212512. 
Kosten € 17,50 p.p. 
Blik trommel en oudhedenmuseum. 
Hein en Tineke Nauta. 
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Two Wieners – Back to the sixties in Niezijl op 10 februari 
 
Rock’n Roll uit de fifties door Two Wieners!  
 
Met gitaar, contrabas en puike zangstemmen.  
Two Wieners is de duo-versie van de bekende rock’n roll-band The Wieners 
waarmee de twee sinds 2005 op talloze festivals hebben gespeeld; in 
Nederland, België, Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en nu dan 
ook in NIEZIJL. 
 
The Two Wieners spelen grote hits en minder bekende nummers van alle 
oude rock’n’roll-helden: Buddy Holly, Elvis Presley, Johnny Cash, Carl 
Perkins, Chuck Berry, Johnny Burnette, The Everly Brothers en veel meer. 
Swingend en authentiek.!   
 
Het optreden van de Two Wieners staat bol van bekende en onbekende 
rock’n roll en countrynummers, voorzien van interessante feitjes en 
komische anekdotes.  
 
Vrijdag 10 februari, aanvang 20.30 uur, ’t Schanshuus  
Entree € 12,50 uur 
Info over het optreden: 06-29821557 of kloostermanjelkje@gmail.com 
 

mailto:kloostermanjelkje@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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Winterdip  
Door Jacquelien Dijkstra  
 
De winterdip – ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ken hem wel. Daar 
waar veel mensen al in november het gevoel van donkerte krijgen, heb ik 
dat vooral in januari en februari. Elke ochtend snooz ik net een paar keer te 
vaak, terwijl ik weet dat snoozen niet het effect heeft dat ik hoop. En 
eigenlijk is snoozen ook gewoon ongezond: het zorgt ervoor de je remslaap 
verstoort en maakt dat wilskracht die je de verdere dag nodig hebt, minder 
goed werkt. Het zorgt ervoor dat ik de beweging die ik mezelf had 
voorgenomen elke ochtend toch even te doen, niet doe.  

Ik snap die mensen wel, die overwinteren in Spanje of Portugal. Het is dat 
ik verschillende verplichtingen ben aangegaan, waardoor het niet mogelijk 
is en omdat het me teveel geld kost, dus blijf ik maar in Nederland. En 
hoewel ik weet dat het een fase is, de donkerte van deze dagen kan me niet 
snel genoeg voorbij zijn. Helemaal als je dan, zoals de eerste weken in 
januari, zodra je de deur uitstapt de regen in je gezicht voelt kletteren en de 
wind aan je jas voelt rukken.  

Het gekke is… de decemberdagen vind ik heerlijk, maar ik ben ook altijd 
wel weer blij dat het voorbij is, en dat we het nieuwe jaar ingaan. Alsof ik 
elk jaar weer verwacht dat dan de lente al snel weer aan de deur klopt. 
Maar juist dat maakt dat ik een paar weken later altijd een soort deceptie 
ervaar. Want het is dan nog steeds donker om acht uur in de ochtend, de 
temperatuur komt over het algemeen nog steeds niet boven de tien graden 
uit en zelfs een pak sneeuw is een realistisch scenario.  

Ik ben, gelukkig, niet de enige met een winterdip. Het is een fenomeen dat 
bij meer mensen zichtbaar is, wat logisch is. De hoeveelheid licht die we 
binnen zouden moeten krijgen is in de winter gewoonweg niet genoeg. 
Daarnaast blijkt dat bij mensen die een winterdip ervaren serotine te weinig 
aangemaakt wordt, door gebrek aan vitamine D. Nu zijn er best wel wat 
manieren om de winterdip tegen te gaan. Ik vertel u eerlijk: elk jaar zoek 
het weer opnieuw op wat ik ertegen kan doen. Ik denk omdat ik op die 
manier mezelf elke keer probeer een schop onder mijn kont te geven om in 
actie te komen. Ik deel de adviezen graag met u: ga veel naar buiten (zelfs 
als het regent, maar vooral als de zon schijnt!), kom in beweging, eet 
gezond (slik eventueel extra vitamine D), probeer te genieten, zorg voor 
rust en regelmaat en zorg voor veel daglicht thuis of op het werk. Maar 
eerlijk is eerlijk: ik kan niet wachten op de dag dat ik de lente ruik, de 
vogels weer hoor fluiten en de krokussen zie bloeien.  
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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 
 

10 februari Two Wieners 

4   maart  oud papier 

11 maart  NL-DOET 

24 maart  Vrijwilligersfeest 

 

 

 

 

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 4 maart. 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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Jaaroverzicht oud papier 
 
Ook in 2022 is het papier opgehaald en dat leverde weer een mooi bedrag op 
voor het dorpshuis. In de oneven maanden halen vrijwilligers het oud papier 
op.  
Ook wordt er door bewoners zelf oud papier naar de container gebracht en 
dat scheelt weer op de zaterdag als het papier wordt opgehaald.  

Opgehaalde kilo's 2022    

Maand KG Prijs/ton Totaal  

Januari 2600 120,52 313,36  

Maart 4080 120,52 492,17 Extra container 

Mei 2320 135,52 314,40  

juni 2240 135,52 304,06 Extra container 

juli 4245 135,52 575,42 Extra container 

September 1720 67,00 115,24  

November 2240 67,00 150,08  

 1950 67,00 130,65 Extra container 

     

Totaal 21395  2395,38  

De prijs van het oud papier is in september behoorlijk gekelderd wat weer 
nadelig is voor de opbrengst. Maar alle beetjes helpen nietwaar.  
Iedereen wordt weer bedankt voor de inzet van het afgelopen jaar, en het 
opsparen van het oud papier. 
Ook Kees van de Ploeg  van Keukenhuis Roden hartelijk dank voor de 
bijdrage in 2022, als oud inwoner van Niezijl. Vanuit Roden brengt Kees het 
papier en karton in aardappelbakken van Rolf Rozema van Roden naar 
Niezijl. Mocht u niet veel ruimte hebben dan kunt het papier ook naar Rolf 
Rozema, Hoofdstraat 2 brengen daar staan bakken waarin het papier 
gedeponeerd kan worden. Dat hier gebruik van wordt gemaakt is terug te zien 
aan de extra vier containers in 2022. 
 
Vervolg op volgende pagina 
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Toch zagen we het afgelopen jaar dat er veel papier op de woensdag  
(nu vrijdag) bij de weg staat, misschien dat u het wilt bewaren of brengen 
naar Rozema. De opbrengst komt immers ten goede van het hele dorp. 
 
We beginnen nu een half uur later, in plaats van 8.30 uur beginnen we 
om 9.00 uur.  
Zo heeft u wat meer tijd om op zaterdag het paper bij de weg te zetten.  
 
We hopen ook  in 2023 weer de nodige kilo’s op te halen voor het goede 
doel:  HET DORPSHUIS  

Bedankt! 
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, mooi 
woorden, fijne brieven en veel mooie kaarten die wij mochten ontvangen na 
het overlijden van mijn allerliefste man, onze pa en opa en overopa. 
 
Janna Drijfhout Pettinga, 
kinderen en kleinkinderen 
Niezijl december 2022 

Niezijl voor Oekraïne 
 
Even een korte update over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in 
Niezijl. Het trieste is dat het er helaas op lijkt dat de meesten nog wel een 
tijdje zullen blijven. Om hun verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken 
hebben we voor de kerst een aantal activiteiten georganiseerd. We 
begonnen op een regenachtige middag met een prachtig concert van de 
Mans formatie in Zuidhorn.  
 
Tijdens de tweewekelijkse creatieve middagen zijn er schilderijen en 
kerstkaarten gemaakt. Op uitnodiging van de vrijwilligers in Grijpskerk zijn 
daar mooie kerststukjes gemaakt. Vlak voor kerst zijn we op een 
zondagmiddag samen met de Oekraïners uit Grijpskerk naar De Spitkeet in 
Harkema geweest. De Spitkeet is een gezellig openluchtpark met oude 
plaggenhutten, een mooi stukje geschiedenis van Friesland. Er was een 
kerstmarkt en de kerststallenverzameling van Jelkje was in dit park te 
bewonderen. 
 
Op vrijdagavond 16 december waren de Oekraïners uit Niezijl en 
Grijpskerk uitgenodigd bij hotel Aduard voor een kerstdiner. Het diner was 
bijzonder goed georganiseerd en het eten was echt heerlijk! Hartelijk dank 
Jense Kingma van Hotel Aduard voor deze fantastische avond! 
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Na de kerstvakantie gaan de drie kinderen weer gewoon naar school in 
Grootegast en staat Sasha daar weer als docent voor de klas. Nog steeds 
worden zij alle vier dagelijks van en naar school gebracht. Een groot 
compliment voor alle chauffeurs die dit nu al zo lang vrijwillig doen. 
 
De twee wekelijkse creatieve workshops zijn na de vakantie ook weer van 
start gegaan, nu even in het dorpshuis vanwege de winterperiode. Er worden 
mooie dingen gemaakt. Daarnaast hebben de mensen werk of gaan ze naar de 
Nederlandse lessen in Zuidhorn die verzorgd worden door het Alfacollege.  
 
Wil je meer informatie, meehelpen met het schoolvervoer naar Grootegast of 
de lessen in Zuidhorn, of op 
een andere manier bijdragen, 
neem dan gerust contact met 
een van ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Niezijl helpt 
Oekraïne 
Jelkje Kloosterman (06-
29821557), Hoofdstaat 63 
en Auktje Smedes (06-
42314144), Oliemolen 2  
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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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Westerkwartierbokaal Klaverjasclub 
“Boomsterkansje” 
  
                 
Op zaterdagmiddag 7 januari 2023 heeft de 
klaverjastoernooi  om de “Westerkwartierbokaal” 
plaatsgevonden in het Schanshuus te Niezijl. Het toernooi 
werd georganiseerd door de klaverjasvereniging de 
“Boomsterkansje”. De vorige 2 edities werden afgelast 
vanwege corona. Er deden 44 klaverjassers aan mee. Dit 
betekent dat er aan 11 tafels werd geklaverjast. Het was een gezellige middag. 
De 1e prijs ging naar de dhr. Sjoerd Boomsma. De wisselbeker werd uitgereikt 
door de penningmeester dhr. Hein Nauta. 
 
De 2e prijs ging naar dhr. Harry Kuipers en de 3e prijs ging naar dhr. Sikko 
Helmhout. 
De poedelprijs ging dit jaar naar dhr. Jan Buning. Voor iedere speler werd er 
een vleesprijs uitgereikt. 
Na de prijsuitreiking vond er nog een verloting plaats, waarmee vleesprijzen 
te winnen waren. Slagerij Kevin Setz heeft 2 schalen met vleeshapjes 
gesponsord. Tevens bedankt de klaverjasvereniging Stichting Dorpshuis voor 

het gratis verstrekken van 
de koffie. 
Al met al een zeer 
geslaagde dag en tot 
volgend jaar. 

De prijswinnaars 
dhr.Sikko Helmhout, 
dhr. Sjoerd 
Boomsma en dhr. 
Harry Kuipers. 
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Beste vrijwilligers, 
 
Op vrijdag 24 maart willen we onze 
vrijwilligers graag in het zonnetje zetten 
door een leuke vrijwilligersavond te 
organiseren met eten, drinken en muziek. 
De avond start om 18.00 uur en we willen jullie vragen om je voor vrijdag 
10 maart op te geven, zodat we rekening kunnen houden met de 
hoeveelheid eten en drinken.   
 
Opgave kan door een mailtje te sturen naar het 
Stichtingsbestuur: schanshuus@gmail.com 
We hopen op een goede opkomst. 
 
Met vriendelijke groet namens het Stichtingsbestuur, Janke Groenveld 

mailto:schanshuus@gmail.com
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Sponsors van de Dorpsproat: 
 
Hein Boersema 
Doede Nauta 
 
 
Wilt u ook sponsor worden van de Dorpsproat? Neem dan contact op met 
Hein Nauta, telefoonnummer 212512  
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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 
Johan visser, pelmolen nr. 5 Niezijl, +31 6 12276299 
Spelweekniezijl@hotmail.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@hotmail.com
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