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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 januari 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, 
 
Nu het einde van 2022 al bijna weer in zicht is ontvangt u nog een mooi 
nummer van de Dorpsproat met daarin de activiteiten voor het einde van 
het jaar.  
 
Volgend jaar willen we graag een nieuwe rubriek beginnen waarin ruimte 
is voor opmerkelijke hobby’s, beroepen, vakanties of andere dingen die u 
bezig houdt. Heeft u wat bijzonders te vertellen, dan nodigen we u uit om 
het op te schrijven voor de Dorpsproat.  
 
 
 

Wij wensen u allemaal hele fijne kerstdagen toe en  
een gelukkig en gezond 2023.  
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Beestachtige Kerst met Oud Niezijl  

woensdag 14 december 2022 in het 
Schanshuus Niezijl 
Tijd: 16.00 uur – 20.00 uur 

Op woensdag 14 december vieren we met alle ouderen van 65 jaar en  
ouder, uit Niezijl, een vervroegde Kerst. 
 
U bent weer ook deze keer weer van harte uitgenodigd. 
In dit gezellig samenzijn staan we samen stil bij het komende feest.  
 
We kunnen elkaar ontmoeten onder genot van een hapje en een drankje. 
Vanaf 16.00 uur zien wij u graag in het Schanshuus in Niezijl. 
 
Hierbij wordt anders dan voorgaande jaren, een kleine vrijwillige bijdrage 
in de kosten, op prijs gesteld. Dit is zeker niet verplicht en mag u niet 
weerhouden om te komen, 
 
U kunt zich aanmelden bij Ina Haveman 0594 613030 of  
Dina Pool 0594 212872 
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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!  

Geef NIEZIJL Kleur heeft Het dorp weer voorzien van een 

fleurige aanblik. 
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Dorpsbibliotheek en ‘CD/DVD-theek in Niezijl  (DBN)  
 
En dan is het al weer een paar maand geleden dat de CD/DVD-theek in 
’t Schanshus is ingericht.  
Vrijwel direct hebben mensen DVD’s en CD’s ingebracht. De ingeleverde 
DVD’d en CD’s zijn zo aantrekkelijk gebleken dat ze direct door anderen 
weer zijn meegenomen. Een serie van 5 westerns van Clint Eastwood  bv. 
was vlot weer geleend. Dat is dus een succes te noemen. 
De functie lenen/of meenemen en behouden werkt zo goed dat er nu (eind 
nov.)  nog maar weinig DVD’s en CD’s aanwezig zijn. Dat zou eigenlijk wel 
wat meer mogen zijn. 
De oproep is: lever DVD’s en 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 
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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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Kerst zing InNiezijl  

Kom samen zingen op dinsdag 20 december om 19.00 uur. 
 
Gezellig, uit volle borst kerstliederen meezingen, in onze eigen mooie en 
sfeervolle Hervormde Kerk. 
 
U wordt allen uitgenodigd om uw eigen meest favoriete kerslied ten gehore te 
brengen. Wim Dieleman uit Oldehove zal op het oude orgel, de gekozen 
nummers en de samenzang begeleiden 
 
Er is voor iedereen wat lekkers te drinken; 
Glühwein, Berenburg en Chocomelk, om de kelen te smeren.  
Ook zal er een loterij gehouden worden . 
De opbrengt hiervan zal ten goede komen aan Hulp voor Oekraïne. 
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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 
 

 

14 december: Kerst met oud Niezijl 

20 december: Sing IN Niezijl 

01 januari:     Nieuwjaarsborrel 

07 januari:     Klaverjassen Westerkwartierbokaal 

 

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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Nieuwjaar Dorpshuis 
 
Beste dorpsgenoten, na enkele coronajaren, waarbij het Dorpshuis van 
oud op nieuw niet open kon zijn, is dit nu gelukkig wel weer mogelijk. 
Het Dorpshuis zal daarom 's nachts 
van oud op nieuw open zijn van 1.00 
- 3.00 uur, waarbij we elkaar kunnen 
ontmoeten en elkaar de beste wensen 
mee kunnen geven voor het jaar 
2023, dus op naar 2023. 
 
Het Stichtingsbestuur 

Dorpsbelangen Niezijl 
Wenst u hele fijne en gezellige 
feestdagen, 
Een goede jaarwisseling en een  
voorspoedig 2023 
 
Dina, Iwan, Vera, Simone en Ina 
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KLAVERJASSEN om “Westerkwartier bokaal” 

zaterdagmiddag 7 januari 2023  

aanvang: 13.00 uur 

Inleg: € 5,- 

Iedereen krijgt een vleesprijs 

Schanshuus te Niezijl 
 
U bent van harte welkom! Indien u zich op wilt geven voor het kerst 
klaverjassen of de Westerkwartier bokaal, dan kunt u dit doen bij:  
Dhr. F. Poelma Secretaris 
Oliemolen 4 
9842 PV Niezijl 
Tel: 0594-211821 
E-mail:Folkertivonne@home.nl 
 

mailto:Folkertivonne@home.nl
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Column Jacquelien Dijkstra 
 
Eén mening uit duizenden …  
 
Sinds de herindeling van de gemeente Westerkwartier ben ik 
gemeenteraadslid. Een superinteressante rol, waar je ook echt iets kunt 
bijdragen aan de maatschappij. Dat was ook een belangrijke drijfveer: iets 
kunnen toevoegen aan een samenleving waarin we elkaar horen, zien en 
waarderen.  Een samenleving waar verschillende meningen bestaan, maar 
waar we van de verschillen die er zijn kunnen genieten, in plaats van boos 
worden. En toch is helaas de praktijk soms wat weerbarstiger.  
 
Een paar jaar geleden kende ik het woord polarisatie wel, maar echt 
gebruiken deed ik het niet. Dat is in de afgelopen tijd wel veranderd. Want 
polarisatie lijkt aan de orde van de dag. In de samenleving zijn de 
meningen verdeeld, maar het mooie daarvan inzien, wordt vaak niet 
gedaan. Het geeft juist reden tot verdeeldheid en strijd. Ik vind het dan 
soms ook best wel moeilijk om raadslid te zijn. Want waar laat je je 
mening echt horen, en waar  houd je je mening voor je en kies je voor de 
veilige weg? Zo voelt het in ieder geval wel eens: kiezen voor de veilige 
weg, niet het achterste van mijn tong laten zien. Misschien ook daarin de 
angst voelen dat wat ik vind uit verband getrokken wordt, niet goed 
geïnterpreteerd of ronduit belachelijk gemaakt wordt. Dat mijn mening 
reden is voor strijd. Ik houd niet van strijd, ik wil het liefst dat we het goed 
met elkaar hebben. Inmiddels heb ik geleerd dat het hebben van een 
mening gepaard kan gaan met constructief conflict. Dat betekent dat het 
hebben van een duidelijke mening niet gelijk hoeft te betekenen dat er 
strijd optreed, maar door te luisteren naar de ander, door oprecht 
nieuwsgierig te zijn naar de mening van de ander, is er ruimte voor twijfel 
van eigen overtuiging, en is er ruimte voor het krijgen van andere 
inzichten. Niet dat daardoor meningen allemaal gelijk worden, maar wel 
genuanceerder. Op die manier probeer ik als raadslid te werken, door te 
luisteren naar de ander, mijn eigen mening te vertellen, de ander ruimte te 
geven voor het stellen van soms kritische vragen en zo  het gesprek te 
voeren.  
 
Wil je jouw mening met mij delen, dan maak ik daar zeker ruimte voor!  
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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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Bezoek van Sinterklaas aan Niezijl 
 
Op zaterdag 26 november bracht Sinterklaas met maar liefst acht  
Pieten een bezoek aan Niezijl. Het feest kon bijna niet doorgaan 
omdat Sinterklaas de pepernoten was vergeten.  
 
Gelukkig was er een Uitvinderspiet bij. Op de zolder van het 
dorpshuis heeft hij een Pepernotenmachine gebouwd en kon het feest  
gelukkig gewoon doorgaan.  
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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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