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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 maart 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 dit nummer  de aankondiging van  de jaarvergadering op dinsdag 
21 april.  Op deze vergadering zal Dina  Pool en Ina Haveman 
aangeven dat ze hun functie per 1 april beschikbaar stellen. Er zal 
een verkiezing worden gehouden voor een nieuwe voorzitter en 
secretaris.   
 
Verder in dit nummer  verslag van diverse activiteiten  en de 
aankondiging van nieuwe zoals Doedag op 11 maart. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 



 8 

 



 9 

 

Beste dorpsbewoner, 
Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl nodigt u van harte uit  
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  
 
Deze vergadering wordt gehouden op  
Dinsdag 21 maart om 20.00 uur in ’t Schanshuus. 
Met een hartelijke groet, 
Ina Haveman 
 
Agenda  

Opening en mededelingen  
Kort verslag ledenvergadering 20 april 2022 (Dorpsproat maart 2023) 
Vereniging voor Dorpsbelangen 
Jaarverslagen 2022 (Dorpsproat maart 2023 en website www.niezijlnu.nl) 
Financiën:  
- financieel jaarverslag 2022/ begroting 2023  
- verslag kascommissie 
- benoeming nieuw lid kascommissie  
Samenstelling bestuur. 
nieuw lid per 1 juli 2023: Simone vd Schaaf 
afgetreden per 1 januari 2023: Helen  
aftredend per 1 april 2023 : voorzitter Dina Pool en secretaris Ina 

Haveman                            - verkiezing voorzitter en secretaris 
Stichting Spelweek 
Jaarverslag 2022 
Financiën:  
- financieel jaarverslag 2022/ begroting 2023  
- verslag kascommissie  
- benoeming nieuw lid kascommissie  
Stichting Dorpshuis 
Jaarverslag 2022 
Financiën:  
- financieel jaarverslag 2022/ begroting 2023  
- verslag kascommissie  
Rondvraag en sluiting 

 

Na de vergadering willen de verschillende besturen van de gelegenheid 
gebruik maken, om onder genot van een hapje en een drankje met u na te 
praten.  
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Jaarverslag Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2023 
 
Het afgelopen jaar zijn de activiteiten die veelal stillagen vanwege het 
Corona virus weer langzamerhand opgepakt.  
Zo zijn een aantal lopende zaken na een korte stop gecontinueerd en zijn er 
een paar nieuwe activiteiten opgezet.  
DB heeft aan een aantal deze activiteiten op financieel, organisatorisch of 
op facilitair gebied, haar medewerking kunnen verlenen,  
 
GEEF NIEZIJL KLEUR 

In 2022 is het idee vanuit het dorp, voortgezet om naast de 
geraniums in de zomer, in de herfst de hangende bloembakken van 
winterharde violen te voorzien. Naast de bruggen hangen deze 
bakken ook in de haven van het Niezijlsterdiep  

Ook in de grote achthoekige bloembakken in de Hoofdstraat van het 
dorp zijn bloemen gezet en ze zijn ontdaan van onkruid.  

Deze mooie blikvangers worden het hele jaar door, door een groot 
aantal vrijwilligers onderhouden 

Het schoon en netjes houden van de passantenhaven wordt gedaan 
door omwonenden.  

Dit blijkt een visitekaartje te zijn, voor de varende recreanten die ons 
dorp bezoeken  

De jaarlijkse Voorjaars, - en Najaar ronde zijn uitgevoerd. Het leefbaar 
houden van het dorp ook wat betreft eerste indruk. Hierbij wordt 
het openbare groen van het dorp onkruid, - en rommel-vrij 
gemaakt. Vele handen maken daarbij het werk licht en gezellig.  

 
ANDERE LOPENDE PROJECTEN 

Vervoersdienst voor en door dorpsbewoners aangevuld met het vervoer 
van de Oekraïense gasten. Zij worden door een aantal mensen op 
toerbeurt naar school en Nederlandse les gebracht. 
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De dorpsbibliotheek blijft in een grote behoefte voorzien en is aangevuld 
met een afdeling voor dvd’s, video’s en cd’s.  

 
4-mei herdenking; faciliteren van de bijeenkomst in de Hervormde kerk 

en de herdenking bij het monument.  Is gefaciliteerd en 
georganiseerd waarbij de bloemen gelegd werden door een van de 
oudste inwoners van Niezijl. Er was daaraan voorafgaand een 
herdenkingsmoment met medewerking van de gemeente 
Westerkwartier. 

 
Er is gemeente breed veel aandacht voor de herinnering aan WO2. 
De dorpen uit deze gemeente maken hierbij in een gezamenlijk overleg, 

gebruik van elkaars knowhow. Ook wordt er kennis gemaakt met de 
geschiedenis rondom oorlog en bevrijding van de verschillende 
dorpen. 

In het kader daarvan wordt er in de loop van het jaar een plaquette 
geplaats op het huis waar de familie Gans gewoond heeft. Deze 
wordt onderdeel van een fietstocht door het Westerkwartier waarbij 
er via een QR-code informatie wordt verstrekt over de 
desbetreffende gebeurtenis/bewoners. 

 
Sinterklaasfeest; subsidiëren en faciliteren.  
Er zijn nieuwe pietenpakken aangeschaft en ook de pruik en de baard 

van de Goedheiligman zijn vervangen. Het feest werd weer op de 
aloude manier gevierd met een intocht en cadeautjes in het 
dorpshuis. 

 
Website/facebook/twitter; up to date houden, plaatsen van nieuwsitems 

en het maken van publiciteit. Maandelijks wordt de laatste 
Dorpsproat, na publicatie online gezet. Via de website wordt veel 
belangrijke info verspreide en er worden aankondigingen gedaan 
van de georganiseerde activiteiten. Ook via een pagina op Facebook 
kunne inwoners berichten die van belang kunnen zijn delen. 

 
Drukkerij: uitvoering van de publiciteit rondom de diverse activiteiten. 

Middels het gebruik van een belangrijk medium als de Dorpsproat, 
worden algemene mededelingen door het dorp verspreid. 
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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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RELATIE MET GEMEENTE WESTERKWARTIER 
 

Actief melding doen in geval van incidenten of aandachtspunten, 
zoals verkeerssituaties en groenvoorziening. Hierbij ging het 
om het kruispunt Hoofdstraat Willem Lodewijkstraat, het 
slechte wegdek in de Hoofdstraat, de boten in de 
passantenhaven en de werkzaamheden rondom de gasvezel 
aanleg.  

 
Contact met de beleidsmedewerkers en uitvoerders. Door de 

herindeling van de gemeente is er meerdere keren gebleken 
dat deze vorm van communicatie nog niet goed werkt. 
Wegens langdurige ziekte van de dorpsfunctionaris zijn deze 
wegen niet verbeterd. Dit maakte de communicatie met de 
gemeente gemakkelijk. 

  
Jaarlijks bestuurlijk overleg met het College van Wethouders en 

Burgermeester is na de herindeling een 2-jarig overleg 
geworden.   

 
Bijwonen van de bijeenkomsten rond de NAM, diverse projecten 

en subsidieregelingen. 
 
Hiervoor heeft de werkgroep zitting genomen in de overleggen 

met de omliggende dorpen. Ook loopt er een 
bezwaarprocedure naar de NAM waarin de verschillende 
dorpen worden vertegenwoordigd. DB faciliteert in het 
organiseren van informatieverstrekking naar de inwoners en 
fungeert als doorgeefluik vanuit inwoners naar overheid en 
instanties 

 
De werkgroep die pleit voor het hervatten van het luiden van 

voormalige hervormde kerk, op de zaterdagochtend om 8.00 
uur heeft diverse keren contact gehad met de gemeente.  

 
DB heeft vanwege de procedurefout die leidde tot het besluit, 

deze contacten verder gefaciliteerd en gemonitord. 
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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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INITIATIEVEN 
 

Burgerinitiatief onderhoud Begraafplaats; heeft vervolg gekregen en 
werd uitgevoerd door grote groep vrijwilligers.  

 
Omzien naar elkaar; project t.a.v. vluchtelingen uit Oekraïne heeft 

geresulteerd in een groep vrijwilligers vanuit het dorp, die 
desgewenst randvoorwaarden aanbieden aan onze Oekraïense 
gasten, zoals vervoer, hulp en ruimte voor activiteiten. 

 
Dorpsarchief; op de daaraan gekoppelde website Historisch Niezijl 

wordt veel aan persoonlijk materiaal en herinneringen van 
Niezijlsters gedeeld. DB blijft bezig met het faciliteren van een 
centraal punt, waar deze info ook fysiek opgeslagen kan worden en 
met een manier om één en ander te kunnen exposeren voor publiek. 

 
Niezijlsterdag; organisatie en facilitering van de werkgroep die deze 

dag organiseerde. Hierbij kwamen (oud)Inwoners in het 
Schanshuus en waren er in het dorp diverse activiteiten 
georganiseerd. 

 
Tocht om de noord; deze provinciale wandeltocht voerde deze editie 

door het Westerkwartier. In Niezijl konden de wandelaars de 
bezienswaardigheden van het dorp bekijken en zich te goed doen 
aan een hapje en drankje. 

 
Fruitbomen project; pilot vanuit de gemeente om fruitbomen te planten 

voor algemeen gebruik 
 

TOT SLOT 
Wilt u meedenken/meepraten/meedoen over en met veel zaken die spelen in 
Niezijl?  
Geef u op als bestuurslid u via secretariaatdbniezijl@gmail.com  
 
Namens het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Niezijl, 
Ina Haveman 22 februari 2023 
 
 

mailto:secretariaatdbniezijl@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 
 

4   maart  Oud papier 

11 maart  NL-DOET 

21 maart  Jaarvergadering 

24 maart  Vrijwilligersfeest 

02 april  Niezijlster modelbouwdag 

06 mei   Oud papier 

 

 

 

 

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 6 mei. 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. 



 20 

 

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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Beste vrijwilligers, 
 
Hierbij nog een herinnering voor opgave voor het vrijwilligersfeest met eten, 
drinken en muziek op vrijdag 24 maart. De avond start om 18.00 uur en we 
willen jullie vragen om je voor maandag 13 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 

 

Opbrengst collecte Stichting Altzheimer 
  
Mw.Riny vd Veen.              53.55  
Dhr.Rooyenga.                   61.41 
Mw.Reiskamp-Kalma         38.74 
Dhr.I.vd Ploeg                    45.66 
Mw.N.Martini                      86.77 
  
Bij deze Dank namens de Stichting Altzheimer, 
Nel Martini 

mailto:schanshuus@gmail.com
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Bijen in de winter. 
 
Het Boer Bij Burger project dat is opgestart in juni 2022 ligt in de winter stil. 
Dat geldt in ieder geval voor de bijen. 
De bloemen zijn uitgebloeid en de bijen zitten op wintertros. 
In de korven zitten de bijen lekker warm bij elkaar en de werksters 
beschermen de koningin. 
 
In deze periode zullen met mooi weer de eerste bijenvluchten plaatsvinden . 
Zodra het eerste stuifmeel binnenkomt, is dit een teken voor de koningin om 
te beginnen met eitjes leggen. 
Daarom zijn vroege voorjaarsbloeiers erg belangrijk, niet alleen voor 
honingbijen maar ook voor wilde bijen zoals hommels. 
Bij de wilde bijen overwinteren alleen de koninginnen en is de eerste 
stuifmeel van krokus of sneeuwklokjes van levensbelang zodat zij een 
broednest kunnen opbouwen. 
Straks als de wilgen gaan bloeien, luidt dat de definitieve start van het 
bijenseizoen in. 
 
De projectgroep Boer Bij Burger is achter schermen al druk bezig met 
plannen maken voor het nieuwe seizoen. 
Zodra daar meer over bekend is, zullen we u daarover informeren. 
De projectgroep heeft het idee opgevat om van alle omliggende dorpen een 
dorpsbewoner te betrekken bij onze plannen. 
 
Denkt u nu dat is net wat voor mij, meedenken over biodiversiteit en voedsel 
uit eigen regio in de Projectgroep Boer Bij Burger, meld u dan aan bij mij.  
 
Vriendelijke Groet, 
Namens de Projectgroep Boer Bij Burger 
Lodewijk ten Have 
Projectleider( 06-10579926) 
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Niezijlster Modelbouw Dag 2023 
 
Op zondag 2 april vindt in ons lokale dorpshuis het Schanshuus weer de 
NiezijlsterModelbouwDag plaats. Na de eerste modelbouwdag kreeg ik 
voldoende positieve reacties van bouwer en publiek dat er dit jaar een 
tweede editie komt. 
Een twintigtal plastic modelbouwers komen die dag vanuit alle windstreken 
om zelf te bouwen, hun kunsten te vertonen, tekst en uitleg te geven over 
deze mooie hobby. Daarnaast is er natuurlijk ruimte om gebouwde modellen 
of lopende projecten te showen aan het publiek. Natuurlijk is er ook ruimte 
voor wat zolderverkoop en is er een tombola. 
Iedereen is welkom tussen 11 en 4 uur om eens een kijkje te komen nemen, 
en wellicht wat inspiratie op te doen.  Gelijk enthousiast geworden en ook 
aanschuiven? Dat kan, er zijn nog een paar bouwplekjes vrij. Opgeven mag 
via niezijlstermodelbouwdag@gmail.com  

Het project Onderhoud grafmonumenten Niezijl heeft een  
vervolg: 
 

Het doel is de monumenten op de begraafplaats en de mensen die daarmee 
herdacht worden te linken met adressen in het dorp. Ook zij die geen 
monument hebben maar waarvan we wel de namen bekend zijn worden 
meegenomen in deze zoektocht. 
Waar hebben zij gewoond, wat hebben ze gedaan voor werk, wat hebben ze 
ondernomen? Is informatie beschikbaar? In kranten van weleer (Delpher, 
Gronings archieven, etc.). In eerste instantie zal de aandacht gericht zijn op 
de begravenen in het voorste deel, dat deel wat in de afgelopen 3 jaar onder 
handen is genomen. 
Al met al is dat best een stevige klus.  
 
Daarom vragen we Niezijlsters om hulp: heeft U informatie over familie 
(dagboeken, overlijdens berichten, rouwkaarten of anderszins) zou U dan 
dat met ons willen delen? De informatie wordt met de meest mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en uiteraard heeft U de eindbeslissing welke 
informatie in dit project gebruikt gaat worden. Eventueel zetten we de info 
om naar digitaal door deze te scannen en voor U op een USB-geheugen 
stick te zetten. 
 
U kunt de info en ook adviezen, attenderingen zenden naar: 
Henk Hasper 
Pelmolen 11, 9842PW 

Tel: 0594-213228/ 06 23957981    h.hasper@kpnmail.nl 

mailto:niezijlstermodelbouwdag@gmail.com
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Leesclub Niezijl 
Januari 2023 
 
In januari besprak Leesclub Niezijl Waarvan wij droomden geschreven door 
Julie Otsuka (1962).  
Deze Amerikaanse schrijfster van Japanse afkomst is gefascineerd door het 
verleden van haar voorouders. In haar eerste roman Toen de keizer nog god 
was beschrijft zij de geschiedenis van een Amerikaans Japans gezin dat na de 
aanval op Pearl Harbour (1942) geïnterneerd wordt.  
 
Waarvan wij droomden verhaalt over een groep jonge Japanse vrouwen die in 
het begin van de twintigste eeuw van Japan naar Californië varen om hun 
bruidegommen te ontmoeten. Mannen waarvan zij alleen een foto hebben 
gezien.  
De vrouwen gaan een onzekere toekomst tegemoet: onbekend land, onbekende 
echtgenoot. 
‘Op de boot hadden we nooit kunnen weten dat we, toen we onze echtgenoot 
voor het eerst zagen, geen idee hadden wie hij was. Dat de foto’s die we 
hadden ontvangen twintig jaar oud waren. Dat de brieven die ons waren 
gestuurd niet geschreven waren door onze echtgenoot, maar door 
beroepslieden met een mooi handschrift wier werk het was om leugens te 
vertellen en harten te veroveren.’ 
 
De lezer volgt de vrouwen van bootreis, aankomst, huwelijk, werk, baby’s tot 
in de tweede wereldoorlog. 
Een paar maanden na de Japanse aanval op de Verenigde Staten van Amerika 
begint de internering van de Japanners en Amerikanen van Japanse afkomst.  
‘Net toen wij ons thuis waren gaan voelen’. 
 
Julie Otsuka heeft een eigen verteltoon gevonden. Zij vertelt niet het verhaal 
van een groep of van één individu maar geeft de verschillende vrouwen een 
stem. Het kost even tijd om aan haar vertelstijl te wennen, maar dan sleept het 
verhaal je mee.  
De leden van de leesclub vonden de schrijfster Julie Otsuka een ontdekking en 
raden iedereen aan om haar boeken te lezen. 
 
Het volgende boek bespreken we in maart. Dit is  Zee nu door 
Eva Meijer. 
 
Informatie over de leesclub is te verkrijgen bij Jorine Steigenga  
j.a.steigenga@gmail.com  
0594-696410 
 
Vraag: Vindt u het leuk om de verslagen van leesclub Niezijl te lezen en wilt u 
er een keer op reageren? Stuur dan een reactie naar Jorine Steigenga. 
 
 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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De Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl zet zich in voor de 
belangen van Niezijl  en heeft als doel, het bijdragen aan de 
verbetering van de leefbaarheid van het dorp.  
De vereniging kent, naast het bestuur, vrijwilligers die zich mee 
inzetten voor de activiteiten en de werkgroepen van 
Dorpsbelangen.  
 
Als bestuurslid praat je mee over actuele onderwerpen, die spelen in 
Niezijl en het Westerkwartier. Dit kan gaan over voorzieningen, 
verkeersveiligheid, wandel- en fietsroutes, recreatie, groen in het dorp 
etc. Ook onderhoudt Dorpsbelangen contact met de Gemeente en de 
andere verenigingen in het dorp. Daarnaast werkt zij samen met de 
leefbaarheidsadviseur en de andere dorpen uit de regio. 
 
Het bestuur bestaat uit een kleine groep mensen,  die betrokken zijn bij 
het dorp en zich met elkaar inzetten voor het dorp en de Vereniging.  
Als bestuur vergaderen we één keer in de zes weken (’s avonds). 
 
Vind je van jezelf dat je een 
betrokken inwoner bent van het 
dorp, of wil je dat graag worden?  
Wil je graag wat van je 
beschikbare tijd en energie steken 
als vrijwilliger in het 
bestuurswerk van 
Dorpsbelangen?  
Wil je op een positieve manier 
bijdragen aan de leefbaarheid van 
ons dorp? 
 
Melde je dan aan als Nieuw Bestuurslid. 
 
Neem contact op met de secretaris via e-
mail: secretariaatdbniezijl@gmail.com  
of telefoon: 05946130303  
Ook voor vragen kun je hier terecht. 

mailto:secretariaatdbniezijl@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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