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Van de Redactie,
Het laatste nummer van 2018 ligt alweer op de mat. In dit nummer
de aankondiging van een aantal kerstactiviteiten en alweer de eerste
aankondiging van activiteiten in het nieuwe jaar.
Wij ondersteunen de bijdrage van Nel Martine, verderop in deze
dorpsproat, van harte! Laten we er samen voor zorgen dat er ook in
2019 elke maand weer een mooie dorpsproat bezorgd kan worden.
Wij bedanken alle vrijwilligers die ons het afgelopen jaar geholpen
hebben om alle krantjes te drukken en te verdelen en te bezorgen.
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019
toe.
De redactie
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Beste dorpsgenoten.
Op 19 november jl. hebben we samen in het dorpshuis verder gepraat,
over de verschillende thema´s en ideeën die er waren verzameld
tijdens de prachtige avond op 19 september, met cabaretier Arno van der
Heyden.
De opkomst was niet zo hoog als tijdens de avond met Arno, maar toch
zeker 20 dorpsgenoten hebben de ideeën rondom duurzaamheid, energie,
toerisme en verkeersveiligheid concreter gemaakt. Er zijn ook een aantal
werkgroepjes gevormd.
De mensen die zich hebben opgegeven voor deze werkgroepjes, worden
binnenkort bij elkaar geroepen, als dit nog niet gebeurd is.
De acties dei toen zijn afgesproken en ook het Manifest worden nu verder
uitgewerkt. Anton zal binnenkort samen met Dorpsbelangen in gesprek
gaan, met de jeugd van Niezijl.
Als het Manifest in concept klaar is dan zal deze ter inzage komen via
Dorpsproat.
Als hier dan nog opmerkingen of aanvullingen over zijn, kunnen deze
worden meegenomen.
Dorpsbelangen Niezijl & Anton Bardie (Groninger dorpen)
Urnen op de Niezijlster begraafplaats
Het is dan toch weer een aantal jaren geleden dat dankzij een handtekenactie
in Niezijl er van gemeentewege een voorziening voor urnen is geplaatst.
Dit bericht is bedoeld om dit onder de aandacht te brengen.
Kort geleden is gebleken dat dit niet breed bekend is. Nabestaanden hebben
een keuze gemaakt die anders zou zijn geweest als men van dit feit op de
hoogte was.
Henk Hasper
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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

Inwoners van Niezijl

11

Onze dorpsproat een mooi informatieblad voor het dorp.
Met iedere maand verschillende informatie, maar!!! wat zou het
mooi zijn als ook wij als dorpsgenoten ook eens wat in het blad plaatsen.
Een gedicht, verhaal, iets wat mooi of misschien iets spannends.
Sterke verhalen die komen zaterdagsmiddags aan de stamtafel wel los.
Voor de nieuwe bewoners, kom gerust eens langs dan kunt U/Jij die
gezelligheid zelf opsnuiven.
Vanaf 5 uur is de deur los vanaf 5.30u is de keuken in bedrijf.
Tot dan.
Nel Martini

Overleg Gemeente Zuidhorn in zake openbare Begraafplaats
Niezijl. Herinnering
In de november editie van Dorpsproat is gevraagd om reactie en
adviezen en eventueel foto’s betreffende de Openbare Begraafplaats
Niezijl.
Enkele reacties zijn binnengekomen en deze zullen worden
meegenomen in het overleg. Dank daarvoor!
Bij deze gelegenheid wil ik een oproep doen aan een ieder die
dierbaren in Niezijl hebben begraven: zou U het graf of graven willen
inspecteren op beschadigingen door ‘tand des tijds’ , te onvoorzichtig
gemeentelijk onderhoud, omgevallen bomen etc.
In het geval U een inbreng heeft graag voor 6 december mij dit te laten
weten.
U kunt U deze sturen naar Pelmolen 11, tel. 0594-213228, e-mail:
h.hasper@kpnmail.nl.
Henk Hasper
Verhuisbericht
Gerard en Corrie Aalfs zijn verhuisd naar de Murlinckstraat 36, 9843
EV te Grijpskerk.
Het telefoonnummer is 0594-213584
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Kerstmiddag voor de “Jeugd van vroeger.....”
Op woensdag 19 december zal er in het Schanshuus een gezellige
kerstviering worden gehouden.
De middag, bestemd voor de Jeugd vanaf 65 jaar, begint om 15.30 uur, met
een borrel. Na een korte kerstviering, waar we ingaan op het thema
“Gezegend”,wordt er voor u een heerlijke maaltijd geserveerd.
U bent allen hiervoor van harte uitgenodigd!
Deze middag wordt georganiseerd
door de PKN Grijpskerk (wijk
Niezijl).
Graag willen we wel dat u zich van te
voren opgeeft bij Dina of Ina.
Telefonisch kan dat op nummer:
613030 of 212872

Uitslag collecte Alzheimer
De collecteweek van Alzheimer Nederland is van 5 – 10 november geweest.
De collectanten wil ik hartelijk bedanken voor hun inzet!
Het was weer een mooi resultaat wat we óók te danken hebben aan de gevers.
Grietje Bakker € 43,15
Els Kobes € 23,95
Nel Martini € 52,85
Pieternella Rijskamp € 42,40
Riny van der Veen € 59,55
Dit geld is nodig om belangrijk wetenschappelijk onderzoek te financieren.
Vriendelijke groet, Riny van der Veen
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19 JANUARI 2019

BLIK TROMMEL EN OUDHEDEN MUSEUM IN NIEZIJL .
Voor onze museumgasten hebben wij deze dag een
verrassingsprogramma , dit kan mede mogelijk gemaakt worden door
een subsidie van het S.N.S Fonds.
23 – 24 – 25 en 26 JANUARI zijn wij geopend van 10.00 tot 16.00
uur .
De koffie met iets lekkers staat dan klaar en
bent u / jullie welkom .
Tot ziens op een van deze dagen Hein en
Tineke Nauta

Te Koop
4 Seizoenen Dekbed Mt.240-200
Nieuw.
Aanbieding, 55.- euro
Nel Martini
Hoofdstraat 61
Niezijl

SCHILDERSBEDRIJF
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“De Oude Meester”
Een vakman voor al uw grote en kleine opdrachten:



binnen en buiten schilderwerk
antieke technieken, zoals marmeren, houtimitatie en stuco veneciano





behangen
sierpleister

We verkopen op bestelling ook verf en schilderbenodigdheden van vakmanskwaliteit.
In de wintermaanden van november tot en met maart 10% korting.
Hoofdstraat 52
9842 PH Niezijl
Tel: 06-15151128
Email: de-oude-meester@home.nl
Vraag vrijblijvend een offerte.

Agenda
Adventzangdienst
Kerstmiddag ouderen
Oud Papier
Janneke Vos
Museumgasten 10 jaar!
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9 december
19 december
5 januari
18 januari
19 januari

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 in 2018 is zaterdag 5 januari . 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 06-10213096
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Bedankt!
Langs deze weg wil ik, ook namens ATE iedereen bedanken, voorde
vele kaarten, telefoontjes en bemoedigende woorden die ik
heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en later in
Beatrixoord. Het heeft ons beiden heel goed gedaan. Fijn om te weten
dat er zoveel mensen aan je denken.
Nogmaals. BEDANKT
Een lieve groet van KLAASKE en ATE

20

OPZOEK NAAR;

KWALITATIEF KINDEROPVANG
BETALEN PER UUR
EN GEEN DAGDEEL,
KLEIN EN FLEXIBEL,
DIE VEILIGHEID EN KWALITEIT WAARBORGD.

Bel vrijblijvend voor informatie of
neem een kijkje op onze website

WWW.KOHETSPEELHUIS.NL
Kinderopvang “Het Speelhuis”
Herestraat 1
9842 AH Grijpskerk
99

0594-212247
06-30 46 60
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Hoe gaat het nu met Janneke Vos in Roemenië?
U hoort het op 18 januari, ‘t Schanshuus Niezijl
In een twee uur durende presentatie geeft Janneke Vos een levendige
voorstelling van haar leven in Roemenië.
In 2011 was Janneke eerder in Niezijl. Ze vertelde met veel enthousiasme
over de opbouw van de geitenboerderij, de meevallers en de tegenslagen.
Over de botsingen met de Roemeense cultuur, de frustraties en de
tijdrovende bureaucratie.
Op 18 januari komt Janneke opnieuw naar Niezijl om te vertellen hoe het
met haar en haar man Ad is vergaan in Roemenië. Ze vertelt hoe het is
afgelopen met de geitenboerderij en wat ze
nu doen.
Dat er ook heel veel te lachen valt in
Roemenië kan Janneke als geen ander
vertellen. Met veel humor vertelt ze over de
koude winters, de onvoorspelbaarheid van
de bevolking en de dikdoenerigheid van
ambtenaren.
Ook haar camping waar veel Groningers al gekampeerd hebben leveren
soms hilarische verhalen op.
In augustus 2006 verhuisde Janneke, samen met haar man Ad, vanuit
Drenthe naar hartje Transsylvanië in Roemenië. Tot haar vertrek was zij
presentatrice bij RTV Noord. Janneke en Ad wonen in het Roemeens dorp
Oarba de Mures met hun IJslandse paarden en honden. Op een kleine
kampeerplaats ontvangen zij in de zomer gasten. Oarba de Mures is een
klein, authentiek Roemeens dorp, met een bar en dorpswinkel. Het dorp ligt
in een prachtige vallei, waar de rivier de Mures langs slingert.
Namens Dorpsbelangen Niezijl bent u van harte welkom op vrijdagavond
18 januari om 20.00 uur in ‘t Schanshuus, Hoofdstraat 83 te Niezijl.
De toegang is € 2,50, inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.
Reserveren kan via de email bij Auktje Smedes (dorpsproat@ziggo.nl) of
telefonisch bij Dina Pool 0594-212872.
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Even voorstellen Evert, Andrea en Ruben
Wij wonen met drie personen aan de Hoofdstraat 32: Evert (47 jaar),
Andrea (48 jaar) en Ruben (14 jaar). We wonen hier nu alweer 1,5 jaar.
We woonden eerst in Groningen.
We hebben dit huis gekocht omdat we het een erg mooi huis vinden,
ons droomhuis. We zagen het huis op Funda.nl staan.
Andrea werkt als apothekersassistente in Groningen, Ruben gaat naar
het Lauwerscollege in Grijpskerk. Evert zit thuis met een burn out.
Onze hobby’s; we hebben een boot waar we in de zomer graag mee
varen. Evert vindt klussen erg leuk en gitaarspelen. Andrea houdt van
lezen.
We vinden het hier erg prettig wonen. De dorpsgenoten zijn gezellig en
fijn in de omgang. We lezen dit blad graag.

Dindoa
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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]
Onderhoud
Tel. 0613786087
Nieuwbouw
Renovatie
Fax. 0594697709
http://www.amebouw.nl
E-mail: info@amebouw.nl

en
Levering van al uw bouwmaterialen
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Voormalige Hervormde Kerk Niezijl
In december halen de leden van de plaatselijke commissie Niezijl net
als voorgaande jaren de bijdragen op bij de donateurs van de
voormalige Hervormde kerk.
De kerk is een monument. Ongeveer twintig jaar geleden is de kerk
overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Sinds
het begin van deze eeuw worden er geen kerkdiensten meer gehouden
in de oudste kerk van Niezijl.
De stichting neemt het grootste deel van het onderhoud van de kerk en
de reparaties voor zijn rekening. Alleen een deel van het
tuinonderhoud, de verwarming van de kerk, het schoonmaken van de
kerk en het gebruik komen voor rekening van de plaatselijke
commissie.
Hieraan zijn wel kosten verbonden. Reden waarom wij donateurs nodig
hebben.
Het aantal donateurs is de laatste jaren door verhuizing, overlijden en
opzegging afgenomen.
Daarom treft u in deze Dorpsproat een formulier aan waarmee u zich
aan kunt melden als donateur.
Wilt u donateur worden dan kunt u kiezen voor een jaarlijkse bijdrage
vanaf € 7,50.
In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in de
Hervormde Kerk:
 Een leerlingenconcert viool en piano (maart)
 4 mei herdenking
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Fototentoonstelling Niezijlsterweekend (juni)
 Monumentenweekend september (tentoonstelling
schilderijen, textielkunst en glas)


Verder komen er vooral in de zomer regelmatig bezoekers
langs in de kerk.
Vanaf 2019 willen wij de kerk vanaf mei tot oktober in het
weekend openstellen voor bezoekers.
Wij zouden het heel plezierig vinden als u ons zou willen
steunen in onze werkzaamheden ten bate van het onderhoud en
gebruik van het oudste kerkgebouw in Niezijl.
In deze Dorpsproat treft u een formulier aan waarop u zich
kunt aanmelden als donateur.
Wij komen deze formulieren in de loop van december ophalen.
Plaatselijke Commissie Niezijl van de SOGK
Geertje Dijk
Albert Drijfhout
Dina Pool
Jorine Steigenga
Harmke Veenkamp

(aanmeld formulier volgende blz)

Dit formulier wordt bij u opgehaald in december. U kunt het ook bezorgen bij Dina Pool, Stein
van Malsenstraat 25.

Datum:………………….. Handtekening:

Naam: ……………………………………………… Adres:
………………………………………………

0 …………

0 € 7,50

Daarom meld ik mij aan als donateur voor het jaarlijkse bedrag van

Graag wil ik de Plaatselijke Commissie Niezijl ondersteunen bij het onderhoud van
de voormalige Hervormde Kerk.
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Verenigingen Niezijl
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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
Marjon Klijmeij, Oude Haven 9, 9842PL 0594-855289
Dorpshuis ‘t Schanshuus
Hoofdstraat 83 Tel. 213208
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
Jannie Postma, Hoofdstraat 96, tel: 213267 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.
K. Ten Have-Haaksma, Oosterkade 12, Grijpskerk; tel. 213197
Biljartvereniging
T. Royenga, Hoofdstraat 64 tel. 213355
Toneelvereniging De Fluitketel
J. Smedes, Oliemolen 2 tel. 212586
Plaatselijke commissie St. Oude Groninger Kerken
Hoofdstraat 21, tel 696410
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