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mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 

 

 

De Dorpsproat gaat met deze editie alweer haar 35 jaargang in! Een 

mooi resultaat voor het hele dorp.  

In dit nummer staan alvast weer de nodige aankondigingen voor de 

maand januari. Ook weer een leuke bijdrage in de rubriek Even 

voorstellen, informatie over de buurtapp Nextdoor en over de 

vertraging van de werkzaamheden bij het Schanshuus. 

 

Wij hopen in 2019 op heel veel bijdragen uit het dorp zodat we weer 

10 mooie uitgaven kunnen maken. 

 

 

  

De redactie  
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Nextdoor is een handige buurtapp om contact te leggen met je buren. Om 

op de hoogte te blijven wat er in Niezijl gebeurd, snel iets lenen en voor 

buurtpreventie en veiligheid. 

 

Het gaat in principe om communicatie in een besloten groep. 

Het is niet de bedoeling dat het uitloopt op een soort Facebook 

waar allerlei ‘nieuwtjes’ worden verwisseld. Het moet wel enigszins 

zinnig zijn. 

 

De besloten buurtapp voor buren in Niezijl heeft momenteel 138 leden. 

Meldt je aan en blijf op de hoogte van alles wat er in Niezijl gebeurt. 

 

Iedereen met een e-mail adres kan zich aanmelden en het is gratis. 

Aanmelden kan op: https://nextdoor.nl/ 

 

Downloaden 

Download de app gratis in de Apple App Store of de Google Play Store 

voor mobiele telefoon of tablet. 

 

Aanmelden voor Nextdoor via ook de onderstaande link, 

https://nextdoor.nl/invite/tbldnqxmqndbgbnffbhb   

 

 

de link staat ook op de website, 

www.niezijlnu.nl, 

of via deze QR-code. 

https://nextdoor.nl/
https://nextdoor.nl/invite/tbldnqxmqndbgbnffbhb
http://www.niezijlnu.nl
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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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Vertraging voorterrein Schanshuus 

  

Uit het bodemonderzoek dat na de sloop van de woning is gedaan, blijkt dat 

de bodem moet worden gesaneerd.  

De gemeente zal uiterlijk week 51 de BUS-melding, incl. het 

bodemonderzoeksrapport, bij de provincie Groningen indienen. Voor de 

BUS-procedure (BesluitUniformeSaneringen) staat 5 weken, ingaande op 

moment van ontvangst.  

Dit betekent dat de sanering dan in/vanaf week 5 van 2019 kan worden 

uitgevoerd.  

De bodemsanering omvat het terreingedeelte aan de fietspadzijde (ter plaatse 

van het voormalige houten bijgebouw) waarvan de grond verontreinigd is.  

De feitelijke sanering zal hooguit 1 dag duren, daarna moet een wachttijd van 

max. 72 uur in acht genomen worden voor de bodemanalyses.  

Deze analyses moeten aantonen dat de verontreiniging daadwerkelijk is 

gesaneerd.  

Kortom half februari kunnen de verdere voorgenomen werkzaamheden 

worden voortgezet.   

Dit betekent dat, als de weersomstandigheden meewerken, de 

werkzaamheden begin april klaar kunnen zijn. 

 

Stichtingsbestuur Schanshuus Niezijl 

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  
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Kent u deze nog? 
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Hallo Dorpsgenoten, 

 

Hierbij een overzicht van het oud papier dat in 2018 is opgehaald. 

In de oneven maanden halen vrijwilligers het oud papier op.  

Ook wordt er door bewoners zelf oud papier naar de container 

gebracht, dat scheelt weer op de zaterdag als het papier wordt 

opgehaald. Dank hiervoor. 

 

In de maand: 

Januari    3820 KG 

Maart   2560 KG 

Mei    3580 KG 

Juli    4900 KG 

September   2400 KG 

November    3340 KG 

  ------------ 

Totaal 20600 KG 

 

Met een variabele prijs per ton leverde dit in 2018 € 1.704,64 voor 

het dorpshuis op.  Dit is een leuk bedrag wat weer goed gebruikt kan 

worden voor het dorphuis. 

 

Maar ten opzichte van 2017 is er 2715 kg minder opgehaald, in 2017 

zaten we op 23315 KG. Het zou mooi zijn om in 2019 weer de 

andere kant op gaan en meer papier te verzamelen.  

 

We hopen weer op uw medewerking om de nodige tonnen te 

verzamelen.  

 

Jan Smedes 

Tel. 0594-212586 
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SCHILDERSBEDRIJF 

“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.  
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Agenda 

 
 

Oud Papier                                                          5 januari 

Westerkwartierbokaal       12 jnauari 

Janneke Vos         18 januari 

Museumgasten 10 jaar!                                      19 januari 

Oud Papier                  2 maart 

 

 

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 2019 is zaterdag 2 maart. 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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De liefde boven alles 
 

De liefde is mooi, de liefde is echt 
Ze is vol geduld, in alles oprecht 

Ze kent geen jaloersheid, is niet uit de hoogte 
Ze bloeit als er zon is, is trouw in de droogte 
Niet zelfgenoegzaam, niet grof of zelfzuchtig 
Ze blaast iets niet op, blijft rustig en luchtig 

Ze houdt van de waarheid, ze eert en verdraagt 
Zo wonderlijk schoon, dat het oordeel vertraagt 

Ze blijft altijd moedig, ze blijft altijd hopen 
Ze geeft niet snel op, blijft kwetsbaar en open 

Gelooft in het wonder, houdt vol in de strijd 
De liefde blijft ….. 
….. in eeuwigheid 

 
Anne Lies Mossel-de Kievit  
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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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    KLAVERJASSEN om   “Westerkwartier okaal” 

zaterdagmiddag 12 januari 2019, Schanshuus te Niezijl  

aanvang: 13.00 uur 

Inleg: € 5,- 

Iedereen krijgt een vleesprijs 

 

Indien u zich op wilt geven voor 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 

Kerstklaverjassen Klaverjasclub “Boomsterkansje” 

                                      

Op zaterdagmiddag 15 december 2018 heeft de strijd 

om de “Kerstklaverjassen” plaatsgevonden in het 

dorpshuis van de klaverjasclub de “Boomsterkansje. Er 

deden 24 klaverjassers aan mee. 

Dit betekent dat er aan 6 tafels werd geklaverjast. Het was een 

gezellige middag. 

De 1e prijs ging naar de Dhr. Joop Veenhuizen oud voorzitter van de 

Klaverjasclub. Dhr. Albert Joop Veenhuizen mocht een rollade in 

ontvangst nemen. De 2e prijs ging naar Dhr. Theo Kuipers. Tot slot 

werd 3e prijs uitgereikt aan Dhr. Gerrit Snip.  

De poedelprijs ging dit jaar naar Dhr. Alie de Haan-Kobes. Voor 

iedere speler werd er een vleesprijs uitgereikt.  

Na de prijsuitreiking vond er nog een verloting plaats, waarmee 

vleesprijzen te winnen waren. Slagerij Kevin uit Zuidhorn heeft nog 

vleesprijzen gesponsord voor de verloting. Tot slot heeft slagerij 

Kevin uit Zuidhorn schalen met vleeshapjes gesponsord. 

Al met al een zeer geslaagde dag en tot volgend jaar. 

mailto:Folkertivonne@home.nl
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Nr Voorl Naam 

Boom
1 Boom2 Boom3 Boom4 Totaal 

1 J. Veenhuizen 2242 1599 1984 1532 7357 

2 T. Kuipers 1911 1662 1728 2025 7326 

3 G. Snip 2242 1630 1853 1577 7302 

4 J. de Vries 1905 1684 1728 1615 6932 

5 F. Poelma 1911 1662 1669 1615 6857 

6 H. Veenhuizen 1947 2066 1201 1639 6853 

7 H. Nauta 1345 1713 1801 1967 6826 

8 A. Zijlstra 1557 1599 1918 1730 6804 

9 M. Buning 1535 2066 1164 1967 6732 

10 L. Koop 1947 1478 1248 2025 6698 

11 J. Buning 1905 1705 1248 1577 6435 

12 J. Vos 1557 1358 1984 1459 6358 

13 J. Koop 1237 1630 1666 1803 6336 

14 R. de Haan 1535 1684 1666 1397 6282 

15 J. Postma 1452 1358 1918 1459 6187 

16 R. Kobes 1620 1713 1356 1423 6112 

17 H. de Vries 1150 1705 1356 1803 6014 

18 T, de Poel 1452 1484 1801 1215 5952 

19 L. Leijen 1241 1316 1853 1532 5942 

20 A. Huisman 1345 1478 1669 1397 5889 

21 R. Hiemstra 1620 1417 1164 1639 5840 

22 B. Vos 1241 1316 1201 1730 5488 

23 J. Drijfhout 1237 1484 1294 1423 5438 

24 A. de Haan-Kobes 1150 1417 1294 1532 5393 

Kerstklaverjassen 2018. 
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                  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                   

  0594-212247      
  06-30 46 60 

99              
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Hoe gaat het nu met Janneke Vos in Roemenië? 

U hoort het op 18 januari, ‘t Schanshuus Niezijl 

In 2011 vertelde Janneke Vos met veel enthousiasme over de opbouw van de 

geitenboerderij in Roemenië, de meevallers en de tegenslagen. Over de 

botsingen met de Roemeense cultuur, de frustraties en de tijdrovende 

bureaucratie.  

 

Op 18 januari aanstaande komt Janneke opnieuw naar Niezijl om te vertellen 

hoe het haar sinds die tijd is vergaan. Dat er veel te lachen valt in Roemenië 

kan Janneke als geen ander vertellen. Met veel humor vertelt ze over haar 

hilarische Roemeense avonturen, de koude winters, de onvoorspelbaarheid 

van de bevolking en de dikdoenerigheid van ambtenaren. Ook haar camping 

waar veel Groningers al gekampeerd hebben leveren soms de gekste 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 bij Auktje Smedes (dorpsproat@ziggo.nl) of bij Dina Pool 

0594-212872 

 

  
 

mailto:dorpsproat@ziggo.nl
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Verslag Leesclub Niezijl 
Bijeenkomst december 2018 

 

Lid zijn van een leesclub betekent, dat je af en toe verrast wordt door een 

boek en een schrijver, waarvan je nog nooit gehoord hebt. 

Nada, geschreven door de Spaanse schrijfster, Carmen Laforet, is zo’n 

boek. Het verscheen in 1945 in Spanje. Pas in 2006 kwam er een 

Nederlandse vertaling uit. Een vertaling die enthousiast ontvangen werd, 

maar niet meer dan twee drukken haalde. 

Carmen Laforet, die leefde van 1921 tot 2004, maakte het verschijnen van 

haar debuutroman in Nederland niet meer mee. 

 

In Nada vertelt zij het verhaal van Andrea, een ouderloos meisje dat 

verhuist van een dorp naar Barcelona in het begin van de jaren veertig van 

de vorige eeuw. De Spaanse burgeroorlog is achter de rug, in de landen ten 

noorden en oosten van Spanje wordt de tweede wereldoorlog uitgevochten. 

Andrea gaat in Barcelona wonen bij haar grootmoeder, die in een steegje in 

het centrum van de stad woont met haar zoons, schoondochter, kleinzoon, 

dochter en een huishoudelijke hulp. 

Het is een wonderlijk huishouden waarin Andrea terecht komt. Er wordt in 

de verwaarloosde woning geroddeld, geruzied, honger geleden. 

 

Binnen deze vechtende familie probeert Andrea zich staande te houden. 

Overdag kan zij ontsnappen naar de universiteit, waaraan zij een opleiding 

is gaan volgen, maar ’s avonds moet zij altijd weer terug. Terug naar de 

beklemmende en onbegrijpelijke bedreigingen van haar tante Angustias, 

terug naar de ruzies tussen oom Juan en zijn vrouw Gloria, terug naar de 

intriges van haar muzikale oom Romain. 

 

De armoede en het verval waarin zij met haar familie leeft, staan in sterk 

contrast met de wereld waarin haar studievriendin Ena zich beweegt. 

Pianospel, goede gesprekken en nooit gebrek aan eten en drinken. 

 

Wij, de lezers, zien deze werelden en de gebeurtenissen alleen door de 

ogen van Andrea. Wat zij niet ziet, niet weet, wordt ons niet verteld. 

 

Na een jaar in Barcelona, weet Andrea met hulp van Ena en haar familie te 

ontsnappen uit het benauwende Barcelona van na de burgeroorlog. 

 



 27 

 

Laforet heeft met Nada geen autobiografisch boek geschreven, zei ze altijd. 

Maar wie naar haar levensbeschrijving kijkt, ziet veel overeenkomsten. Als 

jong meisje verloor zij haar moeder, ook zij woonde in begin jaren veertig 

kort in Barcelona en volgde een zelfde studie. 

Dit eerste boek van Carmen Laforet werd erg goed ontvangen in Spanje, 

hiervoor ontving zij de Nadalprijs. 

Daarna schreef zij nog vier boeken en er verscheen een verhalenbundel van 

haar hand. Geen van die boeken was zo succesvol als Nada. 

In de jaren zeventig kreeg zij steeds meer last van depressies, die haar 

hinderden bij het schrijven. De laatste twintig jaar van haar leven leed zij 

aan een toenemende vorm van dementie, die het isolement, waarin zij al 

door haar psychische problemen verkeerde, versterkte. 

 

Nada is in Nederland, zoals al verteld, twee jaar na de dood van Carmen 

Laforet verschenen. Fenny Ebels, was zo enthousiast over Laforet’s boek, 

dat zij het initiatief nam om het in het Nederlands te vertalen. 

 

De leden van Leesclub Niezijl waren zonder uitzondering enthousiast over 

dit onbekende boek. 

 

De volgende bijeenkomst van de leesclub wordt in februari gehouden. Wij 

bespreken dan ‘Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’ van 

Arjen van Veelen. 

 

Geïnteresseerden in de leesclub kunnen contact 

opnemen met Jorine Steigenga 

j.a.steigenga@gmail.com, tel: 696410 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Puzzel van de maand:  oplossingen sturen naar Hein Nauta 

info@blikentrommelmuseum.nl  
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Even voorstellen Richard, Thea en Milan 

 

Vorig jaar zijn wij, Richard Lamberst (38), Thea Hummel (43) en 

Milan Lamberst (16), naar Niezijl verhuisd waar wij de woning aan de 

Hoofdstraat 75 hebben gekocht. Afgelopen oktober woonden we hier 

precies één jaar waar wij met ontzettend veel plezier op terugkijken. 

Wij hebben nog geen moment spijt gehad van onze verhuizing naar dit 

mooie dorp, waar je lekker rustig kan wonen en toch dicht bij de 

zogenoemde ‘bewoonde wereld’ bent, waar alle voorzieningen zich 

bevinden.  

 

Thea werkt op de helpdesk van Stichting De Zijlen in Tolbert. Daar 

zorgt zij dat alle problemen die zich voordoen op de huizen waar 

cliënten wonen worden opgelost. Richard is journalist/redacteur bij de 

Streekkrant, terwijl Milan dagelijks naar Groningen reist voor zijn 

opleiding Manager Transport & Logistiek aan het 

Noorderpoortcollege. 

 

Op onze vrije zaterdagen mogen we ons graag onder de mensen 

mengen. We zijn dan ook regelmatig te vinden in het altijd gezellige 

dorpshuis van Niezijl. Eén keer in de zoveel tijd zijn we ook achter de 

bar of in de keuken te vinden. Zoals het hoort in een kleine 

gemeenschap die je met elkaar leefbaar moet houden. Daarom zet Thea 

zich ook graag in als vrijwilliger bij diverse activiteiten, terwijl 

Richard inmiddels is toegetreden tot het bestuur van Dorpsbelangen. 

We zijn – volgens ons – in ruim een jaar tijd goed ingeburgerd geraakt 

en hopen hier ook nog vele jaren te mogen slijten. Genietend van dit 

schitterende dorp en prachtige omgeving.  
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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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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 

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 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
mailto:spelweekniezijl@gmail.com
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