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Uitgave : 
Vereniging Dorpsbelangen Niezijl 
   
Redactie : 
R. Meloen 
A. Smedes 

 
 
Redactie adres: 
Oliemolen 2 Niezijl 
Tel : 0594-212586 
 
info Email : dorpsproat@ziggo.nl 

  

Kopij 
Gelieve uw kopij  uiterlijk 22 februari 
in te leveren bij de redactie (Iiefst 
digitaal). 
  
  
Informatie adverteren : 
H. Nauta, tel: 212512 
  
Druk:  
J. Veenstra en H. Rutgers 

 
  
  
Belangrijke telefoonnummers: 

 

 

Alarm bij nood 112 

Doktersdiensten 0900-9229 

Politie 0900-8844 

    

    

mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 

 

Het februarinummer van de Dorpsproat ligt alweer op de mat. 

Een mooi moment om alvast toe te leven naar de komende  

Spelweek. Verder treft u een verslag aan van de strijd om de 

Westerkwartierbokaal en is er een mooi nieuw initiatief om 

nieuwe bewoners welkom te heten in Niezijl. 

  

De redactie  
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Contributie Dorpsbelangen Niezijl 

Leefbaarheid  

Samen  

Groei met dorpse maat  

Veilig  

Gewoon DOEN  

In de komende maand, maart 2019, zullen de leden van het bestuur bij u 

langskomen om de contributie voor 2019 te innen.  

Voor het kleine bedrag 10 euro per adres, bent u een jaar lid van de 

Verenging voor Dorpsbelangen van Niezijl. Als u het contante bedrag alvast 

in huis haalt, komen de bestuursleden niet tevergeefs bij u aan de deur.  

Ook kunt u het geld overmaken op de rekening van Dorpsbelangen t.n.v. DB 

Niezijl  

IBAN: NL86RBRB0792008626 

Alvast bedankt voor uw bijdrage om Niezijl leefbaar te houden! 

 
MANIFEST 

 

De afgelopen weken is Dorpsbelangen samen met Anton Bardie van 

Groninger Dorpen druk geweest met het samenstellen van het  

manifest. Een prachtige warme overdracht vanuit Niezijl naar de  

nieuwe gemeente Westerkwartier en alle andere bij Niezijl betrokken 

partijen.  Een document wat u als inwoners voor de komende tijd  

houvast geeft om aan de slag te gaan met verschillende onderwerpen om 

jullie dorp in de toekomst leefbaar te houden. 

Zoals afgesproken op 19 november jl. zouden we u als inwoners de 

gelegenheid geven om het manifest te lezen zodat u eventueel nog 

aanvullingen of opmerkingen kunt geven. Het concept manifest ligt van 

zaterdag 2 februari t/m zaterdag 9 februari ter inzage in het dorpshuis. In de 

week van 11 februari maken we het document  

definitief. We presenteren het manifest op de komende jaarvergadering van 

Dorpsbelangen.  

Daarnaast ontvangt u een exemplaar in uw brievenbus. 

 

Dorpsbelangen Niezijl 
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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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Spelweek 2019 

 

Beste dorpsgenoten  

 

Wij als spelweekcommissie zijn al druk met de voorbereidingen voor de 

spelweek in 2019! De spelweek is dit jaar van 13 juli t/m 19 juli.  

Het thema OERtijd!! 

 

Tijdens de spelweek zijn vrijwilligers onmisbaar en ook dit jaar hopen wij er 

samen met u weer een gezellige week van te maken voor jong en oud.  

 

Ook dit jaar organiseren wij weer een brainstorm avond om samen met ons 

een OERleuk programma in elkaar te zetten. 

Wij nodigen jou/jullie uit om woensdag 19 februari vanaf 19.30 uur in het 

dorpshuis met ons mee te denken!!  

Kun je niet maar heb je wel leuke ideeën? Uiteraard mag je ons die ook 

mailen. Dit mag je sturen naar spelweekniezijl@gmail.com 

 

We hopen je/jullie te zien! Tot dan 

Vriendelijke groeten  

De spelweekcommissie  
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Zaterdag 2 Maart  Museumgasten . 

  

Om tien uur staat de koffie met iets lekkers klaar. 

Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen er spelletjes  

gedaan worden deze morgen . 

Op het  menu staat stamppot zuurkool of boerenkool met natuurlijk 

spek en worst . 

En als afsluiting een lekker toetje . 

Wilt u ook een keer komen dan graag opgeven voor zaterdag  

23 februari.  

Kosten € 15,00 p.p. tel 212512. 

  

Blik trommel en oudheden museum . 

Hein en Tineke Nauta . 

Ik stop er mee. 

 

Na ruim 8 jaar de ochtendkrant bezorgd te hebben stop ik er per 1 

april 2019 mee. 

 

Vanaf die datum moet er een andere bezorger komen. Dus mocht je 

het leuk vinden om geld te verdienen en niet te veel moeite hebben 

met uit je bed te komen…. 

 

Stuur me een berichtje dan geef ik je naam door aan de teamcoach. 

 

Bedankt voor het vertrouwen. 

Met vriendelijke groet, 

Ivonne Poelma 

e-mail: ivonnepoelma@home.nl 

tel: 0594-211821 

mailto:ivonnepoelma@home.nl
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Verwelkomen nieuwe bewoners 

 

Eén van de ideeën die ontstond op de tweede avond 'manifest 

duurzaam dorp' is het aanbieden van een attentie aan nieuwe bewoners 

om hen welkom te heten. 

Dit deed een aantal jaren terug één van de kerken, maar met het 

verdwijnen van de kerken uit Niezijl is het welkom heten van 

nieuwelingen in Niezijl verdwenen. 

 

Dit idee wordt verder uitgewerkt door Harrie Rutgers en Jorine 

Steigenga in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen Niezijl. 

Gewerkt wordt nu aan het samenstellen van een informatieboekje voor 

de nieuwe bewoners. 

In dit gidsje maken wij bewoners wegwijs in ons dorp. 

In verband hiermee gaan wij binnenkort alle verenigingen en 

organisaties vragen om hiervoor informatie over hun activiteiten op 

papier te zetten. 

 

Het welkom heten van de nieuwe bewoners komt niet in de plaats van 

de interviews van Riny van der Veen in de Dorpsproat, waarin 

bewoners zich kunnen voorstellen aan de inwoners van Niezijl. 

 

 

Werkgroep Nieuwe Bewoners 

Harrie Rutgers, Jorine Steigenga 
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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 

 
 

Vrijwilligers Spelweek      19 februari 

Oud Papier                  2 maart 

Museumgasten          2 maart 

Spelweek                                                             13 t/m 19 juli 

 

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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                  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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Westerkwartierbokaal Klaverjasclub 

“Boomsterkansje” 

 

                                            

Op zaterdagmiddag 12 januari 2019 heeft de strijd 

om de “Westerkwartierbokaal” plaatsgevonden in het 

dorpshuis van de klaverjasclub de “Boomsterkansje. 

Er deden 52 klaverjassers aan mee. 

Dit betekent dat er aan 13 tafels werd geklaverjast. 

Het was een gezellige middag. 

De 1e prijs ging naar de Dhr. Albert Jan Sikkens. Zijn zoon Dhr. Jan Roel 

Sikkens mocht de beker en de wisselbeker in ontvangst nemen. Dhr. Albert 

Jan Sikkens was reeds vertrokken vanwege een optreden van Excelsior. De 

2e prijs ging naar Dhr. Henk van Regteren. Tot slot werd 3e prijs uitgereikt 

aan Dhr. Jan Meijer.  

De poedelprijs ging dit jaar naar Mevr. Dywke van der Veen. Voor iedere 

speler werd er een vleesprijs uitgereikt.  

Na de prijsuitreiking vond er nog een verloting plaats, waarmee 

vleesprijzen te winnen waren. Slagerij Kevin heeft nog 3 rollades 

gesponsord voor de verloting. Tot slot heeft slagerij Kevin 6 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 uitslag staat op de volgende pagina. 

 

Telefoonnummer Gerard en Corrie Aalfs 

In het decembernummer is een verhuisbericht van de familie Aalfs 

geplaatst. Hun telefoonnummer is gewijzigd in 0594-202806, 

Murlinckstraat 36, 9843 EV te Grijpskerk. 
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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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Puzzel van de maand:  oplossingen sturen naar Hein Nauta 

info@blikentrommelmuseum.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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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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