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Van de Redactie, 

 

In het maartnummer maakt u kennis met drie nieuwe leden van 

de spelweekcommissie. Verder de uitnodiging voor de 

jaarvergadering van Dorpsbelangen, Stichting Dorpshuis en de 

Spelweek en een nieuwe rubriek “opnieuw even kennismaken”.  

gestart door  Riny van der Veen, die al jaren de rubriek “even 

kennismaken”  verzorgt.  

 

De redactie  
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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 2 april 2018   om 19.30 uur in ’t Schanshuus. 

 

Vriendelijke groet, 

Ina Haveman 

 

Agenda  

 

1. Opening met mededelingen  

2.  Presentatie van het Manifest Duurzaam Dorp Niezijl 

3.  Vereniging voor Dorpsbelangen 

-  Jaarverslag, zie website www.niezijl.nu en de Dorpsproat maart  2019).  

 -   Financiën: - financieel jaarverslag 2018/ begroting 2019 - verslag 

kascommissie - benoeming nieuw lid kascommissie  

-  Samenstelling bestuur.  

4.  Stichting Spelweek 

-  Jaarverslag  

-  Financiën: - financieel jaarverslag 2018 / begroting 2019 - verslag 

kascommissie - benoeming nieuw lid kascommissie  

5. Stichting Dorpshuis 

-  Jaarverslag 

  -  Financiën: - financieel jaarverslag 2018/ begroting 2019 - verslag 

kascommissie  

6. Rondvraag en sluiting 

 

Na de vergadering willen de verschillende besturen, graag van de 

gelegenheid gebruik maken om onder genot van een drankje met u na te 

praten.  
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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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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor 

Dorpsbelangen Niezijl op dinsdag 27 maart 2018 

 

1. Opening  

Door de voorzitter Dina Pool, met mededelingen over het te organiseren 

manifest vanuit de gemeente Zuidhorn. Voor alle dorpen in de gemeente 

Zuidhorn wordt het maken van een Manifest indien wenselijk beschikbaar 

gesteld. De begeleiding zal gedaan worden door Stichting Groninger Dorpen 

Er waren 26 mensen aanwezig. Afmelding: Marjon Klijmij, Enno Kooi, Jaap 

de Vries en Hein en Tine Nauta 

 

2. Samenstelling bestuur 

Voorstellen van een nieuw lid; Richard Lamberst.  

 

3. Vereniging voor Dorpsbelangen 

Jaarverslag: was voor een iedere te lezen in de Dorpsproat 

 

Financiën:  

Financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018  

De 700 euro opbrengst advertenties uit de Dorpsproat gaat als gift naar 

Stichting Dorpshuis.Per saldo is er meer uit gegaan dan erin is gekomen. Dit 

valt niet op in het geheel doordat de kas van de Oranjevereniging binnen is 

gekomen. Extra kosten zijn gemaakt voor de strompelstenen en de 

Niezijlsterdag. De begroting is niet helemaal sluitend. We teren iets in maar 

daar is ruimte voor. 

 

Er wordt ook geld begroot voor het pak van Sinterklaas.  

Gezien de grote reserves kan dorpsbelangen evt. Stichting Spelweek 

ondersteunen, hetzij eenmalig of meerjarig. Hierover volgt een gesprek met 

de spelweekcommissie. Ook het uitvoeren van ideeën uit het dorp w.b.t een 

ander project, zou financieel een optie kunnen zijn.  

Er ligt een idee om bordjes op de gevels van huizen te hangen m.b.t de 

geschiedenis van desbetreffend huis/gebouw.  

 

Wel is er nodig meer geld te begroten voor GNK i.v.m. de staat van de 

beplanting op dit moment. De kant van Kommerzijl wordt hierbij niet 

vergeten. Het idee van het subsidiëren van de Spelweek is wederzijds. 

Hierover gaan we in gesprek. Deze financiering is verantwoord i.v.m. het 

algemene belang.  
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Vragen en opmerkingen: 

Voor het dorpsarchief worden steeds meer spullen ingebracht. Idee is om deze 

op een mooie manier tentoon te stellen. Hoe zit het met de advertentiekosten 

van advertenties in de Dorpsproat?  

Deze zijn voor dit jaar betaald, maar komen op het financiële verslag van 

2018 te staan. De Dorpsproat in kleur laten afdrukken? Er wordt gekeken of 

dit financieel mogelijk is. De gemeentelijke subsidie (waarderingssubsidie) is 

structureel omhooggegaan. Het bedrag is 310 euro en onafhankelijk van wat 

de activiteiten zijn. Het digitaal betalen van contributie wordt steeds meer 

gedaan. 

Verslag kascommissie: 

Decharge verleent door Ivonne Poelma en Jorien Steigenga 

Benoeming kascommissie: Ivonne Poelma en Marjan Dijkstra 

 

4. Stichting Spelweek  

Jaarverslag: verschijnt ter inzage in de eerstvolgende Dorpsproat. Er volgt 

op de vergadering hiervan mondeling een korte weergave.Begin 2017 was er 

geen toneeluitvoering georganiseerd, i.v.m. ziekte van een toneelspeelster. De 

Landelijke Straatspeeldag werd en wordt wederom gehouden. 

“Winterwonderland” was het thema van de spelweek van 2017. Ondanks de 

regen was er een goede opkomst en is er door de vele vrijwilligers een mooie 

week georganiseerd. 

Het bestuur is ook aangeschoven voor een overleg bij de Regionale 

bijeenkomst, die georganiseerd werd door Bart Brand Buis van Stichting 

Welzijn Gemeente Zuidhorn. Deze wordt een paar keer per jaar gehouden en 

is bedoeld voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën. Het thema voor 

2018 is “Jungle”. 

 

Financiën: Financieel jaarverslag 2017 Begroting 2018. Anneke Rozema is 

gestopt als penningmeester en Johan Visser neemt deze taak van haar over.De 

bijdrage voor deelname aan de spelweek is voor de kinderen buiten Niezijl 

iets verhoogd. Dit maakt de drempel voor hen iets hoger. 

 

Verslag kascommissie: de kascontrole heeft op moment van vergadering nog 

niet plaats gevonden. Als reden hiervan wordt de wisseling van 

penningmeester genoemd. Hein Nauta en Folkert gaan deze controle 

binnenkort doen en zullen dit in de Dorpsproat vermelden. Benoeming 

kascommissie: Folkert Poelma en Jan Smedes 
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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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5. Stichting Dorpshuis 

Jaarverslag  
In maart 2017 is Anita Zuidema verhuist en daarom is Marjon Klijmij de 

nieuwe secretaris geworden.  

Het aantal familiebijeenkomsten en daardoor de huur van de ruimtes van het 

dorpshuis nemen toe. 

 

Het huis van G. Schriemer aan de Hoofdstraat 107 is i.s.m. de gemeente 

Zuidhorn in december 2017 door de Stichting gekocht.  

De geplande inrichting van het vrijgekomen terrein zal gaan op basis van het 

plan dat gemaakt is in 2013 en zal de uitstaling van het pand en de omgeving 

verbeteren. 

Ook zal er vergroting plaatsvinden van de gebruiksruimte en uitbreiding van 

de parkeergelegenheden.  Tot de weg is de grond eigendom van de Stichting 

en wordt ingericht als een parkeerterrein met een besloten karakter, maar is 

wel openbaar. De rest is eigendom van gemeente en wordt gebuikt voor 

openbare parkeerplaatsen.  Ook zal men de voorgevel van het dorpshuis 

verfraaien door ramen in de nu nog blinde muur te plaatsen. De Stichting doet 

mee met het “Koplopers project” en krijgt hiervoor een subsidie van 12000 

euro. Ook heeft Stichting Dorpshuis de leefbaarheidsprijs 2017 gewonnen, 

waarbij een bedrag gemoeid is van 500 euro. In april staat een 

vrijwilligersavond gepland.  

 

Financiën:  

Financieel jaarverslag 2017/ begroting 2018 controle wordt gedaan door Jack 

Snip. 

 

Bestuurswisseling:  

Jan Dijkstra stopt na 7 jaar als lid van het bestuur. 

Theo Renkema komt voor hem in de plaats. Hij woont met zijn gezin op 10 

maart, 2 jaar in Niezijl aan de Watermolen 10. Hij is getrouwd met Marjan en 

samen hebben ze 4 kinderen. Hij heeft voor deze functie gekozen omdat hij 

tijd wilde vrijmaken voor de leefbaarheid van het dorp. 

Volgend jaar vertrekt de voorzitter en er wordt gekeken naar een opvolger. 

Deze vervanger kan het beste al vast meelopen in het project, wat betreft de 

inrichting van het terrein. 
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Rondvraag en sluiting:  

Het fietspad langs de rijbaan Grijpskerk/ Niezijl is erg slecht. DB neemt 

dit mee in het overleg met gemeente. 

 

Het werk aan de nieuwe brug over het Niezijlsterdiep zal eind mei/juni 

beginnen. 

 

In de Oude haven loop hemelwaterafvoer op de stoep. Dit is bij huis 2a en 

6 en hierdoor liggen tegels los. Het is al vaker gemeld, maar er wordt niets 

aan gedaan. Verderop in oude Haven is de stoep kapotgereden. 

 

Er komt een plan voor herinrichting van de bloembakken i.k.v Geef 

Niezijl Kleur. 

 

De ontwikkelingen rond het fietspad Niezijl/Kommerzijl staan een jaar 

stil. Er is 1 landeigenaar die niet wil niet verkopen. Hein Nauta en 

Dorpsbelangen Kommerzijl zitten bij deze onderhandelingen, samen met 

de andere betrokkenen. 

 

Het fietspad naar Niehove is op de reed bij boer Groenveld is erg slecht. 

DB neemt dit mee in overleg met de gemeente om te kijken of er iets aan 

gedaan kan worden.  

 

De garageverkoop staat gepland op 23 juni en wordt geregeld door Riny & 

Hielke v.d. Veen en Janny Postma 

 

Het zit in de planning om binnenkort gezamenlijk de buitenkant van 

dorpshuis schoon te maken.  

 

Einde jaarvergadering 
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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          4 mei 

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 4 mei. 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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Even Kennis maken 
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Leesclub Niezijl 

Februari 2019 

 

‘Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’ van Arjen van Veelen. 
 

Arjen van Veelen is een journalist, geen romanschrijver. Hij schrijft vooral voor De 

Correspondent en de NRC. Met ‘Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’ 

dat verscheen in 2017 heeft hij een eerste poging gedaan in de richting van het 

schrijven van een roman. 
 

Deze roman is niet zijn enige boek. Van zijn hand verscheen in 2018 ‘Amerikanen 

lopen niet’. In dit boek beschrijft hij zijn leven in de stad Louisiana (VS), waar zijn 

vrouw Rosanne Hertzberger een aantal jaren heeft gewerkt als onderzoekster. Zijn 

beschrijvingen van de Amerikaanse samenleving zijn boeiend, schurend en 

schrijnend. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die kennis wil maken 

met de Amerikaanse samenleving. 
 

Is ‘Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken’ ook een aanrader? 

Hierover verschillen de meningen in de leesclub. 

“Ja”, zei één van de leden, “het is genomineerd voor de Libris literatuurprijs in 2018, 

dus het is een goed boek. En het is bijna overal goed besproken”. 

“Nee”, aldus een ander, “het is niet geslaagd als roman, het lijkt te veel op een 

verzameling krantenartikelen. Het hopt van onderwerp naar onderwerp. Misschien is 

de schrijver op weg om een romanschrijver te worden, maar dan moet hij nog flink 

oefenen”. 
 

Waar gaat het boek over? 

Het is een verhaal over vriendschap en rouw. 

Tomas, een vriend uit Arjen’s studietijd, overlijdt plotseling. Tomas heeft veel 

invloed gehad op de ontwikkeling van de jonge en onzekere student, Arjen. Als een 

soort eerbetoon aan zijn overleden vriend reist Arjen, vanuit Louisiana (VS) waar hij 

inmiddels met zijn vrouw woont, naar Alexandrië in Egypte. 

Alexandrië, de stad waar volgens de overlevering Alexander de Grote is begraven. 

De stad waar in de oudheid de grootste bibliotheek ter wereld stond. Een bibliotheek, 

waarin men alle kennis van de wereld wilde verzamelen. Een bibliotheek waar 

helaas geen papyrusrol meer van over is. Maar het gebouw is in ere hersteld. Zonder 

boekenplanken, alles is digitaal te bekijken. 
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De rouwende journalist loopt door Alexandrië om vast te stellen dat er van die 

oude wereld weinig over is. Het graf van Alexander de Grote is onvindbaar. 

De stad staat vol lelijke flat- en kantoorgebouwen. 

De drie obelisken, die ooit door de romeinse keizer Augustus naar de stad zijn 

versleept en daar 1.800 jaar hebben gestaan, bevinden zich inmiddels in 

Londen, Parijs en New York. 

Een leuke -maar overbodige- toevoeging aan het boek is een beschrijving van 

de tocht van één van die obelisken naar New York. 

Maar dat soort aardigheden maakt een boek nog niet tot een goede roman. 
 

Arjen van Veelen heeft geprobeerd met dit boek een monument, een soort 

obelisk, op te richten voor zijn overleden vriend, Tomas Blondeau. 

Een vriend, waartegen hij in zijn studietijd vreselijk op keek. Een vriend die 

voortdurend in citaten sprak. Een vriend die strooide met 

wetenswaardigheden. Een vriend, die doorlopend adviezen gaf: “Lees dat 

boek, die schrijver”. En als Arjen dan zo’n schrijver gelezen had zei: ”O die, 

dat is niks. Je moet die en die lezen”. 

Op zo’n vriend zouden de meeste mensen gauw uitgekeken zijn, maar Arjen 

is hem altijd kritiekloos blijven bewonderen misschien zelfs gaan kopiëren. In 

zijn boek bedelft Arjen van Veelen ons, zijn lezers, net als Tomas dat bij hem 

deed onder wetenswaardigheden en citaten. 

Dit komt de leesbaarheid van het boek niet ten goede. 
 

Misschien is dat ook de reden waarom dit boek 

voor een aantal van ons niet helemaal geslaagd 

is. 
 

De volgende bijeenkomst van de leesclub is in 

maart. Besproken wordt “Kikuyu” geschreven 

door Etienne van Heerden. 
 

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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Opnieuw even kennis maken:  

Anja Lensen en Henk Hasper, Pelmolen 11 

 

Henk Hasper, geboren in Surhuisterveen, is via Drachten, Groningen en een 

paar andere landen in Niezijl (1997) terecht gekomen.  

Gepensioneerd medewerker Universiteit Groningen (Natuurkunde, Fysische 

Informatica, Technische Bedrijfskunde). 

Betrokken bij het dorp Niezijl: Vervoersdienst, Dorpsbibliotheek, Huisje 

Hoofdstraat 4, Geef Niezijl Kleur, Aanpak sportveld, Krabbel-ijsbaantje 

(alleen als het vriest) 

Vind belangrijk dat de leefomgeving van de mensen goed en fraai is 

ingericht, maakt een groot deel uit van het woongenot, maakt dat de 

bewoners hun omgeving weten te waarderen en er ook zuinig op gaan 

worden. 

 

Hobby: meubels (tafels, stoelen, kasten) van mooi hout (Kuari, Bubbinga, 

Cocobolo, Notenhout, gemoesteerd essen etc), stamboom onderzoek, 

elektronica, literatuur, Hout- en Marmer imitatie, Optische illusies.  

Is bezig met: geluid- en trillings-metingen in opdracht van overheid en 

industrie en bij vnl. particulier door het hele land die last hebben van 

geluidsoverlast (https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/links/links.html) 

Recent: probeert samen met Enno Kooi het burgerinitiatief ‘Zorg voor de 

begraafplaats Niezijl door Vrijwilligers’ op te starten, aanvraag ligt bij 

dorpsbelangen. 
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Anja Lensen, geboren in Waterlandkerkje, getogen in Ritthem en via 

Middelburg en Amsterdam in 1998 in Niezijl terecht gekomen.  

Woont samen met Henk Hasper en 3 katten aan de Pelmolen. 

 

Geniet iedere dag van de tuin, het mooie landschap om ons heen, de 

prachtige luchten, de dieren (vnl vogels) in de tuin en het water 

Textiel-/viltkunstenares. Ik vilt zo’n 18 jaar. Een mooie techniek waarbij de 

eigenschappen van wol ten volle worden benut. Ik maak textiele objecten, 

kledingobjecten/accessoires (bijvoorbeeld een damestas of bijzondere 

sjaal), vloerkleden, plaids.  

Lid van het Kunstenaars Collectief Open Ateliers Westerkwartier.  

Betrokken bij de ViltKontaktGroep, regio Noord 

 

Acteur/rolspeler bij gespreksvoeringen/proeves van studenten op de 

Hanzehogeschool en representant bij bedrijfsopstellingen.  

Was docent/trainer bij de Hanzehogeschool Groningen, opleiding HRM. 

Andere passie: zingen! Zingt in het Vrouwenensemble Donne Cantabili te 

Zuidhorn, in een duo (z.n.) en neemt regelmatig deel aan zangprojecten in 

Friesland/Groningen. 

 

Hobby’s: mag graag in de tuin bezig zijn, vooral in de winter bezig met 

breien/haken.  

 

Is het eens met Henk dat het belangrijk is dat de leefomgeving van de 

mensen goed en fraai is ingericht, dit maakt een groot deel uit van het 

woongenot, en maakt dat de bewoners hun omgeving weten te waarderen 

en er ook zuinig op gaan worden. 
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De Spelweek heeft nieuwe commissie leden. Hoog tijd dat ze zich aan 

jullie voorstellen. 

 

 

VLNR: Geertje, Roos en Mariska  

 

Geertje Vening  

Sinds augustus 2017 samenwonend in het geboortedorp van mijn vriend 

en nog geen seconde spijt gehad. Afkomstig van de boerderij geeft ons 

huidige uitzicht op de landerijen en het kunnen genieten van de 

zonsondergang mij iedere dag opnieuw een gevoel van thuiskomen.  

Om wat meer betrokken te raken bij het dorp heb ik eerder al besloten mij 

te voegen bij het bestuur van dorpsbelangen. Nu komt de spelweek 

daarbij. Vanuit mijn opleiding (PABO) en werkervaring als PGB’er hoop 

ik een bijdrage te kunnen leveren aan het bedenken en uitvoeren van 

activiteiten waar kinderen plezier aan beleven. Tijdens de spelweek denk 

ik van waarde te kunnen zijn wat betreft het welbevinden van de kinderen, 

door goed te observeren en te luisteren naar de behoeften van de kinderen.  

Ook mijn interesse in sporten, waarbij ik jarenlang aan korfbal en dansen 

heb gedaan, kunnen goed van pas komen tijdens de spelweek.  
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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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Hoi, ik ben Roos Korrubel en ben 21 jaar, ik woon sinds oktober aan de 

Hoofdstraat in Niezijl.  Hier voor woonde ik in Oostwold (westerkwartier) 

waar ik met plezier ben opgegroeid. Maar mijn verhuizing naar Niezijl heb 

ik zeker geen spijt van. 

 

Ik werk in een callcenter in Groningen voor een klantenservice van een 

mobile provider, hier werk ik op dit moment met heel veel plezier. 

 

Ik heb zelf hiervoor altijd horeca werk gedaan, daar ben ik dan ook zeker in 

thuis. Daarnaast in mijn vrije tijd ben ik veel op pad met vrienden, of lekker 

thuis rommelen en een boek lezen ofzo.  

Waarom ik me aansluit bij spelweek niezijl. Ik vind het leuk als er dingen 

worden georganiseerd in het dorp. Waar ik eerst woonde deed ik ook mee 

met verschillende dingen. 

En daar draai ik nog steeds 1 keer per 2 week een bardienst om toch ook 

daar betrokken te blijven. Ook zou ik hier graag me wat meer betrekken in 

het dorp. Daar naast hoop ik dat we weer super leuke dingen kunnen gaan 

organiseren met z’n allen. 

 

Hoi allemaal, mijn naam is Mariska van der Vaart, ik ben 23 jaar en sinds 

eind januari woonachtig in Noordwijk. Tot en met 2018 heb ik met veel 

plezier in Grijpskerk gewoond, maar het is nu tijd om de vleugels uit te 

slaan.   

In mijn vrije tijd reis ik graag, bezoek ik regelmatig een concert en/of 

festival, kan ik me verliezen in een goed boek en vind ik het fijn om rustig 

een serie te kijken of te puzzelen. Ook creatieve activiteiten, zoals diamond 

painting, onderneem ik graag. 

 

In 2016 heb ik mijn diploma voor leerkracht basisonderwijs behaald en 

vorig jaar ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Momenteel werk ik op 

een basisschool als leerkracht voor kinderen met Nederlands als tweede taal 

én ben ik persoonlijk begeleider van kinderen en jongeren met een 

beperking en/of psychisch probleem.  
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Af en toe werk ik als invalleerkracht in het basisonderwijs en mocht ik 

daarna echt nog niet genoeg te doen hebben, doe ik hier en daar hospitality-

en horeca werkzaamheden.  

De afwisseling, vrolijkheid en eerlijkheid van kinderen (en jongeren) maken 

dat ik het werken met kinderen leuk vind. Ik vind het dan ook super leuk dat 

ik dit jaar deel uit mag maken van de spelweek en zet me graag in om de 

spelweek in dit dorp te kunnen blijven behouden! 

Ik heb er enorm veel zin in en kijk uit naar juli dit jaar. 

 

Tot ziens bij de spelweek! 

Uitslag Puzzel competitie van 2018 

 

De winnaars “de slimste personen van 2018” zijn geworden: 

 

1. Ineke Admiraal 

2. Wander Kooistra 

3. Lenie de Vries 

 

De nieuwe competitie is inmiddels van start gegaan .  De strijd om de titel 

van de slimste persoon van dit jaar  is in volle hevigheid losgebarsten.   

Iedereen kan nog meedoen,  een duidelijke kopgroep heeft zich nog niet 

gevormd. 

 

De oplossing van de puzzel in het  januari nummer is:  “januari” 

 

Hein Nauta 
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Ingezonden brief van P. Renkema. 
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Puzzel van de maand:  oplossingen sturen naar Hein Nauta 

info@blikentrommelmuseum.nl  
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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. 

H. Veenkamp, Watermolen 6, tel. 211890  
 

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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