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Van de Redactie,
Dit aprilnummer begint met het jaarverslag van Dorpsbelangen
Niezijl. We staan er niet altijd bij stil maar wat gebeurt er toch
veel in een jaar. Op Koningsdag wordt het hele dorp uitgenodigd
voor het ontbijt. Hierover leest u meer in dit nummer. Net als
over de vacature voor een Reservespeler. Verder een ooggetuige
verslag uit Niezijl over lokale gebeurtenissen in de tweede
wereld oorlog.
De redactie
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Jaarverslag Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2018
Het jaar 2018 stond voor DB Niezijl in het teken van de nieuwe dorpsvisie, in
de vorm van het Manifest. Vanuit de gemeenteraad van de Zuidhorn werd
ieder dorp de gelegenheid gesteld, om een zogenaamd “Manifest Duurzaam
Dorp” op te stellen, met ondersteuning van de Vereniging Groninger Dorpen.
De gezamenlijke totstandkoming van dit Manifest heeft geleid tot een 5-tal
werkgroepen waarin een aandachtspunten de komende jaren worden
uitgewerkt. Het gaat hierbij om Jeugd, Verkeer, Toerisme, Omzien naar
Elkaar en Duurzaamheid. De gezellige bijeenkomst met Arno v.d. Heyden,
was een mooie aftrap voor de gemaakte plannen.
Het bestuur is verheugd dat er 2 nieuwe leden hebben zitting genomen in het
bestuur:
Geertje en Richard.
Vanwege de nieuwe samenstelling van het bestuur, is er ook nagedacht over
de uit te dragen visie naar dorp en de samenleving. In 2018 kwam hiervoor
een hernieuwde beschrijving:
“De vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl houdt zich, zoals het woord al
zegt, in de meest ruime zin bezig met het behartigen van de belangen van de
inwoners van Niezijl. In de praktijk houdt dit in dat het bestuur contacten
onderhoud met de dorpsbewoners en de verschillende verenigingen en hun
vrijwilligers. Ook is er een belangrijke schakel tussen het bestuur van DB en
de gemeentelijke overheid. Het bestuur van de vereniging stelt zich ten doel
om de ideeën en initiatieven die er leven in het dorp, waar mogelijk te
ondersteunen, te facilitairen en te financieren. Ook kan zij desgewenst
inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en zoekt daarbij samenwerking
met andere instanties.”
In 2018 heeft DB aan een aantal bekende, maar ook nieuwe activiteiten haar
medewerking verleend op financieel of facilitair gebeid.
Deze projecten, ideeën en activiteiten hebben doorgang kunnen vinden door
de samenwerking en samen binding van een grote groep omisbare
vrijwilligers.
GEEF NIEZIJL KLEUR

De oude en nieuwe bruggen in het dorp zijn voorzien van bloembakken
en gevuld met bloemen die door vrijwilligers worden onderhouden.
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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
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De grote bloembakken van het dorp zijn weer verfraaid, door ze op te
fleuren met bloemen.
De plannen voor de verfraaiing van de haven zijn opgepakt door een
groep omwonenden, die deze hebben schoongemaakt. Dit zal verder
opgepakt worden in de loop van het seizoen.
De perken aan de entrees van het dorp zullen in de loop van het
seizoen door de gemeentewerken worden opgeknapt.
Voorjaars, - en Najaar ronde uitgevoerd.

ANDERE LOPENDE PROJECTEN

Vervoersdienst voor en door dorpsbewoners.

Dorpsbibliotheek wordt steeds aangevuld met grote aantallen
boeken.

NL Doet; gezamenlijk invulling gegeven door het onderhoud van het
groen in het dorp.

Dorpsontbijt; op Koningsdag ontbijt in het “Schanshuus”, bezocht
door een groot aantal dorpsbewoners.

4-mei herdenking; faciliteren.

Aanleg fietspad Niezijl-Kommerzijl; blijft een aandachtspunt, ook in
de nieuwe gemeente

Veiligheid – Niezijl; vooral de snelheid binnen de bebouwde kom
blijft een aandachtspunt en zal door metingen in het volgende jaar
beter inzichtelijk worden gemaakt.

Sinterklaasfeest; subsidiëren

Website/facebook; up to date houden, plaatsen van nieuwsitems en
het maken van publiciteit

Drukkerij: overleg met redactie Dorpsproat en Stichting Dorpshuis.

Garageverkoop aangevuld met andere activiteiten in het dorp, rond
de kerken en het dorpshuis.
RELATIE MET GEMEENTE ZUIDHORN

Actief melding doen in geval van incidenten of aandachtspunten.
Korte lijnen met de beleidsmedewerkers en uitvoerders.

Jaarlijks bestuurlijk overleg met het College van Wethouders en
Burgermeester.

Bijwonen van de jaarvergadering vanuit de gemeente voor alle
dorpsbelangen verenigingen in Zuidhorn.

Bijwonen van de bijeenkomsten rond de gemeentelijke herindeling,
projecten en subsidieregelingen.

12

13




Meedenken in voortraject armoedepact.
3-maandelijkse Vergadering met Stichting Welzijn gemeente
Zuidhorn en andere dorps-belangenverenigingen.
Samenwerking en overleg over de nieuw te realiseren brug over het
Niezijlsterdiep.

NIEUWE INITIATIEVEN

Zienswijze “stop het fracken” bij Pieterzijl i.s.m. andere omliggende
dorpen.

De brug; feestelijke bijeenkomst ter ere van de her-ingebruikneming
van de nieuwe brug over het Niezijlsterdiep.

Aanwezig bij diverse overleggen en bijeenkomsten ter ondersteuning
en of subsidiering van projecten.

Actie omtrent hondenpoep, afgerond met prijswinnaar.

Tijdelijke ijsbaan; financieren.

Burgerinitiatief “Jaagpad”; in onderzoek.

Burgerinitiatief onderhoud Begraafplaats; in onderzoek

Werkgroepen gevormd n.a.v. het Manifest: Jeugd, Verkeer,
Duurzaamheid, Toerisme, Omzien naar elkaar.

Betrokkenheid bij plannen rond de sluiting NAM-locatie Kommerzijl.

Opzetten Dorpsarchief; wordt vervolgd.

Voorstelling over verhaal van oude Niezijster: Salamon Levie in
Kollum; faciliteren.

Aanpak fietspad naar Niehove; wordt vervolgd.

Informatiebijeenkomst Janneke Vos; gefinancierd.


TOT SLOT
We nodigen u van harte uit, om met ons de handen uit de mouwen te steken.
Op welke manier dan ook…
Daarin laat een Klein dorp als Niezijl zien hoe Groot het is.
Wilt u meedenken/meepraten/meedoen over en met veel zaken die spelen in
Niezijl? Geef u op u via secretariaatdbniezijl@gmail.com of bij één van de
bestuursleden.
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Niezijl, 21 maart 2019
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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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Dorpsontbijt op Koningsdag
Op zaterdag 27 april bent u vanaf 9 uur van Harte Welkom voor ‘t
Schanshuus.
We zullen dan de feestelijke dag beginnen met het hijsen van de
Nederlandse vlag en het zingen van het Wilhelmus.
Aansluitend word u door Dorpsbelangen ism Dorpshuis een
gezamenlijk ontbijt aangeboden
Hierbij kunt u gezellig genieten van allerlei heerlijkheden, waaronder
de beroemde, gebakken eieren van Jelle.
Wees welkom, voel u welkom!!
Vul onderstaand strookje in en lever het in bij een van de
bestuursleden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam…………………………………………………………………
………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………
…………………………………………………
Schuift op 27 april graag aan voor het dorpsontbijt met:
……………………………. Volwassenen
……………………………. Kinderen
Speciale dieetwensen
………………………………………………………………………
…………………..

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
Koningsdag ontbijt
Oud papier
Museumgasten
Kolummer oproer
Spelweek
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27 april
4 mei
11 mei
4-8 juli
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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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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Zaterdag 11 Mei Museumgasten.
Op deze laatste museumgasten morgen van dit winterseizoen spelen we bingo
met leuke prijsjes .
Bij de koffie hebben we weer iets lekkers en ook de drankjes en hapjes staan
klaar.
We eten bruine bonen , kapucijners , spek , uien en salade’s .En natuurlijk
als afsluiting een toetje met of zonder slagroom.
Opgeven kan tot 4 mei kosten € 15,00 p.p. tel 212512 .
Blik trommel en oudheden museum.
Hein en Tineke Nauta.

VACATURE: RESERVESPELER
U leest alweer de 15e Dorpsproat sinds wij de drukkers zijn. Als de redactie
eenmaal zijn werk gedaan heeft, dan willen ze ook altijd snel het papieren
resultaat zien. Harrie is van plan om langere tijd op reis te gaan en Jurjen
heeft ook niet altijd direct gelegenheid om aan de slag te gaan.
Daarom willen we zo spoedig mogelijk onze ervaring in de drukkerij
overdragen.
We zoeken iemand die de komende maanden zo af en toe mee wil draaien,
zodat de kennis en kunde in het dorp blijft.
Naast de Dorpsproat drukken we een vergelijkbaar blaadje voor PCOB.
Bovendien komen verenigingen, kerken, spelweek en dorpsbelangen soms
met opdrachten. Maandelijks besteden we 6 tot 10 uur in de drukkerij.
We zien reacties graag tegemoet: <jurjenveenstra@hotmail.com>
groet,
Harrie en Jurjen
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Enkele verhalen van Henk Rozema geboren 26 januari 1937 over de
oorlogsjaren in Niezijl.
De handgeschreven tekst is van 1-12-2009 en heb ik vrijwel woordelijk
overgenomen.
De oorlogsjaren.
We zaten ’s avonds aan de etenstafel het was november 1944, ik was toen 7
jaar.
Plotseling stonden er twee Duitse soldaten hangend tegen de deurpost van de
kamer. Ze wilden eten hebben. Mijn moeder ging staan en stond met
gespreide armen, zeggende; ”dit hebben we allemaal aan jullie te danken”.
Wijzend naar de twaalf personen om de tafel.
Pa Roelf Rozema, moe Trui Rozema- Timmer, broer Jan, zus Jeanette, ikzelf,
drie evacuees uit Arnhem en vier familieleden uit Wageningen. De soldaten
zeggen ” hier zit ganz Holland om de tafel”. Mijn vader zegt; ”drink maar
wat melk uit de bussen die achter de stal staan”. Die Duitsers waren de oorlog
allang zat kon je wel zien.
Als de dorsmachine er was dan kwam de door de gemeente aangestelde
Commies vaak langs. Hij moest de zakken graan tellen en noteren. Er mocht
niets achterover gedrukt worden maar dat gebeurde natuurlijk wel eens. Als
hij even met de boer in huis ging om koffie te drinken gooide de machinist
gauw een zak graan in de kafbult. Clandestien werd er wel eens een varken
geslacht. Die moest dan opgroeien buiten het zicht van de Commies
bijvoorbeeld in een afgetimmerde kist onder de zitstokken in het kippenhok.
In de nacht werd er ook nog wel eens een dikke tak van een straatweg boom
afgezaagd. Als er sneeuw lag was het voor de controleurs de volgende dag
niet moeilijk om te zien waar het brandhout naartoe was gesleept. Zo is het
een keer gebeurd dat de controleurs niet van beton waren zoals ze zelf zeiden.
Het werd dan voor die ene keer toegelaten.
Bij juffrouw Reitsma die klas 1 en 2 had moesten we soms onder de bank
kruipen als het wat rommelde. Dit om een mogelijk bombardement te
overleven. Zo kon het gebeuren dat we onder de bank lagen wanneer Roelf
Heemstra met de gierkar voor de school langs reed.
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In de winter van 1944 waren we soms vrij van school omdat er geen
brandstof was voor de schoolkachel. In het lege lokaal stonden allemaal
klompen langs de muur. Als wij een kapotte klomp hadden konden we daar
een andere gebruikte klomp uitzoeken. Meestal lukte dat niet. Er stonden
vrijwel enkel klompen voor de linkervoet. De rechtse gingen het eerst kapot
door het voetballen. Kon je een paar nieuwe klompen bemachtigen dan
werden deze beslagen met strepen rubber gesneden uit een oude autoband.
Harstikke zwaar om mee te lopen.
Een fiets met goeie luchtbanden werd meest in beslag genomen door de
moffen. Er werd veel gereden op cussionbanden. Dat waren in smalle strepen
gesneden autobanden die dan om de velg werden gelegd van de fiets. De
beide uiteinden werden met draad aan elkaar verbonden.
Ook paarden werden geregeld gevorderd. Ik zie ze nog met de kop aan de
staart gebonden van de voorganger richting het oosten lopen. Mijn vader
moest ook met een paard naar Grijpskerk. Daar werden ze gekeurd. Het was
geen mak paard. Je kon hem niet aan de poten komen dan kreeg je een trap.
“Neem die zwainhund maar weer mee” zeiden ze.
De boeren hebben ook eens een melkleveringsstaking georganiseerd in de
oorlogsjaren. Boer Rinsema woonde op de boerderij waar nu Cazemier
woont. Van Schepen was zijn medewerker. Rinsma zei tegen Van Schepen;
“Gooi de melk maar over het land Van Schepen". Na de oorlog werd er een
toneelstuk over de oorlog opgevoerd in de kerk. Ook toen werd het nog
weer genoemd “Gooi de melk maar over het land Van Schepen”. Een
bijzondere prestatie verrichtte Siem de Vries op die avond. Hij droeg alle 26
coupletten van het Wilhelmus voor uit het hoofd.
Op zondagmorgen 15 april 1945 zaten we om tien voor elf in de kerk. De
dienst zou om elf uur beginnen. Even voor elf zei de koster; “we gaan er
weer uit want de Canadezen zijn in het dorp”. Toen we uit de kerk kwamen
stond er een tank voor de pastorie. Jaap Bouma die bij ds. Bouma inwoonde
stond boven op de tank. Hij kon Engels en praatte met de Canadezen. Hij
wees naar Balmahuizen waar een NSB boer woonde maar daar waren de
Canadezen niet voor gekomen. Op het zelfde moment kwam vanuit
Grijpskerk een Duitse auto het dorp ingereden met twee Duitse soldaten
erin . Met geweervuur werden ze tegengehouden. Een soldaat vluchtte bij
Witterholt naar binnen en wilde een burgerpak hebben waarin hij vluchtte
via de Hogeweg naar Kommerzijl. In de auto lagen enkele radio’s. Deze zijn
in bezit genomen door aanwonenden.
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In de schuur van Kloppenburg zaten na de bevrijding opgepakte NSB’ers
welke door vrijwilligers werden bewaakt. Tjebbe Brouwer was een van de
vrijwilligers gewapend met een jachtgeweer.
Dirk Helmus heeft in de oorlog in Duitsland gewerkt. Als eten kregen ze
hoofdzakelijk koolsoep en een stukje droog brood. Toen hij na de oorlog
weer thuis kwam vertelde hij zijn belevenissen aan de Niezijlsters staande op
een kistje in de Oude Haven. Helmus kon boeiend vertellen en had dan ook
een aandachtig gehoor.
In de eerste jaren na de oorlog was ieder jaar op 5 mei bevrijdingsfeest.
Optochten en schoolfeesten. Meester Siebesma was het Hoofd van de
school. Ik weet nog dat wij als schoolkinderen op stropakken zaten op een
wagen met ijzeren wielen. We reden naar Grijpskerk en dan via de Lageweg
weer naar Niezijl. Kloppenburg had aan de Lageweg voor het voorhuis in
het gazon oranje stenen draineerbuizen gelegd in de vorm van het woord
“Oranje”.
Rolf Rozema Niezijl, 21 maart 2019
Reuma collecte levert mooi bedrag in Niezijl op in strijd tegen reuma
ReumaNederland bedankt alle collectanten: R. v.d Veen, R. Veenstra, R.
Kooistra en P. Rijskamp, en inwoners van Niezijl voor hun grote inzet en
bijdragen aan de landelijke collecteweek.
Tijdens de collecte van 18 tot en met 23 maart 2019 hebben zij met elkaar in
totaal € 152,27 opgehaald!
Met deze donaties kunnen onderzoeken worden gefinancierd die de oorzaak
van reuma kunnen achterhalen en verbeteringen in de behandelingen kunnen
realiseren. Dit helpt het leven van 2 miljoen
Nederlanders te verbeteren!
Namens ReumaNederland: Hartelijk dank!!!
Wij hopen dat we in 2020 ook weer op u kunnen rekenen.
De collecteweek is dan van 15 t/m 21 maart 2020.
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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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Voorstelling Salomon Levy, het Kollumer Oproer
Het centrum van Kollum wordt 4 t/m 8 juli 2019 volledig omgetoverd naar
het revolutionaire jaar 1797. Kollum vormt dan het decor voor een historisch
muziektheater-spektakel.
Hier is dan het Kollumer Oproer te beleven: de opstand van de Oranje
gezinde Friezen tegen de Franse overheersers,waarbij vele doden en
gewonden vielen onder de bevolking.
Salomon – het Kollumer Oproer– gaat over een stuk vergeten Friese
geschiedenis; het zogenaamde ‘Kollumer Oproer’ van 1797. De
gebeurtenissen vonden plaats tijdens de Franse overheersing, nadat de Oranjes
waren verjaagd. In het Noordoosten van Friesland was men fel gekant tegen
de Franse overheersing en tegen de ingevoerde verplichte dienstplicht. Veel
mensen kwamen in opstand. “Liever dood dan slaaf van Napoleon” volgens de
Waldpyken uit die tijd.
Het Kollumer Oproer was een revolutionaire en bloedige periode in de
Kollumse geschiedenis. De leiders van de opstand, Salomon Levy en Jan
Binnes, moesten het met de dood bekopen. Zij werden zonder proces
onthoofd. Tijdens de strijd tussen de honderden Oranjegezinden en de
toenmalige Bataafse burgerwacht vielen vele doden en gewonden aan Oranje
zijde.
De unieke openluchtvoorstelling is geschreven door Musical Award winnaar
Dick van den Heuvel en geregisseerd door Steven de Jongmet rechterhand
Atsje Lettinga.
Syb van der Ploeg speelt de hoofdrol als Salomon Levy.
Met Piter Wilkens als Jan Binnes, Thijs Meester als Keuning, Carla de Bruine
als Djoeke en Johannes Rypma als Abele Reitses. Aan de voorstelling zullen
ook vele inwoners van Kollum
en omgeving deelnemen en bijdragen.
De Joodse koopman Salomon Levy, gespeeld door Syb, werd destijds zonder
proces onthoofd. Levy woonde enkele jaren in Enumatil en Niezijl.

Puzzel van de maand: oplossingen sturen naar Hein
Nauta
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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.
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
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