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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 mei in te 
leveren bij de redactie (liefst 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, 

 

 

Afgelopen week is Jaap van der Zaag plotseling overleden.  Jaap 

heeft jarenlang het bezorgen van de Dorpsproat nauwgezet 

gecoördineerd.  Wij zullen hem missen.  De nabestaanden wensen we 

veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 

 

Verder vindt u in deze Dorpsproat de aankondiging van 

Dodenherdenking op 4 mei, een belangrijk bericht van het bestuur 

van Dorpsbelangen met betrekking tot het Dorpsommetje en  een foto 

impressie van de receptie gegeven voor de benoeming van Jelle  

Zijlstra tot lid in de  Orde van Oranje Nassau.    

 

De redactie  



 8 

 



 9 

 

Loslopende honden en dode kalveren 

 

Bij Dorpsbelangen is een verzoek binnengekomen gericht aan 

hondenbezitters. Regelmatig zien boeren rond Niezijl loslopende honden op 

hun grondgebied. Het gaat hierbij om delen van het dorpsommetje aan de 

achterkant van het dorp. Het ommetje loopt over landerijen van deze boeren, 

die dit pad (en dus de grond) belangeloos ter beschikking hebben gesteld aan 

het dorp en haar bewoners om te genieten van een mooie wandeling in en 

rondom Niezijl. Natuurlijk mogen honden meegenomen worden voor een 

flinke wandeling, maar dan wel aangelijnd! 

 

De belangrijkste reden voor dit verzoek is de gezondheid van koeien. 

Loslopende honden doen hun behoefte in de weilanden en velden van de 

boer, die vervolgens nietsvermoedend het gras maait en voert aan zijn koeien. 

In hondenpoep zitten parasieten die ervoor zorgen dat koeien ziek worden. 

Honden vormen één van de grootste bronnen van besmetting voor koeien. Het 

kan zelfs leiden tot situaties waarin een koe haar kalf verliest. Dat is uiteraard 

niet wenselijk, maar ook in Niezijl inmiddels wél werkelijkheid. Daarnaast 

worden er elk jaar weer doodgebeten dieren gevonden in de landerijen (jong 

gevogelte, hazen e.d.), welke ook terug te leiden zijn naar honden.  

 

De weilanden achter het dorp zijn geen buitenspeelplaats voor honden, maar 

daadwerkelijk belangrijke stukken grond om een boerenbedrijf draaiende te 

houden. En bovendien privégrond. Realiseert u zich dat u op delen van het 

dorpsommetje te gast bent bij de boer. Houd uw honden dus aangelijnd. Laten 

we er samen voor zorgen dat het dorpsommetje een schone en -bovenal- 

blijvende voorziening is voor het dorp. Zeker ook omdat het bij wet verboden 

is uw honden niet aangelijnd te hebben. 

 

Het bestuur vam de Vereniging 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


 11 

 

Dodenherdenking 2019. 

 

Het is een goede gewoonte om ook in ons dorp om op 4 mei de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Tevens staan 

we stil bij oorlogsituaties en vredesmissies nadien. 

We verzamelen om 19.30 in 't Schanshuus en gaan vervolgens naar de 

Hervormde Kerk voor een korte bijeenkomst, waarna de herdenking 

plaatsvindt bij het monument. 

Na afloop is er koffie/thee in 't Schanshuus. 

 

De 4 mei commissie. 

 

GEEF NIEZIJL KLEUR 
11 MEI 2019 10.00 uur 

 
BLOEMBAKKEN VULLEN 

HOOFSTRAAT 

 
Doe mee om Niezijl kleurrijk te houden  
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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 

Museumgasten          11 mei  

Bloembakken vullen          11 mei 

Kolummer oproer         4-8 juli 

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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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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Klaverjasclub “Boomsterkansje” 

 

Op donderdagavond 18 april 2019 vond de laatste klaverjasavond plaats van 

de klaverjasclub. Er waren nog prijzen te verdelen, die nog op deze laatste 

avond moest worden beslist. De strijd om de 3e, 4e en 5e plaats was nog 

spannend. Uiteindelijk ging de beker en de wisselbeker naar dhr. J. Zijlstra. De 

strijd om het hoogste aantal marsen behaalt over het hele seizoen was deze 

avond al beslist. Mevr. L. Koop stond een straat lengte voor. Zij heeft 

uiteindelijk een totaal van 67 marsen gehaald. 

De hoogste boom van het seizoen werd gehaald door dhr. J. Buning en dhr. F. 

Poelma met 2698 punten. De hoogste score van de avond over het gehele 

seizoen werd gewonnen door dhr. H. Nauta met een totaal van 8284 punten. 

Iedere winnaar ontving een fles drank van de penningmeester dhr. H. Nauta.  

Uiteindelijk was het een geslaagde en gezellig seizoen 2018-2019. 

Tot slot bestaat de klaverjasclub volgend jaar 50 jaar. Bent u ook een 

klaverjasser en vindt u het leuk, dan bent u van harte welkom! Iedere 

donderdagavond worden er tussen 19.30 – 23.00 uur 4 boompjes gespeeld. 

Iedere boom bestaat uit 16 spelletjes. Het nieuwe seizoen 2019-2020 begint op 

donderdagavond 5 september 2019 om 18.45 uur. 

 

Indien u zich op wilt geven voor Klaverjasclub 

“Boomsterkansje”, dan kunt u dit doen bij:  

 

Dhr. F. Poelma 

Secretaris  

Oliemolen 4 

9842 PV Niezijl 

Tel: 0594-211821 

E-mail: Folkertivonne@home.nl            

 

 

Eindstand seizoen 2018/2019    

      

Kampioen J. Zijlstra     

Meeste marsen L. Koop  67   

Hoogste boom J. Buning / F. Poelma 2698   

Hoogste avondscore H. Nauta   8284 
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Leesclub Niezijl 
April 2019 

 

“Kikuyu” geschreven door Etienne van Heerden. 

 

Fabian Latsky, de hoofdpersoon in Kikuyu, kijkt terug op de zomer 

van 1960. 

Een zomer in de Karoo, het droge en hete deel van Zuid Afrika waar 

de ouders van Fabian een hotel hebben. De jongen Fabian beweegt 

vaak onzichtbaar in en om het hotel. Hij ziet veel, begrijpt weinig. 

De verteller, de volwassen wereldreiziger Fabian, plaatst al zijn 

jeugdherinneringen in die ene zomer. Een broeierige zomer in 

Soebatsfontein, waarin de tegenstellingen tussen de blanke en de 

zwarte wereld af en toe oplaaien. Waarin de bevolking van de streek 

wacht op het bezoek van de premier, dr. Verwoerd. 

 

Terwijl de moeder van Fabian geholpen door de zwarte medewerker 

Reuben probeert om het hotel in die drukke kersttijd draaiende te 

houden, worstelt zijn vader met een depressie. In één van de huisjes 

(rondavels) op het terrein verblijft een Amerikaanse psychiater Clark, 

die probeert om Fabian’s vader te genezen met LSD. 

Sommige gasten zijn vaste bewoners, zoals de veteraan, waarmee 

Fabian’s moeder een relatie heeft. Tante Geertruida, Geert, keert elk 

jaar van verre reizen terug naar haar geboorteland om Kerst door te 

brengen in de Wilhelmina, de mooiste rondavel, die iets apart staat van 

de anderen. Met de bibliothecaresse Marge Bruwer, die in deze 

kerstvakantie bij Geert intrekt, de orthodoxe pastoor, oom Boeta en 

tante Retha, de zanger Charles Jacoby en het meisje Tsitski wordt de 

zomer van 1960 onvergetelijk. 

 

Het kikuyu-gras brandt in de zon net als de spanningen in Zuid Afrika. 

Vooral na het bezoek van premier Verwoerd. Wie kan wie nog 

vertrouwen? Wat is er gebeurd met Tsitski, het dienstmeisje van oom 

Boeta? Incidenten stapelen zich op. Wat staat er nog te gebeuren? 
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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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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. 

Maar de lezer krijgt net als de jongen Fabian geen antwoorden. 

Wat de jongen ziet, leest de lezer. 

 

De meeste leden van de leesclub waren enthousiast over de 

kennismaking met Van Heerden. Het boek Kikuyu geeft een goed 

beeld van het leven in Zuid Afrika rond 1960. Soms gaat het 

verhaal wat traag, net als het leven in die hete zomer en moet je je 

aandacht goed bij het verhaal houden. Maar ondanks die traagheid 

blijft het verhaal spannend en wil je doorlezen. 

 

Onze volgende bijeenkomst is in mei. 

Besproken wordt “Het leven als tragikomedie” 

geschreven door Tim Fransen. 

 

 

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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Foto impressie van de receptie gegeven voor Jelle Zijlstra die 

benoemd is tot lid van de Orde van Oranje Nassau voor zijn grote inzet 

als vrijwilliger voor, met name, het Dorpshuis en de jaarlijkse 

Spelweek. 
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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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Voormalige Hervormde Kerk 

Klok 

Sinds maart kan de klok van de kerk niet meer geluid worden tijdens 

begrafenissen en om acht, twaalf en zes uur. 

Dit probleem openbaarde zich, vervelend genoeg, tijdens een 

begrafenis. Na onderzoek bleek dat het mechaniek dat het luidwerk 

aanstuurt, stuk is. De klokkenmaker die voor reparatie of vervanging 

moet zorgen is op dit moment in het buitenland. Het is op dit moment 

onduidelijk wanneer de klok weer geluid kan worden. 

 

Openstelling van de kerk 

De openstelling van de kerk in de weekenden gaat binnenkort 

plaatsvinden. 

We wachten nog op het aanbrengen van sloten op een aantal ruimtes 

door de Stichting Oude Groninger Kerken. 

Zodra dit in orde is gemaakt, melden wij de openstelling in de 

weekenden op Nextdoor en in de Dorpsproat. 

 

Activiteiten 

Derdejaarsstudenten van de Klassieke Academie in Groningen, die 

hun vakopleiding hebben voltooid,  stellen schilderijen tentoon in de 

hervormde kerk in het weekend van 22 en 23 juni. Alle inwoners van 

Niezijl zijn van harte welkom. De toegang is vrij. 

 

Plaatselijke Commissie Niezijl 

Contactpersoon: Jorine Steigenga, j.a.steigenga@gmail.com, tel. 

696410 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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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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