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R. Meloen 
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Redactie adres: 
Oliemolen 2 Niezijl 
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info Email : dorpsproat@ziggo.nl 

  

Kopij 
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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, 

 

 

Voor u ligt de zomereditie van de Dorpsproat. In verband met de  

vakantieperiode die er aan komt is dit voorlopig het laatste nummer. 

Voor het septembernummer kunt u de komende maanden gewoon 

weer copy inleveren.  

 

In dit nummer wordt u onder andere geïnformeerd over een  

informatiebijeenkomst van de NAM over de ondergrondse gasopslag 

en het winnen van gas bij Grijpskerk en  verder een aantal komende 

evenementen.  

 

Wij feliciteren Els Kobes van harte met haar 40 jarig jubileum als 

vrijwilliger bij de Zonnebloem. Ook hierover meer in dit nummer. 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe!  

 

 

De redactie  
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Geachte inwoner, 

 

U woont in de nabijheid van onze ondergrondse gasopslag tussen Grijpskerk 

en Kommerzijl. U hebt misschien gehoord of gelezen dat wij het plan hebben 

om deze opslag van aardgas eind 2021 te gaan beëindigen. Onze wens is om 

het nog aanwezige gas te winnen en het terrein vervolgens, in overleg met 

belanghebbenden, een andere bestemming te geven.  

  

Dit roept wellicht vragen bij u op. Vragen waarover wij graag met u in 

gesprek gaan.  Ik wil u daarom uitnodigen voor een bijeenkomst over de 

toekomst van de gasopslag en de locatie. 

 

Wij hebben inmiddels met de gemeente Westerkwartier en met 

vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl en 

Pieterzijl gesproken. In deze gesprekken hebben wij zowel de beëindiging van 

de gasopslag alsook onze voorkeur voorgas winning mogen toelichten. Ook 

hebben wij met de gemeente en dorpsbesturen afgesproken dat wij in elk van 

de vier dorpen een bijeenkomst organiseren.  

Deze bijeenkomsten vinden plaats op: 

Kommerzijl (dorpshuis De Soltketen, Dorpsstraat 25) donderdag 23 mei 2019 

Grijpskerk (De Nieuwe Wierde, Burmanniastraat 1)     maandag 27 mei 2019 

Pieterzijl (dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4)      donderdag 13 juni 2019 

Niezijl (dorpshuis ’t Schanshuus)                           donderdag 20 juni 2019 

De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur en eindigen om 20.00 uur. U kunt 

bij verschillende informatiepanelen met medewerkers van NAM in gesprek.  

 

Om 17.15 uur, 18.15 uur en 19.15 uur worden er korte centrale presentaties 

gegeven. De gemeente Westerkwartier zal ook bij de bijeenkomsten aanwezig 

zijn.  

 

Gaswinning  bij Grijpskerk 
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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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Bridgecursus voor beginners 

Westerkwartier najaar  2019: 

 

In het najaar 2019 zal er bij voldoende belangstelling een bridgecursus voor 

beginners worden gegeven in aantal dorpen in het Westerkwartier.Tijd en 

locatie worden na overleg met deelnemers bepaald. 

  

Bij veel spellen moet je "geluk hebben". Bij bridge is dat niet zo, daarom is 

bridge dan ook een denksport. Maar anders dan bij bv schaken zijn er bij het 

beoefenen van deze denksport veel meer contacten met andere spelers. 

 

De cursus bestaat uit 10 – 12 lessen van elk 2,5 uur. Al snel kan men met 

ervaren bridgers spelen en via het internet aan wedstrijden mee doen. 

 

De kosten voor de cursus bedragen  slechts € 35 voor 10 lessen. Kleine 

groepen zijn ook mogelijk. 

 

Informatie en opgave: Klaas Bruinsma (0594 505760 

klaas.wassenaer1@zonnet.nl)    

 

Wij zien u graag bij een van de vier bijeenkomsten. Bent u verhinderd om de 

bijeenkomst in uw eigen dorp bij te wonen, dan kunt u natuurlijk ook een van 

de overige drie bijeenkomsten bezoeken. 

 

Om een goede inschatting te maken van het aantal bezoekers vragen wij u 

zich vooraf aan te melden, wij kunnen dan bij de opstelling van de zaal en de 

catering rekening houden met het aantal bezoekers. U kunt zich aanmelden 

door: 

een e-mail te sturen naar nam-communicatie@shell.com 

telefonisch contact met ons op te nemen, via  0592-369 111  

Wilt u bij aanmelding aangeven met hoeveel personen u aanwezig bent en 

welk tijdstip uw voorkeur heeft? Ik hoop u op een van de vier bijeenkomsten 

te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet,  Wessel de Haas, Asset-manager  

mailto:klaas.wassenaer1@zonnet.nl
mailto:nam-communicatie@shell.com
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40 jarig jubileum Zonnebloem, afd. Zuidhorn 

 

Op zaterdagmiddag 11 mei  heeft de afdeling Zuidhorn van de 

Zonnebloem een gezellige middag gehad bij hotel Aduard omdat de 

afdeling 40 jaar geelden was opgericht. Ruim 100 aanwezigen  hebben 

dit jubileum mee gevierd. 

Dobbeljoe, bestaande uit de broer Jaap en Koos Wieringa zorgden 

deze middag met hun liedjes in het Westerkwartiers, voor de muzikale 

omlijsting. 

Er viel deze middag nóg een jubileum te vieren: Els Kobes uit Niezijl 

is dit jaar 25 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem! Hiervoor werd haar 

door wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier een 

gouden insigne opgespeld en ze kreeg een bos bloemen en een 

oorkonde. Er waren ook nog gelukwensen namens de afdeling en  

namens de subgroep voor deze jubilaris. 

  
 



 14 

 

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 

 
Voorlichting gaswinning Grijpskerk en opheffing  

gasopslag         20 juni  

Schilderijen tentoonstelling Hervormde kerk 22 en 23 juni 

Kolummer oproer               4-8 juli 

Oud papier               6 juli 

Spelweek                                                                   13 t/m 19 juli 

Monumenten weekend Hervormde kerk          14 en 15 sept. 

 

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 6 juli. 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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Te koop 

Ruime parasol met voetstuk 

Droogmolen in goede staat 

Gourmetstel á 4 personen 

Samen € 80,-- 

 

Hometrainer; tegen elk aannemelijk bod.  

 

Mw. C.J. Luinstra 

0594-213846 

Activiteiten in de voormalige Hervormde Kerk Niezijl 

 

Activiteiten 
Derdejaarsstudenten van de Klassieke Academie in Groningen stellen 

schilderijen tentoon in de hervormde kerk in het weekend van 22 en 23 juni. 

Alle inwoners van Niezijl zijn van harte welkom. De kerk is op zaterdag en 

zondag geopend van 12-17 uur. De toegang is vrij.  

 

Openstelling van de kerk 
Het is nog steeds de bedoeling dat de kerk gedurende de zomer in de 

weekenden open gaat.  

Zoals eerder gemeld wachten we 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. 

 

Monumenten weekend 
In het weekend van 14 en 15 september nemen wij weer deel aan het 

monumentenweekend. De schilders van Niezijl laten nieuw werk zien. 

Daarnaast wordt er muziek gemaakt. 

 

 

Plaatselijke Commissie Niezijl 
Contactpersoon: Jorine Steigenga, j.a.steigenga@gmail.com, tel. 696410  

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Kennismakingsgesprek met nieuwe inwoners… 

 

Harrie Rutgers en Maaike Miedema, 61 en 62 jaar oud wonen inmiddels al 

weer 2 jaar aan de Hoofdstraat 98. Ze waren onlangs in februari 40 jaar 

getrouwd en hebben 3 kinderen die inmiddels allemaal de deur al uit zijn. 

Hiervoor hebben ze in Zuidhorn gewoond maar waren al een tijdje op zoek 

naar een andere woning. Na een tip van een vriend hebben ze gekozen voor 

een huis in Niezijl en wonen er met veel plezier. 

 

Harrie heeft bij de gemeente Groningen gewerkt en daarnaast heeft hij ruim 

8 jaar in de Gemeenteraad van Zuidhorn gezeten voor D66. Toen per 1 

januari 2019 de Gemeente Westerkwartier van start ging is hij gestopt. 

Maaike werkte als Teamleider van het Sociaal Domein bij de gemeente 

Haren maar is na de herindeling nu werkzaam bij de gemeente Groningen. 

Hun grootste hobby delen ze, namelijk zomers varen ze graag met hun 

zeilboot op het IJsselmeer, naar de eilanden of over zee naar bijv. 

Noorwegen of Zweden. De kinderen zeilen ook graag mee. 

 

Maaike zingt daarnaast graag in allerlei koren en vindt het een leuke 

ontspanning om kleding te naaien. 

Harrie houdt van drummen en speelt nu bij “Ons Ideaal” de 

muziekvereniging van Grijpskerk. 

 

Verder houdt hij van het bestuderen van zeekaarten om de zeiltochten goed 

voor te bereiden. 

 

Het is gezellig wonen in ons dorp en ze zijn graag betrokken bij het 

dorpsgebeuren. Harrie zit in een paar startende werkgroepen en drukt samen 

met Jurjen “De Dorpsproat” 

 

Geïnterviewd door  Riny van Veen op 15 april 2019. 
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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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Gedeeld Autobezit en Duurzaamheid 

 

Steeds meer mensen delen een auto, dat scheelt je een hoop geld en 

stimuleert je om een bewuste keuze te maken. Dus het is goed voor je 

portemonnee én het milieu. In Nederland heb je veel keuze als je wilt 

autodelen. 

 

Is het echt nodig om die dure stationwagen bij de deur te hebben staan 

terwijl diealleen maar nodig is voor familiebezoekjes en tijdens de 

vakantie? Of een 2de auto die een paar keer per week wordt gebruikt om 

boodschappen te doen?  

Door de aanschaf, wegenbelasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en 

brandstofkosten zijn dergelijke auto's relatief duur per gereden kilometer.  

 

Dé oplossing hiervoor is om in plaats daarvan samen gebruik te gaan 

maken van een deelauto.  De auto's staan verspreid op een centrale plek in 

een stad, dorp of wijk en hebben  gereserveerde parkeerplekken met een 

laadpaal.  

Deze auto's zijn dag en nacht beschikbaar voor abonnementhouders. 

Reserveren, rijden en betalen gaat volledig geautomatiseerd via de app. 

 

Voordelen: 

• Geen hoge aanschaf- en afschrijvingskosten. 

• Geen terugkerende kosten voor onderhoud of een autoverzekering. 

• Verschillende type auto's te reserveren. 

• Betalen naar gebruik. 

• CO2 neutraal door gebruik van groene stroom. 

 

Doordat meerdere personen/gezinnen samen gebruik maken van een 

elektrische deelauto zal het milieu minder belast worden, en bijkomend 

voordeel is dat er meer leefruimte in de buurt ontstaat. 

 

Vereniging voor Dorpsbelangen is aan het onderzoeken of er in Niezijl 

draagvlak is voor het delen van een elektronische auto. Naar aanleiding 

hiervan wordt gekeken naar het evt. plaatsen van een laadpaal en een auto. 

 

Mocht u/jij hiervoor belangstelling hebben, stuur dan een mailtje naar 

secretariaatdbniezijl@gemail.com.  

 

mailto:secretariaatdbniezijl@gemail.com
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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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Leesclub Niezijl 

Mei 2019 

 

De leesclub las voor de bijeenkomst in mei 'Het leven als 

tragikomedie' van Tim Fransen. 

Op de achterflap van het boek staat: 

 

 "Het menselijk bestaan is onlosmakelijk verbonden met een 

zekere tragiek. 

 We zijn sterfelijk en kwetsbaar, we leven in een wereld waarin 

verschillende waarden met  elkaar botsen en we hebben het 

eigenaardige vermogen om allerlei existentiële vragen te  stellen 

waar we geen antwoord op krijgen. Tot overmaat van ramp gaan we 

hiermee om   door deze tragiek op allerlei manieren te 

ontkennen." 

 

Het is duidelijk, dit is geen roman. 

 

Is het interessant om te lezen? Dat is het zeker. 

Maar het is geen boek om achter elkaar te lezen. De betogen van Tim 

Fransen vragen om een aandachtige lezer. Na een paar bladzijden kun 

je de draad van zijn betoog kwijtraken. Het enige wat erop zit is 

terugbladeren, opnieuw lezen.  

Het leest dus meer als een studieboek dan als een roman. 

 

Het is overigens geen wonder dat Tim Fransen, die bekend is als 

cabaretier, een boek als 'Het leven als tragikomedie' heeft geschreven. 

Hij studeerde psychologie en filosofie.  
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Hoe oordeelde de leesclub over dit boek? 

Voor sommigen smaakte het naar meer, zij wilden graag het 

filosofische pad gaan bewandelen. Maar werd besloten dat zal dan 

in een ander soort leesgezelschap moeten gebeuren, waarin meer 

filosofische deskundigheid aanwezig is dan in de onze. 

 

Lezers met filosofische belangstelling kunnen wij dit boek 

aanraden. Vooral de humoristische toon is een plezierige 

verrassing naast die van andere filosofische werken. 

 

De volgende bijeenkomst is in juni. Wij bespreken dan het boek 

van Rob van Essen 'De goede zoon'. 

 

Geïnteresseerden in de leesclub kunnen contact opnemen met 

Jorine Steigenga. 

Tel: 0594-696410 

E-mail: 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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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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