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Van de Redactie, 

 

 

Na een lange, warme zomer, wordt er in deze editie teruggeblikt op 

een succesvolle spelweek. Verder wordt u geïnformeerd over de  

activiteiten die de komende periode weer worden georganiseerd.  

 

Dorpsbelangen vraagt u aandacht voor de bijeenkomst over de 

gaswinning bij Grijpskerk op woensdagavond 18 september in het 

dorpshuis. 

 

Wij wensen u veel leesplezier, 

 

De redactie  

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgz.rgcdn.nl%2F6d34370961fb47199d5a8939d700c6d6%2Fopener%2FLuchtballon-in-de-avondzon-boven-Westdorpe-foto-Pedro-De-Vlaeminck-uit-Westdorpe.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.omroepzeeland.nl%2Fnieuws%2F108
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Gaswinning in “veld Grijpskerk”; hoe nu verder? 

 

Vanaf het moment dat de NAM heeft aangegeven voornemens te zijn te 

willen stoppen met de gasopslag in “veld Grijpskerk” én het aanwezige gas 

te willen winnen is er veel gebeurd. Voor de zomer werden de 

dorpsbelangenbesturen van de vier omliggende dorpen -Kommerzijl, 

Grijpskerk, Pieterzijl en Niezijl- geïnformeerd door de NAM in het dorpshuis 

van Kommerzijl. Daar hebben de vier besturen aangegeven niet te willen 

fungeren als doorgeefluik van de boodschap van de NAM richting de eigen 

dorpen. Er werd afgesproken dat de NAM vier informatiebijeenkomsten zou 

organiseren, in elk dorp één. Over de vorm waarin zij dit hebben gegoten en 

het uitblijven van een uitnodiging kan lang gediscussieerd worden, feit blijft 

dat zij woord hebben gehouden en met ruim 140 bezoekers is de 

bijeenkomst in Niezijl boven verwachting goed bezocht.  

 

Geen draagvlak 

Ook in de andere 3 dorpen zijn de bijeenkomsten goed bezocht en hebben 

inwoners zich laten informeren. Medio juni zijn de vier 

dorpsbelangenbesturen wederom bij elkaar gekomen om samen met de 

gemeente Westerkwartier te bespreken wat er tijdens die vier avonden in de 

dorpen is besproken en hoe de inwoners van de dorpen tegenover de 

plannen van de NAM staan. Daarover kunnen we kort zijn: er is géén 

draagvlak in de dorpen voor gaswinning. De belofte van de NAM dat er een 

‘Box 2’ ingekleed zou worden om inwoners te ontzorgen en een ‘Box 3’ om 

de dorpen -naast de lasten-  ook wat lusten terug te geven ten spijt. 

Afgesproken is dan ook om als dorpsbelangenbesturen én gemeente eerst 

in te zetten op het voorkomen van de gaswinning. Inmiddels is er vanuit de 

gemeente Westerkwartier een persbericht uitgegaan waarin de NAM wordt 

opgeroepen hun voornemen tot gaswinning te heroverwegen. Dit in het 

kader van het gebrek aan draagvlak.  

 

Box 2 en Box 3 

Is het daarmee klaar? Waarschijnlijk niet. Het is naïef te denken dat het gas 

in “veld Grijpskerk” niet gewonnen gaat worden vanwege het gebrek aan 

draagvlak in de omliggende dorpen.  
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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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Zelfs al zou de NAM ervan af zien, dan nog kan een ander bedrijf in deze 

sector (bijvoorbeeld Vermilion Energy) in dat gat springen en het gasveld 

leeg halen. Daarom is besloten om naast het kenbaar maken dat er in 

Niezijl -en andere dorpen- geen draagvlak is om het gas te winnen, wél aan 

tafel te blijven zitten. Immers, wie zich richt op één spoor zet zichzelf 

buitenspel door niet verder te willen praten over andere, voor de hand 

liggende opties. Dorpsbelangen Niezijl heeft niet de illusie dat er een streep 

door de gaswinning gaat, simpelweg omdat wij dat niet willen.  

 

Eisen en wensen 

Dat betekent ook dat er gesproken moet worden over het inkleden van Box 

2 (ontzorgen) en Box 3 (lusten voor Niezijl). Box 2 houdt in een pakket 

maatregelen om de inwoners te ontzorgen. In die box worden afspraken 

gemaakt over wat te doen bij schademeldingen en hoe deze goed en snel 

af te wikkelen. Dus eigenlijk dat inwoners geen (lees: zo weinig mogelijk) 

zorgen hebben over mogelijke schade aan hun woning en/of bezittingen. In 

Box 3 worden afspraken gemaakt over wat het dorp terugkrijgt voor de 

lasten die de gaswinning met zich meebrengt. Het is niet ongebruikelijk dat 

de NAM investeringen doet die de leefbaarheid in een dorp vergroten. 

Daarbij kan gedacht worden aan investeringen in het dorpshuis, een 

speeltuin of een kunstwerk. Ook zouden in deze box afspraken gemaakt 

kunnen worden over de versteviging/verduurzaming van huizen in Niezijl. 

Kortom, naast de lasten vloeit ook een deel van de lusten (geld, 

investeringen) terug naar de omliggende dorpen. 

 

Deze afspraken kunnen op twee manieren tot stand komen. We wachten 

een aanbod van de NAM af, en onderhandelen vandaaruit omhoog. Of we 

komen zelf met een ‘eisenpakket’ -met een hoge en dure inzet- waar aan 

voldaan moet worden, en kijken wat de NAM daar van vindt. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan nulmetingen, een (ruim) schadefonds, een loket voor 

schademeldingen en duidelijke afspraken over de afwikkeling van 

mogelijke schade en de termijnen die daarbij horen. En natuurlijk een 

pakket met ‘lusten’ waar wij als dorp serieus wat aan hebben.  

Kansen 

Los van het feit dat dit indruist tegen de eigenlijke wens, biedt de 

gaswinning ook kansen voor de toekomst. Denk aan de mogelijkheden ten 

aanzien van de leefbaarheid en het verduurzamingsvraagstuk waar ook 

Niezijl mee te maken krijgt. Maar welke eisen we hebben als dorp en welke 
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En wat het dorp, indien er wel gas gewonnen gaat worden, echt wil dat 

gebeurt? Daarover willen wij, als Dorpsbelangen Niezijl, graag met jullie in 

gesprek. Dit zodat wij aan tafel kunnen komen met een duidelijk en helder 

beeld van de wensen van de inwoners van Niezijl. En deze ook ten volle 

kunnen behartigen.  

 

18 september 2019 

Dorpsbelangen Niezijl nodigt jullie uit voor een bijeenkomst in dorpshuis ’t 

Schanshuus, aanvang 19.30 uur. Samen zullen we bedenken, bespreken en 

bediscussiëren waar de NAM -volgens Niezijl- aan moet voldoen als zij het 

gas onder ons dorp willen winnen. Ook de andere drie dorpen organiseren 

zo’n avond voor hun inwoners, waarbij de NAM en de gemeente niet 

aanwezig zijn.  

 

In oktober komen de gemeente Westerkwartier en de vier 

dorpsbelangenbesturen wederom bij elkaar om te bespreken wat er uit de 

dorpen is gekomen. Daaruit zal een eerste aanzet worden gegeven tot het 

samenstellen van een (duur) eisenpakket. Nogmaals, de eerste insteek is én 

blijft géén gaswinning. Maar we moeten wel in gesprek blijven om te 

voorkomen dat we buitenspel worden gezet als zaken anders lopen dan 

gehoopt en wij achterblijven met kleurrijke kraaltjes en glimmende 

spiegeltjes.  

Noteer dus in uw agenda woensdag 18 september om 19.30 uur in 

dorpshuis ’t Schanshuus in Niezijl. Opgeven is niet nodig, vanwege het 

zwaarwegende belang rekenen wij op uw komst.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Richard Lamberst, 

namens Dorpsbelangen Niezijl.  
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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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Agenda 

 
Monumenten weekend Hervormde kerk          14 en 15 sept. 

Gaswinning bij Grijspkerk     18 september 

Museumgasten       5 oktober 

 

 

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 7 september. 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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HIJ IS WEER IN ONS BEZIT!! 

 

 

 

Na vorig jaar de beker te verliezen aan de HoBoDijk hebben we hem met 
gedegen strijd weer teruggewonnen.  
 
Wat volgens mij velen in het dorp niet weten is dat naast alle activiteiten die 
voor de jeugd georganiseerd worden tijdens de spelweek, er ook een volledig 
programma gemaakt wordt voor de volwassenen. 
Dit begint al op zaterdag met een goed uitgezet fietspuzzeltocht met 
cryptische puzzels. Dit jaar heeft de groep van Joke Luinstra hem gewonnen 
en mochten ze genieten van een portie bitterballen. 
 
Op zondag was er een tentdienst georganiseerd door de PKN en GVK kerken 
van Grijpskerk met de toepasselijke titel: Oertijd.  
Maar dan…. op maandag begint de strijd om DE BEKER! 
 
Om 19.00 uur begonnen de Grönniger Klaailand games, bestaande uit 
trekkerband flip, touwtrekken (overigens een fijn touw), paalwerpen (en die 
paal was GROOOOOOT), steenwerpen en de kamelenrace. Helaas kon dit 
laatste niet doorgaan i.v.m. tijdgebrek door de bingo. 
Er deden 4 teams mee, het jeugdteam van de spelweek, team Tussen de 
Bruggen en de Wieken was rijkelijk vertegenwoordigd door een seniorenteam 
én een jeugdteam.  Het werd een spannende strijd. Het jeugdteam Wieken 
had een gooi van de steen van over de 25 meter! Bij het touwtrekken gaf het 
jeugdteam Spelweek geduchte tegenstand aan team de Wieken. Het touw 
ging heen en weer en nipt heeft de Wieken gewonnen. Prachtig gezicht hoe 
iedereen verbeten de strijd aanging. De dag erna kon je nog nagenieten. Er 
blijken spieren in je lichaam te zitten die je nog niet eerder gevoeld hebt. 
Spierpijn! 
Hierna was er Bingo. Vreemd dat hier de opkomst zo groot was. Natuurlijk 

waren er mooie prijzen te winnen. Maar wanneer deze mensen een uur 

eerder waren gekomen, hadden ze de teams aan kunnen moedigen. Of zelfs 

mee kunnen doen! 

Dinsdag stond de pubquiz gepland. Ook hier weer veel mensen. In totaal 

waren er 14 teams. De quiz was weer goed opgezet. Voor elk onderdeel had 

je speciale kennis nodig. Dit was vooral voor de deelnemende teams voor de 

4 kamp nodig. Hierbij kon je merken dat leeftijd meespeelt en daardoor de 
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Na ronde 4 gingen er veel deelnemers van de jeugd weg omdat ze nog als 

spook geschminkt moesten worden en namen daardoor hun kennis mee. 

Met 71 goede antwoorden heeft team Tussen de Bruggen met 1 punt 

gewonnen van team de Wieken. 

Woensdagochtend waren de 65+ers aan de beurt. Diegene die niet 
zelfstandig konden komen werden opgehaald. Onder genot van een kopje 
koffie met een zelfgemaakt gebakje van Tine Nauta kwamen de verhalen 
los. Historie van het dorp, wat natuurlijk ook weer goed bij het thema van de 
spelweek paste. Voor wie er zin in hadden was er een drankje of een glaasje 
fris. Het was weer een gezellige ochtend en voor herhaling vatbaar.  
 
Met een verrassingsprogramma wisten we niet wat ons woensdagavond te 
wachten stond. Maar dat werd al snel duidelijk: Archery tag oftewel 
boogschieten op een doel. In het kort: 2 teams tegen elkaar. Ieder team 
staat in een veld. Daartussen een neutrale zone. Met pijl en boog moest je 
schieten op een target waar 5 rondjes in zaten. Het team dat als eerste de 
rondjes er uitgeschoten had, had gewonnen. Echter kon je bonuspunten 
scoren door je tegenstander te raken. Bij het eerste potje ging het rustig aan 
toe. Het was aftasten wat de beste tactiek was. Naar mate het spel vorderde 
werden we driester. Het was een lust om naar de strijdende teams te kijken. 
(Helaas weer bijna geen publiek). In de strijd om de 1

e
 en 2

e
 plaats ging het 

om de jeugd en de senioren van de Wieken. De pijlen vlogen over en weer. 
De ene na de andere werd geraakt en moest voor een time-out aan de kant. 
De jeugd bood geduchte tegenstand maar moesten toch hun meerdere 
erkennen in de senioren. Dit spel is zeker voor herhaling vatbaar. Toch 
moest je wel goed luisteren naar de instructies (ellenboog krom houden) 
anders kreeg je leuke blauwe plekken.  
 
Na een korte pauze werd alsnog de kamelenrace van maandag gestreden. 

Met een bakje op de rug moesten 2 “kamelen” op handen en knieën water 

vervoeren naar de overkant. Diegene die het meeste water naar de overkant 

bracht had gewonnen. Lastig obstakel. De balk van de klaailand games lag 

nu overdwars en daar moesten de kamelen overheen. Hilariteit ten top. 

Diegene met een vol water bakje kwam met een half bakje aan en de rest 

van het water zat in de kleren. 

Als laatst onderdeel van de 4 kamp stond de talentenshow op 

donderdagavond gepland. Deze avond werd aan elkaar gepraat door Nel 

Martini. Dit is een hele prestatie op zich. Probeer maar een redelijke diepte 

interview te houden met deelnemers die zelfs het nummer van het liedje 

vergeten zijn. Maar daarna wel de sterren van de hemel spelen.  
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Jammer genoeg heeft het jeugdteam de Wieken de handdoek in de ring 

gegooid. Zij hebben geen act tentoongesteld. Het jeugdteam Spelweek had 

een leuke act van de Snollebollekes van Links Rechts Hiermee kregen ze de 

hele zaal mee. De act van team Tussen de Bruggen was kort maar krachtig. 

In een geïmproviseerde prehistorische auto maakten Fred en Wilma 

Flintstone en kinderen hun opwachting. Het enthousiasme straalde ervan af.  

Tot slot was team de Wieken aan de beurt. Zij deden een act van De Snaar 

met de toepasselijke titel: Prehistorie. De jury heeft de laatste met de 

hoogste punten beloond. 

Na dit onderdeel was de beker een feit.  
Uitslag 4 kamp: 
4

e
 plaats: jeugdteam de Wieken  20 punten 

3
e
 plaats: jeugdteam Spelweek   26 punten 

2
e
 plaats: team Tussen de Bruggen  38 punten 

En met 48 punten de terechte winnaar: team de Wieken (ben denk ik een 
beetje vooringenomen). 
 

Hierbij wil ik de organisatie dan ook van harte bedanken. Het is een 
topprestatie om naast de spelweekacitiviteiten voor de jeugd ook nog voor 
de volwassenen een programma in elkaar te zetten. En dan is het jammer 
dat er zo weinig teams zijn en toeschouwers. 
 

Mijn verzoek aan u voor volgend jaar is: mobiliseer teams. Wij verwachten 
volgend jaar meer competitie. Van elke wijk uit Niezijl moet toch een team 
samengesteld kunnen worden: HoBoDijk, Oude Nieuwbouw, Biggestaart, 
Oude -en Nieuwe Haven, ik reken op jullie! Verdeel en Heers. We hebben 
allemaal verborgen talenten.  
 

Tot volgend jaar! 

Bedankt! 

 

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle blijken 

van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa, 

Jaap van der Zaag.  

 

Wilma van der Zaag, kinderen en kleinkinderen. 
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Penningmeester gezocht! 

De Zonnebloem is een bekende vrijwilligersorganisatie die alles op alles zet om 

mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. De slogan 

van De Zonnebloem ‘Er kan zoveel meer dan je denkt’ willen wij als afdeling 

Zuidhorn e.o. dan ook graag uitdragen, maar daar hebben we hulp bij nodig: Wij 

kunnen namelijk niet zonder een penningmeester! 

 

Onze afdeling heeft ongeveer 150 deelnemers en zo’n 25 actieve vrijwilligers. 

De afdeling is verdeeld in 3 subgroepen (Zuidhorn e.o., Grijpskerk e.o. en 

Grootegast e.o.). We organiseren activiteiten voor elke subgroep afzonderlijk, 

maar ook voor de hele afdeling en natuurlijk kunnen er ook 1-op-1 uitjes 

georganiseerd worden. Het zou fijn zijn dat we een penningmeester vinden die 

bereid is om het financiële plaatje in de gaten te houden.  

 

Wat verwachten we  eigenlijk van een penningmeester? 

-het dagelijks  financieel beheer van de afdeling 

-het opstellen (en bewaken) van de jaarlijkse begroting en jaarrekening 

-bijwonen van de bestuursvergaderingen (4x), afdelingsvergaderingen (2x) en  

 de regiovergaderingen (4x) 

-betrokkenheid bij de doelgroep is geen vereiste, maar wordt zeker op prijs 

gesteld. 

 

Wie wil ons helpen?  

Neem (vrijblijvend) contact met ons op en we geven graag antwoord op de 

vragen die je nog hebt. 

Zaterdag 5 Oktober 10.00 uur Museumgasten . 
 
Onder het genot van koffie met iets lekkers komen we de eerste keer van 
dit winterseizoen weer bij elkaar. 
Bijpraten en vakantie ervaringen uitwisselen zullen vanmorgen het 
onderwerp zijn. Ondertussen wordt er een drankje ingeschonken en 
komen de hapjes op tafel. 
We eten Bami / Nasi met satésaus, eieren en zuren . Voor  € 15,00 p.p. 
kunt u er ook bij zijn maar wel even doorgeven voor vrijdag 27 september. 
Rond half twee gaat ieder weer huiswaarts en hopen we weer op een 
gezellige morgen terug te kunnen kijken. 
  
Blik trommel en oudheden museum. 
Tel 212512 
Hein en Tineke Nauta  
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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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Monumentenweekend 2019 Niezijl 
 
Op 14 en 15 september zijn in Nederland veel monumenten,  ook de 
voormalige hervormde kerk in Niezijl,  toegankelijk voor publiek. Landelijk is 
gekozen voor het thema: ‘Plekken van Plezier’. 
De voormalige hervormde kerk uit 1661 is op zaterdag geopend van 11-17 
uur en zondag van 12-17 uur.  
Net als voorgaande jaren stelt een aantal (amateur-)kunstenaars uit de 
omgeving van Niezijl werk ten toon. Dit keer bestaat de tentoonstelling uit 
schilderijen met de onderwerpen ‘Bomen’ en ‘Bloemen’. Op beide dagen 
wordt er ook muziek gemaakt in de kerk. 
Over het programma op zaterdag zijn (op dit moment) nog geen details 
bekend. 
Op zondag spelen Madeleine Steigenga (dwarsfluit) en Wijnand Looise 
(piano). Dit programma wordt twee keer uitgevoerd: om twee uur en om 
half vier. 
Tijdens het monumentenweekend kunt u in de kerk tegen een kleine 
vergoeding thee, koffie of limonade gebruiken. Hiermee levert u een 
bijdrage aan het werk van de Plaatselijke Commissie om de binnenzijde 
van de kerk te onderhouden. 
 
Het adres van de kerk is: Hoofdstraat 54, Niezijl. Toegangspad naast de 
bloemenzaak. 
 
Contactpersoon plaatselijke commissie: 
Jorine Steigenga tel 696410, j.a.steigenga@gmail.com  

De Schilderclub in Niezijl zoekt nieuwe leden 
 
Tijdens het Open Monumentenweekend op 14 en 15 september 
exposeren wij in de voormalige Hervormde Kerk van Niezijl.  Dit doen we 
inmiddels voor het zesde jaar. Elk jaar schilderen we aan de hand van 
een thema. Deze keer is dat ‘bloemen en bomen.’ Na de expositie 
hangen de schilderijen nog een jaar in de kleine zaal van het Dorpshuis. 
Meestal schilderen we thuis en in de zomermaanden komen we elke 
maand bij elkaar. Dan schilderen we en geven we elkaar tips. 
We zijn vooral een groep die plezier heeft in het schilderen. Met een 
beetje schilderervaring en eigen schilderspullen ben je al welkom bij de 
club. 
Voor meer informatie kan je terecht bij Joke Luinstra. Familie-
luinstra@hetnet.nl 
 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
mailto:Familie-luinstra@hetnet.nl
mailto:Familie-luinstra@hetnet.nl
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Nieuwe leden Dindoa-Gymvereniging 
Met het oog op het nieuwe seizoen welke 16 september weer start, is de 
gymvereniging van Niezijl, Dindoa op zoek naar nieuwe leden. 
Op de maandagavond om 20.00 uur wordt er gym gegeven in het Dorpshuis 
geschikt voor zowel jong als oud. 
Een half uur bewegen op muziek in combinatie met een half uur volleybal 
waarbij ieders fanatisme naar boven komt, maar waarbij de lachspieren ook 
een grote rol spelen. 
Dinoa is een gymvereniging die al 50 jaar bestaat en die is gericht op Niezijl 
voor vrouwen om op een ontspannen wijze inspanning te leveren die goed is 
voor de gezondheid en om fit te blijven. We hebben vrouwen in de leeftijd 
tussen 40 en 50 jaar, maar ook vrouwen die boven de 60 en zelfs 70 jaar 
zijn. Ben je nieuwsgierig? Kom een keer kijken. Voor vragen of opgave kun 
je contact opnemen met Harme Veenkamp, Watermolen 6, tel.nr. 211890. 

Klaverjasclub “Boomsterkansje” 
 

Op donderdagavond 05 september 2019 begint de eerste klaverjasavond 
van het seizoen 2019-2020 van de klaverjasclub de “Boomsterkansje”.  Dit 
jaar bestaat de klaverjasclub 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. Er wordt 
gespeeld van 05 september tot en met 09 april. 
 
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            
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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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De Dorpsbibliotheek Niezijl, stand van zaken september 2019 

De dorpsbibliotheek draait nu ongeveer drie jaar en voorziet in een 

behoefte. 

Zoals bekend: aan het eind van de gang, voor de biljart-kamer in het 

Niezijlster dorpshuis “’t Schanshuus” vind je de dorpsbibliotheek, 

waarvoor bewoners boeken hebben ingebracht en waar men boeken 

kan lenen en ruilen.  

Let wel: Lenen of Ruilen 

Daarmee is de bibliotheek eigenlijk ook een ruilbeurs geworden. 

 

De laatste week van augustus is besteed aan het verversen van het 

aanbod. Om ruimte te maken zijn minder geleende boeken naar het 

archief verhuisd en is er ruimte om weer nieuwe boeken in te 

brengen. Bij dezen wordt een ieder uitgenodigd interessante boeken 

die je kwijt wilt in te brengen. 

 

Buiten  ‘t Schanshuus is nog een kleine boekenkast voor lezers 

met een hoge nood aan leesvoer, voor de snelle trek zeg maar. 

 

Nogmaals enkele regels: 

Boeken inbrengen kan altijd en is zeer gewenst, waarmee de 

diversiteit aan boeken toeneemt.  

Men kan boeken lenen of definitief behouden (de bibliotheek als 

ruilbeurs) 

Graag uw wensen en opmerkingen noteren in het schrift. 

De bibliotheek is bereikbaar als “’t Schanshuus” open is: 

maandag- en donderdagavond en eens in de twee weken op 

woensdag avond en natuurlijk elke zaterdag aan het eind van 

de middag. 

 

Veel leesplezier 

Henk Hasper       h.hasper@kpnmail.nl 
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Kennismaken met de bewoners van Hoofdstraat 50 
 

Sinds oktober 2017 wonen Yonne en Robin met hun drie kinderen in 
Niezijl. Na 3 jaar in Aruba gewoond te hebben wilden wij niet meer terug 
naar de Randstad; wij wilden graag meer ruimte om ons heen en een 
grotere tuin dan we hadden bij ons oude huis in IJsselstein. 
Rebecca is 12, Eva is 10 en Ruben is 9 en samen met onze twee 
Mechelse Herders die vernoemd zijn naar beroemde coureurs uit de Moto 
GP ( Rainey en Schwantz) wonen wij met veel plezier in Niezijl. Robin is 
Marinier en voor zijn werk veel in het buitenland; Yonne werkt als 
contractmanager bij het facilitair bedrijf van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Eva en Ruben zitten op basisschool de Borgh in Zuidhorn en Rebecca 
gaat starten in de brugklas op het Montessori Lyceum in Groningen. 
De hobby van Robin is circuit rijden met de motor; hij heeft samen met een 
vriend een raceteam opgericht. Als je nieuwsgierig bent kijk dan eens op: 
https://roadracinggrunn.nl. Eva heeft ponyrijles bij HJC manage in Tolbert 
en Rebecca en Ruben zitten samen op taekwondo les in Groningen. 
Taekwondo is een vechtsport. 
Wij hebben het erg naar onze zin in Niezijl; er is een goede sfeer in het 

dorp en voelen ons hier erg thuis. De kinderen hebben weer genoten van 

de spelweek en Yonne is inmiddels met heel veel plezier vrijwilliger bij de 

bar commissie van het dorpshuis. 

Leesclub Niezijl 
Bijeenkomst juni 2019 
 

Rob van Essen (1963) won dit jaar de Libris literatuurprijs met ‘De goede 
zoon’. 
Van Essen heeft heel wat romans en verhalen geschreven, maar brak 
nooit door met één van zijn boeken.  
 

De Goede Zoon heeft twee verhaallijnen;  een autobiografische over de 
dood van een dementerende moeder en een thrillerachtige over 
vriendschap en een reis met onbekende bestemming. 
 

Als je het boek begint te lezen duurt het even voordat je het verhaal 
begrijpt. Waar gaat het over? Wat is dit voor een boek? Maar al snel 
word je door het verhaal gegrepen. 
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De hoofdpersoon, de goede zoon, schrijft plotloze thrillers. Zijn grootste 
successen liggen achter hem.  
Terugkijkend op zijn leven herinnert hij zich de periode waarin hij werkte 
voor het Archief. Het Archief haalt boeken op bij overledenen. Of deed het 
meer? Bewaarde het geheugens van mensen? Ergens in het Archief 
bouwen gepensioneerde rechercheurs maquettes van plekken waar 
onopgeloste moordenhadden plaatsgevonden. In het Archief leert hij 
Lennox, Guido en Bonzo, bijgenaamd De Meester, kennen. Over De 
Meester gaan later allerlei geruchten. Hij zou het brein zijn achter de 
ontvoering van een biermagnaat, opgetreden zijn als politie-informant, een 
andere identiteit hebben gekregen. 
Daarnaast kijkt de hoofdpersoon terug op zijn relatie met zijn onlangs 
overleden moeder, het leven met zijn ouders, de terugkeer van zijn ouders 
in de strenge geloofswereld waaruit zij eerst ontsnapten.  
Net als het scheppingsverhaal speelt ‘De goede zoon’ zich af in zeven 
dagen. 
De vriend uit het Archief, Lennox, duikt na de dood van de demente 
moeder plotseling weer op. Hij blijkt de hoofdpersoon al die jaren ‘gevolgd’ 
te hebben. De alwetende God uit zijn jeugd is nu een alwetende Lennox, 
die deel uit maakt van een vage geheime organisatie. 
Ze gaan op reis met een geheime bestemming, die iets te maken heeft met 
De Meester. Of toch niet? De bestemming is door Lennox, die de 
hoofdpersoon vrij snel aan zijn lot overlaat, geprogrammeerd in een 
zelfrijdende auto. Het reisdoel kan door de plotloze schrijver niet veranderd 
worden. Lennox en de auto kennen het doel van de reis, maar de 
thrillerschrijver hoort dit pas als hij niet meer terug kan.  
Is hij  in één van zijn eigen plotloze thrillers beland? 
 

Met de zelfrijdende en pratende auto bouwt de naamloze hoofdpersoon 
een band op. Als een therapeut laat de auto zijn passagier praten over zijn 
moeder, haar dementie, haar overlijden. De schrijver geeft zich helemaal 
over aan de zorgen van de auto. En ondertussen rijden ze door steeds 
kalere landschappen naar de onontkoombare eindbestemming. 
 

De leden van de leesclub waren unaniem in hun reactie: Rob van Essen 
verdiende de Libris-literatuurprijs  voor ‘De goede zoon’.  
‘Als je dit boek uit hebt, wil je het nog een keer lezen’. 
 

In september lezen wij van J.M. Coetzee: De oude vrouw en de katten. 
 

Informatie over de leesclub is te krijgen bij: 
Jorine Steigenga, j.a.steigenga@gmail.com  
Tel: 696410 

mailto:j.a.steigenga@gmail.com
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Puzzel van de maand:  oplossingen sturen naar Hein Nauta 
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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


 32 

 


