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Uitgave : 
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Redactie : 
R. Meloen 
A. Smedes 

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

  

Kopij 
Gelieve uw kopij uiterlijk  
22 november  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, 

 

Het novembernummer van de Dorpspraot ligt weer op de mat. 

Voor je kleinste inwoners van Niezijl is er belangrijk nieuws 

over de komst van Sinterklaas naar Niezijl op zaterdag 30  

november.  

 

Door Dorpsbelangen wordt u geïnformeerd over de 

gaswinningsplannen van de NAM en ziet u een sfeerimpressie 

van  burendag 2019. 

 

Verder leest u over een boekpresentatie van Arie Meijer en 

stellen nieuwe inwoners zich voor.  

 

Wij wensen u veel leesplezier, 

 

 

De redactie  
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Toekomst “veld Grijpskerk” blijft onduidelijk 

 

Donderdag 17 oktober heeft er opnieuw een overleg plaatsgevonden tussen 

vertegenwoordigers van de gemeente Westerkwartier en de dorpen 

Grijpskerk, Pieterzijl, Kommerzijl en Niezijl over de gaswinningsplannen van 

de NAM bij “veld Grijpskerk”.  

 

In het kort samengevat. NAM heeft aan het begin van dit jaar aangegeven te 

willen stoppen met de gasopslag en aansluitend het gas in het veld te willen 

winnen. Daarover zijn een aantal bijeenkomsten geweest, met en zonder de 

NAM, waarin het dorp Niezijl is geïnformeerd en waar de inwoners mee 

hebben kunnen praten.  

 

De uitkomsten van de bijeenkomst met inwoners van woensdag 18 september 

zijn gedocumenteerd en richting wethouder Hielke Westra gestuurd. Tevens is 

het resultaat van deze avond besproken met de andere dorpen, waarvan een 

aantal nog een bijeenkomst in hun dorp moeten hebben op het punt van 

schrijven. Ook is deze avond een nieuwe ontwikkeling besproken. Recent is 

er door het ministerie van EZK medegedeeld aan de NAM dat zij geen 

onomkeerbare beslissingen moeten nemen. Daarbij is expliciet “veld 

Grijpskerk” genoemd als voorbeeld van een opslag die niet zomaar en zonder 

meer weggedaan moet worden.  

 

Om het verhaal iets gecompliceerder te maken, voor zover dat het al niet was, 

betekent dat dat we nu niet alleen te maken hebben met 3 boxen (gaswinning, 

ontzorgen en de lusten), maar ook met 3 scenario’s.  

Een scenario is dat het veld een opslag blijft en er dus niet direct wat 

veranderd, een ander scenario is dat de onduidelijk blijft bestaan en niemand 

weet wat er op korte termijn gaat gebeuren en het laatste scenario waarbij de 

NAM doorzet en de opslag een winningsveld wordt. Wat het wordt is 

vooralsnog onduidelijk.  

 

Wel hebben de dorpen en de gemeente besloten om proactief te handelen en 

in gesprek te blijven met de NAM over mogelijke investeringen. Ook als de 

gaswinningsplannen tijdelijk (want uiteindelijk zal het gas gewonnen worden) 

in de koelkast belanden. Wij willen de regie blijven houden over dit 

onderwerp. 

 



 10 

 

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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Om dit proces van ‘regie houden’ in goede banen te leiden wordt er gezocht 

naar een onafhankelijk procesbegeleider die de dorpen moet gaan begeleiden. 

Hoe dit verder vorm zal krijgen wordt hopelijk snel bekend, daarvoor gaat de 

gemeente nu op zoek naar deze procesbegeleider. Als daar meer over bekend 

is, leest u dat uiteraard in de Dorpsproat of op de website niezijlnu.nl.  

 

Mochten er vragen zijn, stel deze gerust. Namens Dorpsbelangen kunt u 

hiervoor terecht bij: Richard Lamberst, Hoofdstraat 75, 06-12811112 

lamberst@live.nl 

 

Bestuur Dorpsbelangen Niezijl. 

Sfeerimpressie burendag 2019 

mailto:lamberst@live.nl
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Verhuisbericht: 

Na bijna 45 jaar met heel veel plezier in Niezijl gewoond te hebben, is het tijd 

geworden om kleiner te gaan wonen. Ik heb een leuk appartementje gevonden 

in Zuidhorn in de Eiberhof. 

 

Mijn nieuwe adres is: Frankrijkerlaan 2-56, 9801 HB Zuidhorn.  

Tel: 0594-212597 

Hoop jullie gauw weer te zien. 

Groetjes Eep Scholtens 

Uw huis laten isoleren?  

Laten we het samen doen en zo kosten besparen! 

 

Graag nodigen wij u uit op onze infoavond aanstaande dinsdag 5 

november om 19u30  in het dorpshuis.  Wij vertellen u hier meer over het     

collectief isoleren van onze woningen. 

 

Samen met Buurkracht, een onafhankelijk en 

maatschappelijk initiatief, en een 

onafhankelijk adviseur hebben we offertes 

van leveranciers uit de regio vergeleken. Op 

de bijeenkomst lichten wij het aanbod, 

keuzes en criteria toe. De leveranciers zijn 

hierbij aanwezig, kunnen al jouw vragen beantwoorden en je kunt meteen 

een offerte aanvragen. 

 

Samen isoleren?! Dat is voor jou makkelijker én voor iedereen 

voordeliger.  

Hoe meer Nijzielster meedoen hoe beter! 

 

Tot dan, 

 

Energie werkgroep. 

Harrie Rutgers, Elroy Eefting, Jurjen Veenstra en Dean Baten 
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Presentatie nieuwe verhalenbundel - en bijzondere prijsvraag! - in 

Dorpshuis Niezijl 

 

Als opvolger van de verhalenbundel Sloten tied verschijnt in november een 

nieuw boekje van de hand van ‘old-Gruupskerker’ Are Meijer. Deze nieuwe 

bundel, met de titel Nije plof, telt 19 verhalen, die bijna allemaal ook weer op 

waarheid zijn gebaseerd, maar met een bijzondere clou of komische 

verwikkeling.  

 

De verhalen zijn geschreven in het Westerkwartiers en spelen zich voor een 

goed deel af in de bekende omgeving en met bekende personen, zij het dat 

deze niet bij naam worden genoemd, maar enigszins zijn ‘vermomd’ met een 

schuilnaam die dezelfde initialen kent. Daarnaast zijn er ‘herkenbare’ locaties 

in de verhalen te vinden, en verschijnt zelfs de visclub van Lutjegast op het 

toneel. 

 

De bundel Nije plof wordt gepresenteerd op: vrijdagavond  

22 november, aanv. 20.00 uur, in ’t Schanshuus.  

mmv Dick Ronner, Willem Tjebbe Oostenbrink e.a. 

 

Belangrijkste programmapunt is natuurlijk de uitreiking van het officiële 

eerste exemplaar. Daarnaast zijn er optredens 

in de streektaal, is er gelegenheid vragen te 

stellen aan de schrijver en wordt een 

bijzondere PRIJSVRAAG toegelicht die aan 

het boekje is verbonden. 

  

Iedereen is welkom op vrijdagavond 22 

november in dorpshuis ’t Schanshuus. 

Tiny Klunder 
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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 

 
Bijeenkomst isolatie aanbod Niezijl    5 november 

Kalenderactie zwembad Griffioen   11-15 november 

Museumgasten       16 november 

Presentatie verhalen bundel    22 november 

Sinterklaasfeest       30 november 

Kerstklaverjassen      21 december 

Oud Papier         4 januari 

Klaverjassen om het Westerkwartierbokaal          11 januari 

75 jaar bevrijding                                                       5 mei 

 

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 2 november. 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 06-16606309 (let op nieuw mobiel 

nummer). 
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Madrid, oktober 2019 

 

 

 

 

 

Lieve jongens en meisjes in 

Niezijl,  

 

De voorbereidingen voor onze 

reis naar Nederland zijn al in 

volle gang. De boot wordt 

volgeladen met allerlei cadeaus en de pepernoten-fabriek draait overuren. 

Ik en mijn Pieten willen graag een bezoekje brengen aan Niezijl en met 

jullie een feestje vieren. We komen op 30 november en hopen rond 13.30 in 

de haven van Niezijl aan te komen. 

 

Van mijn pieten heb ik gehoord dat er veel talent is in Niezijl, ik zou het 

heel leuk vinden als er kinderen zijn die tijdens het feest willen laten zien 

wat ze kunnen. 

 

Mijn inpakpieten willen graag weten hoeveel kinderen ’s middags naar het 

sinterklaasfeest komen, dus is het handig als jullie ouders jullie aanmelden. 

 

Voor de ouders:  

Dit aanmelden kan via de Sint-mail: sinterklaasniezijl@gmail.com.  

Graag voor zaterdag 16 november zodat wij u tijdig kunnen voorzien van 

de juiste informatie. 

Mocht u problemen/vragen hebben bij de aanmelding kunt u contact 

opnemen met Martine Rosier, Oliemolen 6, of Vera Dijkstra, 

Rijksstraatweg  53. Zij helpen de Sint ook dit jaar een handje. 

  

Groetjes Sint  

en de Pieten 

mailto:sinterklaasniezijl@gmail.com
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Hallo dorpsbewoner(s) van Niezijl ,  

 

Het zwemseizoen is voor het 

openluchtzwembad de Griffoen  te 

Grijpskerk weer voorbij. We hebben 

weer een prachtig seizoen mogen 

beleven. 

Er zijn weer vele banen getrokken en er 

is veel gespeeld in het water, ook zijn er 

weer vele diploma’s uitgereikt. 

Dank aan jullie allemaal!! 

 

De activiteitencommissie is alweer druk doende met de voorbereiding van 

de jaarlijkse Griffoen Kalender. 

De opbrengst van deze kalenders komt ten goede aan de exploitatie 

kosten van het zwembad. 

De vrijwilligers zullen dan ook in de week 46, 11-15  november a.s. bij u 

aan de deur komen, om te vragen of u deze kalender wilt hebben. 

 

Deze kalender kunt u voor  € 6.00  aanschaffen. 

Wij treffen u dan ook graag thuis. 

 

Heeft u de vrijwilliger gemist, of de vrijwilliger u, dan kunt u de kalender 

alsnog kopen vanaf week 47, bij drogist de Gaper of drukkerij Hoekstra. 

 

Hartelijke groet namens de activiteitencommissie zwembad de Griffoen.  

 

(Voor vragen of eventuele bestellingen kunt u contact  opnemen met 

coördinator van Niezijl Anita Zuidema 0594-211423  ) 

Zwembad Griffioen 
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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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Even voorstellen …. Marco Jansma en Harma Drenth, Stein van 

Malsenstraat 35 

 

Harma (30 jaar) is geboren in Wildervank en is twee jaar geleden bij Marco 

in Niezijl komen wonen. Marco (31 jaar) is geboren en opgegroeid in de 

streek Gaarkeuken. In 2013 heeft hij het huis aan de Stein van Malsentraat 

gekocht. 

 

Harma heeft MBO 3, design in Groningen aan het Terra College gedaan. 

Daarna is zij aan het werk gegaan en werkt ze nu al 10 jaar als bloemist in 

Wildervank en in Norg. 

Marco heeft de HBO opleiding dier- en veehouderij gevolgd aan het Van 

Hall Larenstein te Leeuwarden. Hij werkt al bijna 9 jaar als leidinggevende 

bij Roeters Melk- en Staltechniek Noord in Een. 

  

Harma is een keer in de week aan het paardrijden en 

twee keer in de week aan het sporten. Verder is haar 

hobby decoratie met houtbewerking en geeft ze 

workshops bloemschikken. Ze wil proberen om in 

december een workshop in Niezijl te geven.  

Marco sport ook graag in de sportschool. Daarnaast is 

hij veel te vinden op de boerderij. Ook is hij al vijf jaar 

lang medeorganisator van TrekkerTrek Niezijl. 

 

Niezijl vinden ze beiden een rustig en gezellig dorp. Er 

worden veel activiteiten georganiseerd waaronder de 

spelweek, wat altijd leuk is om mee te doen. De 

Dorpsproat vinden ze interessant om te lezen. 

 

Riny v.d. Veen –  

interview van 26 september 2019 
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Voormalige Hervormde Kerk Niezijl 
 

In december halen de leden van de plaatselijke commissie Niezijl net als 

voorgaande jaren de bijdragen op bij de donateurs van de voormalige 

Hervormde kerk. 

De kerk is een monument. Ongeveer twintig jaar geleden is de kerk 

overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Sinds het 

begin van deze eeuw worden er geen kerkdiensten meer gehouden in de 

oudste kerk van Niezijl. 

 

De stichting neemt het grootste deel van het onderhoud van de kerk en de 

reparaties voor zijn rekening. Alleen een deel van het tuinonderhoud, de 

verwarming van de kerk, het schoonmaken van de kerk en het gebruik 

komen voor rekening van de plaatselijke Vcommissie. 

Hieraan zijn wel kosten verbonden. Reden waarom wij donateurs nodig 

hebben. 

 

Het aantal donateurs is de laatste jaren door verhuizing en overlijden 

afgenomen. 

Daarom treft u in deze Dorpsproat een formulier aan waarmee u zich aan 

kunt melden als donateur. 

Wilt u donateur worden dan kunt u kiezen voor een jaarlijkse bijdrage vanaf 

€ 7,50. 

 

In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden in de Hervormde 

Kerk: 

 4 mei herdenking 

 Tentoonstelling studenten Klassieke Academie Groningen 

 Monumentenweekend september (tentoonstelling schilderijen) 

 Een openbare vioolles (monumentenweekend) 

 Een dwarsfluit ensemble (monumentenweekend) 

 

Verder komen er vooral in de zomer regelmatig bezoekers langs in de kerk. 

 

Wij zouden het heel plezierig vinden als u ons wilt steunen bij ons werk ten 

bate van het onderhoud en gebruik van het oudste kerkgebouw in Niezijl. 

 

(vv z.o.z) 
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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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Hieronder treft u een formulier aan waarop u zich kunt aanmelden als 

donateur. 

Wij komen deze formulieren in de loop van december ophalen. 

 

Plaatselijke Commissie Niezijl van de SOGK 
Geertje Dijk 

Albert Drijfhout 

Dina Pool 

Jorine Steigenga 

Harmke Veenkamp 

Graag wil ik de Plaatselijke Commissie Niezijl ondersteunen bij het 

onderhoud van de voormalige Hervormde Kerk. 

Daarom meld ik mij aan als donateur voor het jaarlijkse bedrag van 

0 € 7,50 

0 ………… 

Naam: ……………………………………………… Adres: 

……………………………………………… 

Datum:………………….. Handtekening: 

Dit formulier wordt bij u opgehaald in december. U kunt het ook bezorgen 

bij Dina Pool, Stein van Malsenstraat 25. 
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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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