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Redactie : 
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Redactie adres: 
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Kopij 
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Informatie adverteren : 
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Belangrijke telefoonnummers: 

 

 

Alarm bij nood 112 
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Politie 0900-8844 

    

    

mailto:dorpsproat@hccnet.nl
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Van de Redactie, 

 

Hierbij treft u u de laatste editie van 2019 aan. Dit nummer 

staat weer boordevol met activiteiten van de afgelopen 

maanden en de komende maanden december en januari en 

blikken we met foto’s terug op intocht van Sinterklaas in 

Niezijl. 

Verder vindt u in deze editie twee puzzels omdat per abuis in 

de vorige editie de puzzel van november onvolledig was 

weergegeven. 

 

Ook het komende jaar hopen wij weer maandelijks een 

Dorpsproat uit te brengen. Copy is altijd van harte welkom.  

 

 

Wij wensen u allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig en 

gezond 2020 toe 

 

De redactie  
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BETHLEHEM, KERST VOOR OUDEREN 

 

Kerst vier je samen; op woensdag 18 december met de inwoners uit Niezijl 

vanaf 65 jaar. 

Deze bijeenkomst wordt ook dit jaar weer gehouden vanuit de 

samenwerkende kerken van Grijpskerk e.o.  

U bent vanaf 15.30 uur welkom, in het Schanshuus, voor koffie en thee.  

Er is een mooi programma samengesteld van samenzang en voordrachten.  

Daarna wordt u een drankje en een maaltijd aangeboden.  

We hopen zo een mooie, fijne en gezellige samenkomst te hebben, om met 

elkaar de geboorte van Jezus te gedenken.  

 

Opgave voor deelname kan bij Dina 212872 of Ina 613030 

NIJE PLOF 

 

Op vrijdag 22 november vond in het Schanshuus de lancering plaats van het 

nieuwste boekje van de uit Grijpskerk afkomstige Are Meijer.  

Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Tonko Ufkens van Stichting 

Mien Westerkwartier.    

Naar alle waarschijnlijkheid dan ook geen verrassing, dat het boekje mooie 

verhalen in de streektaal bevat.  Are bracht “Bukkens” naar voren, wat een 

goede inzage geeft in de sfeer van de waargebeurde verhalen. 

Het was een gezellige bijeenkomst waar ook de plaatselijke bekende dichter 

Willem Tjebbe Oostenbrink een paar pareltjes voorlas uit eigen werk.. 
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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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Activiteiten in ‘t Schanshuus 

 

Vrijdagavond 13 december: Kerstbingo in  

’t Schanshuus, aanvang 20.00 uur 

 

Zaterdagavond 14 december: Live muziek in ’t 

Schanshuus, zanger Cristiaan, aanvang 18.30 uur 

Nieuwjaarsnacht 1 januari is het dorpshuis open van 01.00 tot 03.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom! 
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Klaverjasclub “Boomsterkansje” 

 

De klaverjasclub organiseert dit jaar weer het Kerstklaverjassen en het 

klaverjassen om de Westerkwartier bokaal. 

Het Kerstklaverjassen vindt plaats op 

zaterdagmiddag 21 december 2019. De 

aanvangstijd is om 13.00 uur in het 

Schanshuus te Niezijl. 

 

Het klaverjassen om de Westerkwartier 

bokaal vindt plaats op zaterdagmiddag 11 

januari 2020. De aanvangstijd is om 13.00 

uur in het Schanshuus te Niezijl. 

 

 De klaverjasclub bestaat dit jaar 50 jaar!  Dat betekent dat er extra prijzen 

zijn te verdienen tijdens het Kerstklaverjassen en het klaverjassen om de 

Westerkwartier bokaal. Tot slot gaan we in mei nog een boottocht door de 

provincie Groningen te maken en daarna lekker wokken bij de 

Reitdiephaven in Groningen. 

 

KERST KLAVERJASSEN 

zaterdagmiddag 21 december 2019 

aanvang: 13.00 uur 

Inleg: € 5,- 

Iedereen krijgt een vleesprijs 

Schanshuus te Niezijl 

 

U bent van harte welkom! Indien u zich op wilt geven voor het Kerst 

klaverjassen of de Westerkwartier bokaal, dan kunt u dit doen bij:  

 

Dhr. F. Poelma 

Tel: 0594-211821 

E-mail: Folkertivonne@home.nl 

 

mailto:Folkertivonne@home.nl


 14 

 



 15 

 

KLAVERJASSEN om 

“Westerkwartier bokaal” 

zaterdagmiddag 11 januari 2020 

aanvang: 13.00 uur 

Inleg: € 5,- 

Iedereen krijgt een vleesprijs 

Schanshuus te Niezijl 
 

U bent van harte welkom! Indien u zich op wilt geven voor het kerst 

klaverjassen of de Westerkwartier bokaal, dan kunt u dit 

doen bij:  

Dhr. F. PoelmaSecretaris 

Oliemolen 4 

9842 PV Niezijl 

Tel: 0594-211821   E-mail:Folkertivonne@home.nl 

Zaterdag 18 Januari 10.00 uur Museumgasten 

  

Hugo Kielman uit Haren komt deze morgen bij ons op de koffie en gaat 

iets vertellen over zijn beroep als ‘' RECHTER ‘’ 

Vragen over het recht mag u aan hem stellen en misschien kan hij u een 

antwoord geven. 

Na de koffie met iets lekkers, de borrel en wat  hapjes komt het menu van 

januari op de tafel. Stamppot zuurkool / boerenkool met spek, worst en een 

toetje na.  

Wilt u ook komen dan graag opgeven voor 9 januari. Kosten € 15.00 p.p. 

 

Blik trommel en oudheden museum  

Tel  212512 Hein en Tineke Nauta .   

TE  KOOP 

 

BOSCH: DIEPVRIES KAST  Z.G.A.N.  1. Jaar gebruikt. 

DE KAST telt :   6.  LADEN . Geen beschadigingen !!!!!!!. Vast prijs: € 125, 

Vorige  eigenaar  verhuist  naar  bejaarden huis. 

 

Deze Kast Staat bij  Jaap de vries : aan de Bomsterschans 3. 

TEL 06-49966020.           

mailto:Folkertivonne@home.nl
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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 

 
Kerstbingo       13 december 

Live muziek in ‘t Schanshuus    14 decmeber 

Kerstviering       18 december 

Kerstklaverjassen      21 december 

Oud Papier         4 januari 

Klaverjassen om het Westerkwartierbokaal          11 januari 

Museumgasten       18 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 2020 is zaterdag 4 januari. 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. 
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Project: “Onderhoud begraafplaats Niezijl door vrijwilligers” 

Overzicht activiteiten van dit jaar. 

 

Vanaf de eerste actie dag op 1 juni zijn vrijwilligers ca. 8 maal in diverse  

samenstellingen in vak A, bij de ingang direct links, bezig geweest om de 

klus te klaren. De eerste dag was ook een kennismaking met het werk, met 

elkaar en voor veel oud-Niezijlsters in de ploeg was het verleden weer 

ophalen. Het werken van 9 tot 12 uur en een pauze had daardoor een zekere 

‘gezelligheid’.  

 

Tot nu toe is ca. 260 uur werk besteed door gemiddeld 10 vrijwilligers vnl. 

op de zaterdag ochtend en door een aantal mensen op tijden in de week die 

hen beter uitkwam. 

De activiteiten laten zich als volgt indelen: 

 Schoonmaken van grafmonumenten: mos en algen-groei verwijderen, 

onkruid wieden, grind schoon maken etc. 

 Opnieuw lijmen van 6 omgestoten kopstenen, gevolg van maaischade 

 Het rechtzetten van 18 scheefstaande kopstenen 

 Een tweetal graven met een verroest hekwerk en verzakte onderbouw 

restaureren. 

 Opnieuw opbouwen van monumenten met een ernstig hellend vlak 

deel 

 Het horizontaal stellen van scheef verzakte grafmonumenten 

 Loshangend metselwerk herstellen 

 Het opnieuw beletteren van de monumenten. 

 

Overziend het resultaat kan worden gezegd dat deze eerste aanpak geslaagd is 

dankzij de inbreng van de vrijwilligers die met veel enthousiasme meerdere 

zaterdag ochtenden aan de slag zijn gegaan. 

 

Voor het tweede jaar van dit driejarig project is nog veel mooi werk te doen.  

Knelpunten zijn:  

 de behandeling van de ijzeren hekwerken,  

 het horizontaal stellen van de grotere grafmonumenten en  

 het beletteren.  

 

Voor het ontroesten van de hekwerken wordt gezocht naar een alternatief 

voor handstaalborstel of op staalborstel op een boormachine. (gritstralen?)  

Voor het horizontaal stellen heeft Sjoerd Boomsma enige ervaring opgedaan 

met het gebruiken van twee dommekrachten.  
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Deze techniek kan ook heel goed toegepast worden op scheefgezakte recente 

graven verder op de begraafplaats. Inbreng van nabestaanden zal dan nodig 

zijn.  

 

Beletteren is een vak apart: op dit moment heeft Tineke Snip het meest 

zerken voorzien van nieuwe verf op de letters.  We zijn naarstig opzoek naar 

versterking van het team beletteraars: een vaste hand en geduld is vereist. 

 

Anne Martini is druk bezig een web-site te bouwen waarin de link van de 

begraafplaats met de Niezijlster geschiedenis wordt gelegd. (zie oproep in 

een volgende Dorpsproat).  

Folkert Poelma werkt aan een bestand waar de namen van de begravenen, de 

foto’s van de zerken en verdere informatie bij elkaar gebracht wordt. 

 

Het plan is om in mei 2020 een eerste actie dag te organiseren.  

Vooraf zal gezocht worden naar uitbreiding van het team vrijwilligers. 

En de doelstellingen voor dat seizoen zullen dan worden geformuleerd. 

 

Met dank aan de vrijwilligers 
 

 
 

Henk Hasper: h.hasper@kpnmail.nl 

 

Albert Drijfhout Enno Kooi Menne Martini 

Alfred Cruiming Folkert Poelma Nel Martini 

Anne A. Martini Hein Boersema Sjoerd  Boomsma 

Arie Bron Jan Dijkstra Tineke Snip 

Catrinus Bouma Jelle Zijlstra Tjaard R. Hofman 

Doede Nauta Johan Visser Tjitte Roijenga 

  Klaas Kobes Henk Hasper 

mailto:h.hasper@kpnmail.nl
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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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Voor en na het 

schoonmaken en 

zichbaar maken 

van de belettering  

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 commissie. 
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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. 

 

In deze Dorpsproat 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 
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Een bedankje 

 

De collecte van Alzheimer Nederland is van 4-9 november geweest. Het 

heeft een mooi bedrag opgebracht, namelijk € 214,34. 

Alle gevers en geefsters worden hartelijk bedankt! Ook de vrijwilligers die de 

tijd ervoor genomen hebben om het pad op te gaan, bedankt! 

H. van der Veen: € 24,90 

E. Kobes: € 40,65 

P. Rijskamp: € 45,50 

N. Martini: € 50,75 

R. van der Veen: € 52,54. 

 

Riny van der Veen 

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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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 

De grote angst in de bergen; C.F. Ramuz 

Bijeenkomst november 2019 

 

“De voorzitter voerde nog steeds het woord.  

Het was tien uur ’s avonds en de vergadering van de dorpsraad was al vanaf 

zeven uur bezig.” 

Zo begint De grote angst in de bergen. Er wordt vergadert over Sasseneire, 

een alpenweide hoog boven het Zwitserse dorp gelegen. Een weide waar 

twintig jaar terug ‘iets’ is gebeurd. Na die gebeurtenis is er nooit meer iemand 

geweest. De jongeren in het dorp vinden het zonde om de weide in de zomer 

ongebruikt te laten. Besloten wordt om die zomer de Sasseneire weer te laten 

begrazen. De gebouwen worden weer opgeknapt, een ploeg wordt 

samengesteld, de kudde gaat omhoog. Drie maanden zullen ze weg blijven. 

 

Het verhaal is vol van dreiging:  het ‘iets’ van twintig jaar geleden, de angsten 

op de alpenweide, de voetstappen op het dak, de geluiden van de gletsjer. 

 

Ramuz beschrijft de bergen, de tocht omhoog en de sfeer alsof je in een film 

zit. Je ziet wat de dorpsbewoners zien en je voelt de angst van de groep 

herders die samen voor het vee zorgen. 

Het duurt niet lang voordat er ongelukken plaatsvinden. Hebben die iets te 

maken met ‘het’, de gebeurtenissen van twintig jaar geleden? 

 

Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947) was een Zwitserse schrijver. In zijn 

eigen land en Frankrijk zeer bekend door talloze romans, korte verhalen, 

dagboeken, gedichten. Sinds 1997 staat zijn afbeelding op het Zwitserse biljet 

van 200 frank.  

De grote angst in de bergen verscheen in 1926. Het werd zijn bekendste en 

succesvolste werk. Wij bespraken de vertaling van het boek die in maart van 

dit jaar verscheen. 

Een prachtig boek, vindt de leesclub, dat terecht na ruim negentig jaar 

opnieuw gelezen wordt. Een aanrader dus. Zeker voor mensen die De acht 

bergen van Cognetti met plezier gelezen hebben. 

 

De leesclub komt weer bij elkaar in januari. Wij bespreken dan Liefde in 

Pangea door Tessa de Loo. 

 

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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Puzzels 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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