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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 februari 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, 
 
 
In deze Dorpspraot een mooi gedicht van Tom Withaar die op 
27 januari, tijdens de onthulling van het tijdelijke 
Holocaustmonument, in onze gemeente is voorgedragen. 
 
Verder treft u een aankondiging aan voor de jaarlijkse 
toneelavond en doen de Spelweek en Dorpsbelangen een 
oproep voor nieuwe vrijwilligers. De Klaverjasvereniging blikt 
terug op twee geslaagde toernooien.  
 
In de rubriek Even voorstellen wordt u voorgesteld aan 
bewoners die al lang in het dorp wonen. Een heel leuk initiatief 
zodat ook de nieuwere bewoners kennis met hen kunnen 
maken.  
      
 
 
De redactie  
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Levenslicht, het tijdelijke Holocaust-monument van kunstenaar Daan 
Roosegaarde, is in verschillende gemeenten te zien. 
 
Het lichtkunstwerk is gemaakt op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, die symbool 
staan voor de Nederlandse joden, Roma en Sinti die vermoord werden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog;  lichtgevende stenen die aan- en uitgaan, alsof ze 
'ademen'. 
Van de 104 duizend stenen worden kleinere monumenten gemaakt die in 170 
gemeenten in heel Nederland te zien zullen zijn.... 
 
Indrukwekkend was de bijeenkomst waarop het monument in de gemeente 
Westerkwartier werd onthuld. 
De namen werden voorgelezen, van alle 
mensen die vanuit de voormalige dorpen 
van het Westerkwatier werden weggevoerd 
en vermoord in de vernietigingskampen; 
mensen van alle leeftijden;  soms complete 
families. 
Ook de namen van de familie Gans uit 
Niezijl werden genoemd.   
 
Dorpsbelangen was met een delegatie 
aanwezig bij deze indrukwekkende 
plechtigheid.. 

Het gedicht van Tom Withaar met de titel Wolkenstappen, treft u verder op 
aan in deze dorpspraot.  
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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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Contributie-actie 
De huis-aan-huis-contributieactie voor de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Niezijl zal dit jaar in de eerste weken van maart plaats vinden. 
De kosten van een lidmaatschap zijn 10 euro per adres en voor dit kleine 
jaarlijkse bedrag, kan er worden deelgenomen aan de diverse activiteiten, die 
door de vereniging in het dorp worden georganiseerd. 
 
De Vereniging voor Dorpsbelangen komt, zoals het woord al doet 
vermoeden, op voor de algemene belangen van Niezijl en haar inwoners.  
Leefbaarheid, gezelligheid en sociale samenhang in het dorp zijn de 
belangrijkste doelen.  
 
Als u het contante bedrag alvast in huis 
haalt, komen de bestuursleden niet vergeefs 
bij u aan de deur.  
 
Ook kunt u het bedrag overmaken op de 
rekening van Dorpsbelangen Niezijl: 
IBAN NL86RBRB0792008626 

Bestuursleden gezocht. 
Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl is op zoek naar versterking.  
Dorpsbelangen is er voor en door het dorp.  
Samen gaan we voor een leefbaar dorp en daarom zijn we op zoek naar 
mensen die willen bijdragen aan het in standhouden van die leefbaarheid in 
ons dorp. 
 
We vinden het belangrijk dat we als bestuur een afspiegeling zijn van de 
bevolking van Niezijl en mede daarom kan iedereen zich hiervoor aanmelden, 
hoe jong en of oud je je ook voelt.  
Ben jij of ken jij iemand die zich hiervoor zou willen inzetten en die betrokken 
wil zijn bij alles wat er in dorp en regio speelt?  
 
Meld je aan bij de secretaris en kom een keer geheel vrijblijvend kennis 
maken met het bestuur. We vergaderen 1 x per 6 weken over diverse lopende 
zaken en verwelkomen je graag.  
 
secretariaatdbniezijl@gmail.com/0594613030 
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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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Spelweek Niezijl    Presenteert; 
 

“KOMKOMMERTIJD”  
 

gespeeld door : DE DIAKONAALTJES 

Datum: 6 maart 
Plaats:  Dorpshuis Schanshuus Niezijl 
Tijden: zaal open 19.30 uur,  aanvang voorstelling 
20.00 uur. 
Voorverkoop vanaf 14 februari bij:  
“In Den Glaezen Vaes”   Hoofdstraat 52 Niezijl 
Entree: € 6,- 
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Beste Niezijlers, 
 
Zoals jullie waarschijnlijk weten wordt er elk jaar in de eerste week 
van de zomervakantie een prachtig evenement voor 
basisschoolkinderen georganiseerd; “de spelweek”. Overdag zijn er 
passende activiteiten voor de kinderen en in de avonduren zijn er ook 
diverse activiteiten voor de volwassenen. Aan de spelweek doen 
jaarlijks zo’n 60 kinderen mee. 
 
Tijdens de spelweek is een enthousiaste club vrijwilligers bezig om de 
activiteiten zo gevarieerd, verrassend, avontuurlijk en veilig mogelijk 
te laten verlopen.  
 
Er zijn meer vrijwilligers nodig 
Om de spelweek goed te laten verlopen hebben we ieder jaar een beste 
club aan vrijwilligers nodig. Deze vrijwilligers doen verschillende 
soorten activiteiten zoals het begeleiden van knutselactiviteiten, 
begeleiden van spel en sportactiviteiten, maar ook bardiensten, 
technische klussen en talloze hand en spandiensten.  Het aantal 
vrijwilligers is de afgelopen jaren afgenomen en we zien het houden 
van de spelweek in gevaar komen.  
Wij zoeken volwassenen die zich zouden willen inzetten als 
vrijwilliger. Het simpelweg niet mogelijk deze week te organiseren 
zonder een grote club vrijwilligers. Alle kleine beetjes helpen en vele 
handen maken licht werk. 
  
Ook het bestuur zoekt versterking 
Naast vrijwilligers zoeken we ook dringend nieuwe leden voor het 
bestuur van de “spelweek-commissie”. Binnen deze commissie maken 
we plannen en organiseren we de spelweek. We vergaderen zo’n 12 
keer per jaar.  
 
Lijkt het je wat? Meld je alsjeblieft aan bij: 
Benny Meijer 
Hoofdstraat 27 
06-20068042 
benny.meijer@home.nl  

mailto:benny.meijer@home.nl
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 Wolkenstappen 
Ze zit in een kamer  
En voelt hoe de zwaartekracht  
Haar dieper in haar stoel trekt  
Lege spijkers in de muur  
Omdat de foto’s al lang vergeeld waren  
Behalve één,  
Een onscherpe zwart-wit foto  
Van een man voor een deur  
Schilderijen heeft ze niet meer nodig  
Ze kijkt wel door het raam  
Ze hoort alleen nog maar de wolken  
Hoe ze ademen  
De zon ze kietelt  
En ze oplossen in stilte  
Ook al weet ze dat dat niet geruisloos gaat  
De wolken verstillen,  
Ze hoort de voetstappen weer  
Langs het slootje  
Het bruggetje over  
Langs de berken, die ze al lang niet meer kan zien  
Ze gaan door het hekje, naar haar toe  
Tot ze stoppen voor de deur  
Ze hoort alleen nog maar de wolken  
Hoe ze ademen  
De zon ze kietelt  
En ze oplossen in stilte  
Ook al weet ze dat dat niet geruisloos gaat  
Als ze opstaat, worden zelfs de wolken stil  
Ze droomt door het raam naar buiten,  
Voelt de wolken, het licht, haar eigen adem  
En gaat door het hekje  
Langs de berken  
Het bruggetje over  
Langs het slootje  
Tot ze de voetstappen weer hoort  
Tot ze hem weer ruikt, ademt, voelt  
 
© 2020, Tom Withaar  
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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 

 
Toneelvereniging Diakonaaltjes      6 maart 

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 7 maart. 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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Even voorstellen… (Ineke en Wout Admiraal 
 
Meestal worden nieuwe bewoners voorgesteld in Dörpsproat. Dat wordt zeer 
op prijs gesteld. Maar nieuwe bewoners willen ook wel graag kennismaken 
met de ‘oude’  bewoners van Niezijl. Daar geeft de redactie gehoor aan en zo 
werden we gevraagd om ons voor te stellen. 
 
Op 4 januari 1971 (dus 49 jaar geleden) kreeg ik een verzoek van de heer D. 
Nicolai , een speciale medewerker van het krantje, om me voor te stellen in 
een gestencild blaadje, Dörpsproat geheten, uitgegeven door dhr. 
Dijksterhuis.   Ik heb hier positief op gereageerd en in Dörpsproat  1e jaargang 
nummer 8, februari 1971 stond het volgende te lezen: 
 
De komende man! 
Hieronder volgt een korte levensbeschrijving van het nieuw benoemde hoofd 
aan de school met de bijbel te Niezijl. 
In 1940 aanschouwde ik in Hasselt (Overijssel) het levenslicht. Mijn 
onderwijzersopleiding kreeg ik aan de Kweekschool te Zwolle. 
Ik heb vrijstelling gekregen van de militaire dienst, daar ik werd benoemd als 
onderwijzer aan een kleine school.   Men moest dan wel vier jaar aan zo’n 
school werkzaam zijn. 
Deze kleine school was de gereformeerde lagere school te Genemuiden. Daar 
heb ik bijna 5 jaar gewerkt (1962-1967).  Toen veranderde ik van werkkring 
en kwam te werken aan de gereformeerde lagere school te Beilen (1967-
1971). 
Binnenkort hoop ik, zoals u weet. me te vestigen als hoofd aan de school met 
de bijbel te Niezijl. 
In 1965 trad ik in het huwelijk met mej. E.E. van Dijk (Ineke).  
We mogen samen 3 kinderen opvoeden: Arjen, Eelco en Lisette. 
In Beilen heb ik naast mijn werk enkele functies verricht op verschillende 
terreinen (o.a. het oprichten van een mannenkoor!) 
We hopen samen een prettige tijd tegemoet te gaan in Niezijl. 
 
Met vriendelijke groeten, 
W. Admiraal 
 
En nu zijn we vele jaren verder en wonen we (Ineke en Wout Admiraal) nog 
steeds in hetzelfde huis waar we op 1 april 1971 ons intrek hebben 
ingenomen: Bomsterschans 4. We zijn de eerste bewoners van dat huis. 
De wens was een prettige tijd tegemoet te gaan in Niezijl en dat is het 
inderdaad geworden. 
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De kinderen zijn inmiddels het huis uitgegaan: 
Arjen via Zuidhorn naar Grijpskerk,  
Eelco via Breskens, Culemborg naar Meppel, 
Lisette via Zuidhorn naar Spijkenisse, Den Bommel, Gorssel, Meppel, 
Vledder en Tzum. 
Onze jongste zoon Harold is geboren in Niezijl. Hij is via Grijpskerk naar 
Groningen gegaan.  We mogen nu ook 7 kleinkinderen zien groot worden!  
 
Ondanks dat we nu op leeftijd zijn proberen we nog steeds actief te zijn.  
Gelukkig zijn we nog erg mobiel en kunnen we met de auto (en fiets) er op 
uit.  
We hebben ons voorgenomen om veel te bewegen, want bewegen doet 
wonderen. In de zomertijd vanaf eind april tot en met half september zijn 
we elke morgen te vinden in het  openlucht zwembad te Grijpskerk. Een 
aanrader. 
 
Ook zijn we op de vrijdagochtend van 10.00 – 11.00 in de ‘Bokkediek” te 
Grijpskerk. Daar krijgen we op een gezellige manier  bewegingsles van een 
enthousiaste leerkracht. En dat al meer dan 10 jaar. We kunnen het een 
ieder van boven de 60 aanraden om er aan mee te doen! 
 
De vele jaren in Niezijl heb ik me ook ingezet voor het schaakonderwijs. 
Wat een leuke hobby (sport). Veel kinderen hebben een schaakdiploma 
behaald! Ook de school van Niezijl deed mee aan 
schaakkampioenschappen. Landelijk zijn we een keer op de derde plaats 
geëindigd! Ook na de fusie van de school met Grijpskerk ben ik er mee 
doorgegaan.  
 
Verder nog een ‘hobby’ van mij: de samenzang begeleiden op zondagen (1 
a 2 keer per maand) tijdens de wekelijkse kerkdiensten  in het Zonnehuis te 
Zuidhorn. Dat geeft mij veel voldoening. 
Gelukkig ben ik in het bezit van een kabinetorgel waar ik veel plezier aan 
beleef. 
 

Ook ik zal me even voorstellen. 
 
Mijn naam is: Ineke Admiraal-van Dijk. 
Geboren te Genemuiden. 
Aan de opleiding van de Kweekschool te Zwolle destijds heb ik Wout leren 
kennen. “Al weer een kweekschoolpaar,” zei de directeur destijds bij onze 
verloving.  
Toen ik afgestudeerd ben werd ik benoemd als onderwijzeres te 
Oosterwolde (Gelderland). 
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Na ons huwelijk ben ik mijn man steeds gevolgd naar de bovengenoemde 
plaatsen waar ik soms tijdelijk even voor de klas heb gestaan. 
 
Onze autoreis van Beilen naar Niezijl op 31 maart 1971 konden we letterlijk 
volgen. De bodem van onze auto liet dat toe. De weg was zichtbaar. Dus 
spoedig de auto ingeruild bij de plaatselijke garage. (Huizinga) 
Een vrijstaand huis helemaal schoongemaakt stond er voor ons klaar. 
Prachtig uitzicht over de weiden waar de scheepvaart door  het van 
Starkenborghkanaal  nog zichtbaar was. 
 
De eerste jaren hier, was ik alleen huisvrouw, maar het begon weer te 
kriebelen om naast de zorg voor onze eigen kinderen met andermans 
kinderen te werken. Een cursus interne begeleiding bracht me weer dichter 
bij dat doel. 
Als vrijwilliger hielp ik kinderen thuis als om bepaalde redenen iets niet 
lukte in het leerprogramma. 
 
Een dag of een week invallen tijdens ziekte van 1 van de personeelsleden 
was gauw ingevuld voor mijn man. Hij vroeg…….ik draaide. 
Later kreeg ik enkele uren om les te mogen geven. Ook na de fusie met 
Grijpskerk bleef ik dit werk doen. 
 
Naast dit werk heb ik met veel plezier veel functies gehad die me de nodige 
uitdaging gaven om anders tegen kerk en maatschappij aan te kijken. 
Deze bevielen soms zo goed dat ze 12, 18, 25  of bijna 40 jaar duurden. Niet 
alleen plaatselijk, gemeentelijk, maar ook provinciaal. 
 
De functie van bijna 40 jaar was die van BABS (Buitengewoon Ambtenaar 
van de Burgerlijke Stand). 
Een geweldig mooie periode in mijn leven.  Steeds opnieuw mensen in  het 
huwelijk mogen verbinden.Wat een ervaringen, ontmoetingen en wat een 
toespraken . 
Sinds ruim een jaar ben ik met deze “hobby “ gestopt. De gemeente 
Westerkwartier werd wel erg groot. Veel anekdotes zijn over deze periode te 
vertellen. 
 
Heel bijzonder dat we nog steeds hier zijn blijven wonen, ondanks dat 
voorzieningen grotendeels weg zijn. 
Een teken dat we ons nog steeds thuis voelen in Niezijl. 
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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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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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