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Van de Redactie,
Zoals gebruikelijk voor deze tijd is iedereen druk met het realiseren
van alle goede voornemens. Het januarinummer van de Dorpsproat
is daarom raditiegetrouw van bescheiden omvang. Desondanks
vindt u in dit nummer een beeldverslag van de geslaagde
kerstmiddag voor de ouderen in 't Schanshuus en de jaaropbrengst
van het oudpapier.
Wellicht dat u leuke ideeën of tips heeft voor de volgende edities,
deze zijn van harte welkom bij de redactie. De Dorpsproat is er voor
ons allemaal en iedereen kan daar een bijdrage aan te leveren. Het
mag overal over gaan, ook over bijvoorbeeld bijzondere of leuke
hobby's, of reizen.
Als redactie wensen wij iedereen een gelukkig 2020 toe en hopen we
in 2020 ook weer maandelijks een mooie editie van de Dorpsproat
uit te geven
De redactie
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Gezellige jaarwisseling in dorpshuis Niezijl
Het is al een klein beetje een traditie aan het worden, samen gezellig het glas
heffen op het nieuwe jaar in dorpshuis het Schanshuus. Een traditie die
afgelopen jaarwisseling is voortgezet.
Vanaf 1.00 uur was het dorpshuis in Niezijl oudjaarsnacht geopend voor
iedereen die het nieuwe jaar op een leuke, gezellige manier wilde inluiden
met dorpsgenoten.
Net als voorgaande jaren leverde dat een mooi feestje op waarbij vrolijk
werd geproost en zelfs fanatiek gedanst. Een vijftigtal mensen wisten, al dan
niet op de tast vanwege de dikke mist, de weg naar het dorpshuis te vinden.
Diezelfde mist die de vuurwerkfanaten ongetwijfeld flink heeft
dwarsgezeten, omdat niet alle mooie effecten even goed te zien waren hoog
in de lucht.
Dorpsbelangen is blij dat de jaarwisseling in
Niezijl zonder ongelukken en incidenten is
verlopen en het nieuwe jaar op een mooie manier
is ingeluid.
Op naar een voor iedereen gezond en
voorspoedig 2020. Veul hail en zeeg’n int nije
joar!
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Foto impressie van een geslaagde middag Gezellige kerstviering voor
ouderen kerstmiddag voor ouderen in ‘t Schanshuus
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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
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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
99

0594-212247
06-30 46 60

Hervormde kerk Niezijl
15

Op ZONDAG 26 JANUARI 2020 organiseren OKTJE LAMBERMONT
- VIOOL en MICHELLE VAN DE BRAAK – CELLO een concert in de
hervormde kerk, Niezijl.
Het concert begint om 15.00 uur.
Het programma heet:
MUZIEK EN TIJD
Muziek is vluchtig vastgelegd in tijd.
Wat is tijd?
Leven wij met de tijd?
In de tijd of bij de tijd?
Oktje Lambermont en Michelle van de Braak spelen voor u hun favoriete
composities voor viool en cello omlijst door teksten, citaten en gedachten
over TIJD.
Violiste Oktje Lambermont en celliste Michelle van de Braak hebben elkaar
gevonden in de passie voor muziek. Beiden zijn ze even bevlogen en geven
deze passie door aan hun leerlingen cello en viool.
Oktje en Michelle willen mensen raken met muziek. Voor meer informatie
verwijs ik u graag naar hun websites:
Oktje Lambermont:
www.klankenwoord.nl
Michelle van de Braak:
www.cellolessen.nl
Bijdrage aan de kosten van het concert: in plaats van een

entreekaartje of crowdfunding vooraf vragen wij u om een vrijwillige
bijdrage. Als indicatie: vergelijkbare evenementen vragen meestal een
entree van rond 15,00 euro.

HERV. KERK NIEZIJL
HOOFDSTRAAT 54
Parkeren kan verderop in de straat.
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Maxima Westerkwartier
Marktplein 3 Grootegast
www.kledingbankmaxima.nl
Zorgverbeteraars Niezijl wordt inleverstation voor kledingbank
In de gemeente Westerkwartier bestaat sinds 14 oktober 2019 een kledingbank
Maxima. Dit is de 7e in de provincie Groningen, na Sappemeer, Veendam,
Groningen, Delfzijl, Winschoten en Winsum. Kledingbank Maxima zorgt
ervoor dat mensen met een kleine beurs netjes gekleed kunnen gaan. Het is een
modewinkel zonder kassa, waar mensen kunnen winkelen met een
klantenkaart. Een klantenkaart kan iemand krijgen op verwijzing; als je
inkomen onder de norm valt van 120% van de bijstand.
De winkelvoorraad krijgt Maxima door kleding in te zamelen, overtollige
winkelvoorraden maar vooral ook goede gebruikte kleding van particulieren.
Goede kleding komt zo niet op de afvalberg terecht, maar krijgt een tweede
leven. Zo bereiken we hopelijk twee doelen in een klap.
Om het inzamelen zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we een netwerk
van inzameladressen op gezet. Tot ons genoegen wil Zorgverbeteraars in de
voormalig gereformeerde kerk van Niezijl die functie ook op zich nemen. U
kunt uw overtollige kleding hier afgeven.
Maxima is blij met kleding en schoenen in alle maten voor kinderen, jongeren,
mannen en vrouwen.
Zorgverbeteraars geeft gelegenheid om kleding te brengen op de vrijdag
van 9.00 – 16.00 u bij de kerk aan de Hoofdstraat 102 in Niezijl
Als deze tijden voor u onhandig zijn, bent u ook altijd in Grootegast bij de
winkel welkom met uw kleding.
Als het concept Maxima u aanspreekt, bent u meer dan welkom om als
vrijwilliger actief mee te doen.
Als u tot de doelgroep behoort wordt u verzocht contact op te nemen met de
winkel in Grootegast.
Tel. 06 3975 2725
Mail: westerkwartier@kledingbankmaxima.nl
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Beste dorpsgenoten,
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Hierbij een overzicht van het oud papier dat in 2019 is opgehaald.
In de oneven maanden halen vrijwilligers het oud papier op.
Ook wordt er door bewoners zelf oud papier naar de container
gebracht en dat scheelt weer op de zaterdag als het papier wordt
opgehaald.
Hartelijk dank hiervoor.
In de maand:
Januari
3540 KG
Maart
2820 KG
Mei
3160 KG
Juli
3340 KG
September 3760 KG
November 2360 KG
-----------Totaal
18980 KG
Met een prijs van € 82,75 per ton leverde dit in 2019 € 1.570,61 op
voor het dorpshuis. Dit is een leuk bedrag wat weer goed gebruikt
kan worden.
Ten opzichte van 2018 is er 1620 kg minder opgehaald, in 2018
zaten we op 20600 KG. Het zou mooi zijn om in 2020 weer de
andere kant op gaan en de opbrengst weer boven de 20000 KG te
laten stijgen, dit allemaal voor een goed doel het DORPSHUIS. We
hopen weer op uw
medewerking om de
nodige tonnen bijeen te
verzamelen.
Jan Smedes
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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]
Onderhoud
Tel. 0613786087
Nieuwbouw
Renovatie
Fax. 0594697709
http://www.amebouw.nl
E-mail: info@amebouw.nl

en
Levering van al uw bouwmaterialen

Agenda
Klaverjassen om het Westerkwartierbokaal
Museumgasten
Concert in de hervormde kerk
75 jaar bevrijding
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11 januari
18 januari
26 januari
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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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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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 Email:Folkertivonne@home.nl
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Verenigingen Niezijl
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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
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