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Van de Redactie, 
 
  
Traditiegetrouw wordt u in dit maartnummer uitgenodigd voor de 
Algemene Ledenvergadering van de Stichting Dorpsbelangen, de 
Spelweekcommissie en het Stichtingsbestuur van het Dorpshuis. De 
ledenvergadering is op dinsdag 24 maart aanstaande. U bent allen 
van harte welkom. 
 
Daarnaast is er in de rubriek Even voorstellen aandacht voor de 
Zorgverbeteraars in Niezijl.  
 
 
De redactie  
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Beste dorpsbewoner, 
Het bestuur van Dorpsbelangen Niezijl nodigt u van harte uit  
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.  
 
Deze vergadering wordt gehouden op  
dinsdag 24 maart 2020 
om 19.30 uur in ’t Schanshuus. 
Met een hartelijke groet, 
Ina Haveman 

 
Agenda  

1. Opening en mededelingen  
2. Verslag ledenvergadering 2 april 2019: Dorpsproat maart 2020 
3. Vereniging voor Dorpsbelangen 

- Jaarverslag: Dorpsproat maart 2020 en website www.niezijlnu.nl 
-  Financiën: - financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 - verslag 

kascommissie 
-  Benoeming nieuw lid kascommissie  
- Samenstelling bestuur.  

4. Stichting Spelweek 
- Jaarverslag  
- Financiën: - financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 - verslag 
kascommissie  

- Benoeming nieuw lid kascommissie  
5. Stichting Dorpshuis 

- Jaarverslag 
Financiën: - financieel jaarverslag 2019/ begroting 2020 - verslag 

kascommissie  
6. Organisatie gezamenlijke activiteiten zoals; Nieuwjaarsborrel, 

Vrijwilligersfeest, Koningsdag en 5 mei Viering.  
7.  Rondvraag en sluiting 
 

Na de vergadering willen de verschillende besturen graag van de 
gelegenheid gebruik maken, om onder genot van een drankje met u na 

te praten.  
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Jaarverslag Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2019 
 
Het jaar 2019 stond voor DB Niezijl in het teken van continuering van lopende 
activiteiten, de ondersteuning bij de uitvoering van het Manifest Duurzaam 
Dorp en de belangenbehartiging van de inwoners omtrent de ontwikkelingen 
rondom het NAM-terrein.  
In 2019 heeft DB aan een aantal bekende, maar ook nieuwe activiteiten haar 
medewerking verleend. Op financieel, organisatorisch of op facilitair gebied 
werden deze projecten, ideeën en activiteiten ondersteund. Maar ze hebben 
vooral doorgang kunnen vinden door de samenwerking met en de inzet van 
een grote groep onmisbare vrijwilligers.  
 
GEEF NIEZIJL KLEUR 
 In het voorjaar zijn de bruggen en de hoogholtjes in het dorp weer 

voorzien van bloembakken en deze zijn gevuld met bloemen. Ook in de 
haven van het Niezijlsterdiep zijn aan de houten beschoeiingen een 
aantal bloembakken geplaatst. Ze worden in het vervolg van het seizoen 
door vrijwilligers onderhouden. 

 De grote bloembakken in de Hoofdstraat van het dorp zijn voorzien van 
bloemen en ontdaan van onkruid. Het schoon en netjes houden van de 
passantenhaven wordt gedaan door omwonenden.  

 De Voorjaars, - en Najaar ronde zijn uitgevoerd en hierdoor kan het 
openbare groen in het dorp weer functioneren als een mooi visitekaartje. 

 
ANDERE LOPENDE PROJECTEN 
 Vervoersdienst voor en door dorpsbewoners. 
 Dorpsbibliotheek wordt steeds aangevuld met grote aantallen boeken. 
 NL Doet; onderdeel van de voorjaarsronde. 
 Dorpsontbijt; op Koningsdag een gezamenlijk ontbijt in het 

“Schanshuus”, bezocht door een groot aantal dorpsbewoners. Gevolgd 
door een aantal activiteiten rondom het dorpshuis, zoals een Pannakooi 
en een luchtkussen. 

 Burendag; De haven aan de Bomsterschans is onkruid en aanslagvrij 
gemaakt.  

 Ook heeft zich er op uitnodiging van een provinciaal initiatief een groep 
zangers en zangeressen gevormd rondom het dorpshuis die om exact 
17.00 uur het Grunnigs Laid ten gehore brachten. Dit naar aanleiding 
van het 100-jarige bestaan van ons volkslied. 

 4-mei herdenking; faciliteren van de bijeenkomst in de Hervormde kerk 
en de herdenking bij het monument. 
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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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 Vertegenwoordiging bij het onthullen van het gemeentelijke monument 
Levende Stenen waarbij ook de familie Gans uit Niezijl is herdacht. 

 Aanleg fietspad Niezijl-Kommerzijl; blijft een aandachtspunt, ook in de 
nieuwe gemeente.  

 Veiligheid – Niezijl; vooral de snelheid binnen de bebouwde kom blijft 
een aandachtspunt. De beloofde metingen waardoor de snelheid beter 
inzichtelijk wordt gemaakt heeft staat op de agenda. 

 Sinterklaasfeest; subsidiëren en faciliteren. Aanschaf van een baard en 
pruik voor de Goedheiligman. 

 Website/facebook; up to date houden, plaatsen van nieuwsitems en het 
maken van publiciteit. Ook is er een Youtube-account aangemaakt waar 
filmpjes vanuit het dorp op te zien zijn. 

 Drukkerij: uitvoering van de publiciteit en hierbij gebruik makend van 
een belangrijk medium als Dorpsproat. 

 
RELATIE MET GEMEENTE WESTERKWARTIER 
 Actief melding doen in geval van incidenten of aandachtspunten.  
 Korte lijnen met de beleidsmedewerkers en uitvoerders. 
 Vertegenwoordiging in bijeenkomsten die op de een of de ander manier 

in relatie staan tot burgerschap in Niezijl. 
 Kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester. Ad vd Tuuk 
 Jaarlijks bestuurlijk overleg met het College van Wethouders en 

Burgermeester.  
 Bijwonen van de jaarvergadering vanuit de gemeente voor alle 

dorpsbelangen verenigingen in Zuidhorn. 
 Bijwonen van de bijeenkomsten rond de NAM, diverse projecten en 

subsidieregelingen. 
 Faciliterende factor in het overleg rondom onderhoud/verbetering 

Fietspad Niehove 
 
NIEUWE INITIATIEVEN 
 Zienswijze “stop het fracken” bij Pieterzijl i.s.m. andere omliggende 

dorpen afgerond. 
 Aanwezig bij diverse overleggen en bijeenkomsten ter ondersteuning en 

of subsidiering van projecten. 
 Dorpsommetje geactualiseerd en gerenoveerd. 
 Burgerinitiatief “Jaagpad”; in onderzoek. 
 Burgerinitiatief onderhoud Begraafplaats; wordt uitgevoerd door grote 

groep vrijwilligers en door DB gefaciliteerd en gefinancierd op basis 
van een voorschot. 
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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              

      
      
 

 
 

 
 



 15 

 

WERKGROEPEN: 
  
Jeugd; heeft een aantal keren een activiteit georganiseerd.  
 
Verkeer; houd zich bezig met vraagstukken rondom verkeersveiligheid. 
 
Duurzaamheid; projecten rondom energie, elektrische auto’s en snel  
internet. Ook heeft de werkgroep een enquête gehouden in het dorp. 
 
Toerisme; aandacht voor de ideeën die er leven.  
 
Omzien naar elkaar; project t.a.v. nieuwe inwoners. 
 
Betrokkenheid bij plannen rond de sluiting NAM-locatie Kommerzijl; het 
organiseren van informatieverstrekking naar de inwoners, bijwonen van 
bijeenkomsten en doorgeefluik vanuit inwoners naar overheid en instanties 
 
Dorpsarchief; bezig met een manier om een en ander te kunnen exposeren 
voor publiek 
 
 
TOT SLOT 
We nodigen u van harte uit, om met ons de handen uit de mouwen te steken.   
Op welke manier dan ook… 
Daarin laat een Klein dorp als Niezijl zien hoe Groot het is. 
 
Wilt u meedenken/meepraten/meedoen over en met veel zaken die spelen in 
Niezijl?  
Geef u op u via secretariaatdbniezijl@gmail.com of bij één van de 
bestuursleden.  
 
Namens het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Niezijl,  
Ina Haveman 
1 maart 2020 

mailto:secretariaatdbniezijl@gmail.com
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Verslag Algemene Ledenvergadering  
Vereniging voor Dorpsbelangen Niezijl 2 april 2019 
 
1. Opening met mededelingen door de voorzitter Dina Pool.  
 35 personen aanwezig 
 DB heeft Kennisgemaakt met het nieuwe College van B&W. De 

dorpswethouder voor Niezijl is; Bert Nederveen en de 
dorpscontactpersoon bij de gemeente is; Niels Scholtens. 

 Ook is DB uitgenodigd voor deelnamen aan de gesprekken over de 
sluiting van gaslocatie NAM. Deze gesprekken zullen samen met de 
Dorpsbelangenverenigingen van met Grijpskerk, Kommerzijl, en 
Pieterzijl. 

 Er is een nieuw Burgerinitiatief Begraafplaats binnengekomen deze 
wordt op de agenda voor de rondvraag ingepland. 

2. Presentatie van het Manifest Duurzaam Dorp Niezijl door 
Anton Bardie van Vereniging Groninger Dorpen.  

Terugblik en werkwijze. Er zijn een aantal speerpunten 
geformuleerd en daaromheen zijn werkgroepen gevormd. Db 
coördineert de verschillende ideeën die door de werkgroepen 
worden uitgewerkt en uitgevoerd.  

 De werkgroepen zijn: Verkeer, Duurzaamheid, Toerisme, Zorg 
voor elkaar, Jeugd. 

 Vragen/opmerkingen:  
Hoe kun je verschillende belangen koppelen; het Manifest is 
bedoeld als een overdracht naar de nieuwe gemeente 
Westerkwartier, om aan te geven waar we als dorp voor staan. 
Dit kan evt. samen met een ander dorp, bv. met Kommerzijl over 
het fietspad. Zo blijven bepaalde zaken onder de aandacht 
gebracht, via de dorps/leefbaarheid coördinator en de jaarlijkse 
gesprekken met het college. 

 “Hogedijk 60 km zone” meer onder de aandacht, ter bevordering 
van de veiligheid van omwonenden en weggebruikers.  

 Sylvia Bakker sluit zich aan bij de werkgroep Jeugd. 
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3. Vereniging voor Dorpsbelangen 

Jaarverslag 2018, zie website www.niezijl.nu en de Dorpsproat 
april 2019 

 Verslag vorige vergadering in Dorpsproat van maart, worden 
goedgekeurd. 

 
 Financiën:  
Financieel jaarverslag 2018:   
Er zijn iets meer inkomsten dan uitgaven 
Niezijlsterweekend met “Kom op verhoal” was een nieuwe 
kostenpost. 
Er waren meer representatiekosten i.v.m. met mensen die stopten met    
functie en andere feestelijkheden en jubilea 
Inkomsten van de drukkerij komen ten bate van Dorpshuis.  
De inkomsten die binnenkomen zijn advertentiekosten en gaan als gift 
naar het Dorpshuis om kosten te drukken 
 

 Begroting 2019:  
De contributie is opgehaald en er zijn ook veel inwoners die het geld 
overmaken. 
Komend jaar zijn er kosten w.b.t. de aanschaf van een nieuwe baard 
en pruik voor Sinterklaas. 
De nieuwe brug is groter en heeft daarom meer bloembakken nodig. 
Ook het schoon en representatief houden van haven wordt 
meegenomen in de kosten. 
 
Verslag kascommissie: ziet er prima uit, decharge verleent 
Benoeming nieuw lid kascommissie: Marian Dijkstra en Folkert 
Poelma 
 
4. Stichting Spelweek 
Jaarverslag 2018 door Jannie Postma wordt geplaatst in Dorpsproat 
van mei. 
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Korte samenvatting: 
 Thema 2018 was Jungle met activiteiten als; Wandelpuzzeltocht, 

Pubquizz, en Roofvogelshow Er deden ruim 60 kinderen die mee. 
Ook waren er de jaarlijkse activiteiten als de Toneelvoorstelling, 
Straatspeeldag en Oliebollen-verkoop. Planning 2019 13 – 21 juli 
thema: Oertijd.  

 3 Nieuwe bestuursleden, Roos, Geertje en Mariska, Carlijn is 
gestopt. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.  

 Financiën: de 700 euro terugloop op het banksaldo was de 
investering voor een demontabele baromlijsting.  

 Financieel jaarverslag 2018: de extra giften staan genoemd als 
“lijsten” Kosten van de tent lopen via de bank en de kosten hiervoor 
worden gedrukt door het meewerken aan de plaatsing en afbraak, 
door vrijwilligers. Een dermate grote tent is nodig als alternatief 
onderkomen bij slecht weer. Het idee wordt geopperd om een andere 
tentbouwer te benaderen die wellicht goedkoper zou kunnen zijn. 
Jeroen Zwart geeft hiervan de naam door aan bestuur. Eigen 
aanschaf van een tent zou ook via een fonds kunnen. Er worden 
regelmatig fondsen aangevraagd voor diverse kosten en dit gaat ook 
het komende jaar weer gebeuren i.v.m. nieuw aan te schaffen van 
knutselmateriaal.  

 Begroting 2019 door Marian; plannen in investering w.b.t licht 
rondom de bar en de inrichting van de bar. Nieuwe uitgaves zijn ook 
een evt. mobile afzuiging, knutselmateriaal en een grote bolderkar. 
Jelle geeft aan dat er een installatie op zolder van Schanshuus staat. 
Bennie houdt zich hiermee bezig. 

 Verslag kascommissie: kleine dingen en tips gegeven om beter op te 
kunnen tellen. Decharge verleent. Benoeming nieuw lid 
kascommissie: Jan Smedes en Theunella de Vries. 

 
5. Stichting Dorpshuis 
Jaarverslag door Theo Renkema: 

 De voorzitter zwaaide af, Marion is vandaag afwezig. Nieuwe 
situatie en zichtbaarheid/aangezicht dorpshuis: Vertraging door 
asbest onder het schuurtje en olieresten onder de grondsanering. 
D.m.v. het “Koplopersproject” is er een extra subsidie van 20.000 
euro ontvangen. Dit wordt o.a. gebruikt voor het opknappen van de 
voorgevel en andere zaken qua leefbaarheid. Er is bedrijfskleding 
aangeschaft voor vrijwilligers die zorg dragen voor de horeca, tijdens 
bijeenkomsten rondom een begrafenis. Vervanging de koeling in de 
keuken is geregeld d.m.v. verzekering.  
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 Plannen voor 2019: in de voorgevel worden grote kozijnen geplaatst door 
de firma Werkman.  

 Janke Groenveld is nieuw lid van bestuur geworden.  
 
Financiën 

 Financieel jaarverslag 2018 door Berend Groenveld; het groot 
onderhoud wordt zoveel mogelijk betaald met subsidies.  Wat wordt er 
gedaan met de douches? deze worden niet gebruikt i.v.m. salmonella, deze 
ruimte kan beter benut worden voor bv gedeelde opslag. Bestuur neemt het 
mee en kijkt erna. Ook de stoelen in de grote zaal en de verlichting staan 
op de agenda. Kan de grote zaal door de jeugd gebruikt worden? Bv voor 
voetbal op de zaterdagmiddag. In de plannen zou de grote zaal in principe 
permanent ingericht worden met stoelen en zitjes. Hier zijn vragen over. De 
grote zaal zou ook multifunctioneel gebruikt moeten kunnen worden, bv 
door de jeugd en de gymvereniging. De gymvereniging en of de jeugd 
zouden hierin bij gebruik hand en spandiensten kunnen verrichten in het 
terugplaatsen van de inrichting. 

 Begroting 2019; voor het opknappen van de biljartzaal worden subsidies 
aangeschreven. 

 
6. Burgerinitiatief Begraafplaats  
Presentatie door Henk Hasper en Enno Kooi. 
Project: “Onderhoud begraafplaats Niezijl door vrijwilligers” 

 Werving vrijwilligers loopt goed, de groep bestaat uit 16 personen. De 
werkzaamheden zijn lichte onderhoudstaken volgens de richtlijnen vanuit 
de handleiding van Landschapsbeheer Groningen en stichting Oude 
Groninger Kerken. Ook het activeren van grafeigenaren en het verwerven 
van toestemming van deze eigenaren, tot bv het rechtzetten van 
omgevallen grafmonumenten en andere grotere onderhoudsklussen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van eenvoudige technieken en vakmanschap. 
Ontruiming van de graven is geen optie omdat er niet aan de juridische 
voorwaarden voldaan kan worden. In het verleden zijn er al wel graven 
weggehaald. Dit omdat een situatie omtrent een grafsteen te gevaarlijk was 

geworden. 
Planning in tijd is ongeveer 3 jaar van ongeveer 4 onderhoudsdagen per 
jaar. Op termijn wordt er een prioriteitenlijst gemaakt. Vraag aan DB is: dat 
iemand meedoet in de club van vrijwilligers, de communicatie naar buiten 
toe via DB laten lopen en de vraag naar financiële ondersteuning. DB wil 
hiervoor 1000 euro als voorschot inzetten. Inzet voor het verstrekken van 
deze financiën is dat deze terug te halen zijn bij de gemeente en de 
grafeigenaren. In principe worden deze werkzaamheden in samenspraak 
met de eigenaren gedaan. Vraag aan de vergadering is of er akkoord is 
voor deze financiële steun. Voorstel is aangenomen. Eerstvolgende 
vergadering van DB wordt gekeken op welke manier deelname, 
verantwoording en betrokkenheid van hieruit ingevuld kan worden. 

 



 22 

 



 23 

 

.  
  

7. Rondvraag en sluiting;  
Er is dit jaar geen garageverkoop. Voor de voorjaarsronde worden 
vrijwilligersgevraagd. Oud en Nieuw; voor de organisatie van de kinderdisco 
en de nachtelijke nieuwjaarsborrel gaan St Dorpshuis, St Spelweek en 
Dorpsbelangen, met elkaar om de tafel om te bepreken hoe dit te regelen.  
De klok van de toren is weer ontregeld en het geluid is te zacht, Jorine geeft 
dit door aan St Groninger Kerken. 
 
 

Expeditie muziek brengt mensen samen 
 
Vanaf nu kunnen westerkwartierders laagdrempelig samen muziek maken 
onder leiding van Jorien Elout en Saskia Plaat. Deze twee inspirerende 
muziekdocenten laten ervaren en onervaren muzikanten moeiteloos 
samenspelen tijdens hun workshops Expeditie Muziek. Iedereen wordt 
uitgedaagd op zijn eigen niveau. Met een breed scala aan muzikale 
improvisatievormen en spellen, oftewel creative music making lokken ze 
iedereen uit de tent. Doe mee en ga voor lol, experiment en het (her)
ontdekken van je eigen muzikale zeggingskracht in een veilige open sfeer. 
Haal je gitaar uit het stof, schraap je keel, warm je trompet op en meld je aan! 
 
Voor kinderen van 7-12 jaar: 
Donderdag 12 maart 15:30-17:00 Dorpshuis 't Schanshuus, Niezijl 
Zaterdag 4 april 14:00-15:50 Dorpshuis de Wending, Pieterzijl 
Zaterdag 18 april 10:00-11:30 Dorpsstee, Noordhorn 
 
Voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar: 
Zaterdag 4 april 19:00-21:30 Dorpshuis de Wending, Pieterzijl 
Zaterdag 18 april 13:30-16:00 Dorpsstee, Noordhorn 
 
Een kennismakingsworkshop is inclusief koffie/thee/limonade in de pauze. De 
kosten zijn €10,- voor kinderen en €25,- voor volwassenen. Instrumenten zijn 
aanwezig. 
Stuur een mail aan workshop@joremi-muziek.nl om je aan te melden. 
Vermeld je naam, leeftijd en de datum waarop je mee wilt doen. 
 
Hartelijke groeten,   
 
Jorien Elout 
 
workshop@expeditiemuziek.nl 
www.expeditiemuziek.nl 
06-48943475 
 

mailto:workshop@joremi-muziek.nl
mailto:workshop@expeditiemuziek.nl
http://www.expeditiemuziek.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 

 
Toneelvereniging Diakonaaltjes       6 maart 

Oud papier          7 maart 

Museumgasten          7 maart 

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen,  

Spelweek en Stichtingbestuur       24 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; Zorgverbeteraars in Niezijl 
 
Voor wie zich afvraagt: wat is dat nou voor clubje in de voormalige 
gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 102. 
 
Een klein stukje over wie we zijn en wat we doen. Want al houden we al vier 
jaar kantoor in Niezijl, we zijn er vaker niet dan wel. Dat komt omdat we veel 
onderweg zijn. Onze klanten zijn met name ziekenhuizen door het hele land. 
Letterlijk van het Martini Ziekenhuis in Groningen tot aan het MUMC in 
Maastricht en van het Isala ziekenhuis in Zwolle tot aan het Erasmus MC in 
Rotterdam.  
 
Op de dagen dat we wel op kantoor zijn, in ieder geval op vrijdag, genieten 
we erg van het bijzondere gebouw en het heerlijke uitzicht. 
Op dit moment werken er vier mensen bij Zorgverbeteraars. Die mensen 
wonen allemaal hier in de regio, maar wel allemaal buiten Niezijl. Iedere dag 
gaat ons team vol enthousiasme aan de slag om de zorg in Nederland een 
beetje beter te maken. We richten ons vooral op het verbeteren van de 
informatievoorziening. We proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat patiënten 
hetzelfde verhaal steeds opnieuw moeten vertellen of we werken aan het 
verbeteren van het delen van gegevens tussen verschillende 
zorgverleners.  
Want ook al behoort de zorg tot een van de beste van de 
wereld; er is nog genoeg te verbeteren. Wil je echt een idee 
krijgen van wat we doen, kijk dan eens op onze website: 
www.zorgverbeteraars.nl. Of klop een keer aan op een 
vrijdag. De koffie staat altijd klaar! 

Politie Groningen 
  
Criminelen hebben een nieuwe vorm van oplichting bedacht om mensen veel 
geld afhandig te maken.Het winnenvan vertrouwen staat daarbij centraal. 
Mensen worden gebeld door zogenaamd een medewerker van een bank. 
De klant krijgt te horen dat de bank een dubieuze transactie vanaf de 
rekening van de klant heeft weten te blokkeren.Om erger te voorkomen 
wordt geadviseerd de tegoeden op een zogenaamde kluisrekening te 
boeken .Als het geld inderdaad op die zogenaamde  
kluisrekening is gestort wordt het weggesluisd. Een inwoner van Tynaarlo is 
op die manier enkele tienduizenden euro,s kwijt geraakt. 
Het is opvallend dat de zogenaamde medewerker van de fraudeafdeling van 
de bank op de hoogte is van persoongegevens van de beoogde gedupeerde. 
De oplichter weet ondermeer ook het vertrouwen te wekken door te 
schermen met informatie over de bankorganisatie. 
Ga,hier nooit op in maar bel direct Uw bank. 
 
Nel Martini 

http://www.zorgverbeteraars.nl
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Leesclub Niezijl 
Liefde in Pangea door Tessa de Loo 
Bijeenkomst januari 2020 
 

Tessa de Loo is vooral bekend geworden door De Tweeling. 
Dit boek verscheen in 1993, werd in vele talen vertaald en in 2002 verfilmd. 
Behalve met haar eerste boek De meisjes van de suikerwerkfabriek had ze 
met geen van haar boeken zoveel succes als met De Tweeling. 
In de leesclub gespraken wij al eerder een boek van deze schrijfster, 
Meander. Dit boek is geinspireerd op haar verblijf in een commune in 
Pieterburen. Wij vonden het boek interessant om te lezen, omdat het zich op 
het Hogeland afspeelde. 
 

Liefde in Pangea verscheen in 2017. 
Het verhaalt over de zoektocht van Fidel Hulshoff naar kameleons en naar de 
reden van de zelfdoding van Sacha Quartz, het meisje waarop hij als scholier 
verliefd was. Eigenlijk is hij haar en de vreselijke gebeurtenis vergeten. Door 
een reunie op zijn oude school komt het allemaal weer terug. 
Het boek leest, net als al haar boeken, makkelijk. Eenmaal begonnen lees je 
door omdat je wilt weten hoe het verhaal afloopt. Waarom heeft Sacha een 
eind aan haar leven gemaakt? De Loo heeft echter al zoveel hints gegeven in 
de loop van deze roman, dat de ontknoping  niet verrast. 
Wat voor een aantal leden van de leesclub het boek minder verteerbaar 
maakte, was het gebruik van clichés in karakterbeschrijvingen. De personen 
in het boek gaan niet echt leven. Het boek eindigt als een doktersroman:  
“Ze drukte een vinger op zijn lippen. Sst…fluisterde ze en legde hem het 
zwijgen op met de langste, vurigste tongzoen die hij ooit had gehad, terwijl de 
bedwelmende geur van La Vie Est Belle tot diep in zijn neusvleugels 
doordrong.” 
 

Het is geen verrassend boek, deze roman van Tessa de Loo. Maar iedereen 
die met een romantisch boek op de bank wil kruipen 
kunnen we het zeker aanraden. 
 

De leesclub komt weer bij elkaar in maart. Wij bespreken 
dan Turks Fruit door Jan Wolkers. 
 

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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Peuteropvang Lutje Stek zoekt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes! 

 

Dit voorjaar worden er maar liefst 5 peuters 4 jaar en gaan naar de basisschool. 

Er zijn weer een aantal plaatsjes vrij. Hoe leuk zou t zijn bij ons te komen spelen? 

Kijk voor informatie op www.lutjestek.nl  Leuke foto`s op intsta; 

kdvboespeuterszlutjestek, via mail; polutjestek@icloud.com  

 

VVE locatie in de basschool De Rietstek Kommerzijl 

We gaan al een beetje naar school! 

-Aanbieding via Lutje Stek naar de peuter en kleutergym 

-Boeken lenen met je eigen pasje van de peuter/kleuter bibliotheek op school. 

 

         
 

Omdat samenspelen, samen plezier maken, samen leren en ontdekken, 

samen groeien zo fijn is! 
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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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Zaterdag 7 Maart 10.00 uur Museumgasten. 
  
Deze dag hebben we spelletjes op het programma b.v. sjoelen , 
klaverjassen , mens erger je niet of wat u maar wilt doen. We eten 
vanmorgen bruine bonen / kapucijners met spek en salade’s .Wilt u ook een 
keer komen dan graag opgeven voor 3 Maart. Kosten € 15.00 p.p. Blik 
trommel en oudheden museum. 
 
Tel 212512 Hein en Tineke Nauta  

Uit de oude doos 
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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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