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Van de Redactie,
Wat ontzettend leuk dat wij u in deze tijd een mooi en gevarieerd
nummer van de Dorpsproat kunnen bezorgen.
Zo kunt u kennismaken met een aantal bewoners en heeft u even wat
afleiding.
Speciale aandacht vragen wij voor het artikel van Dorpsbelangen
over de bevrijding van Niezijl op 15 april 1945, 75 jaar geleden.
Wij willen Harrie Rutgers hartelijk bedanken voor zijn inzet bij het
drukken van de Dorpsproat in de afgelopen jaren. Vanwege zijn
verhuizing naar Zuidhorn zoeken we iemand die Jurjen kan helpen
met het drukwerk. Verderop kunt u daar wat meer over lezen.
Wij wensen u allemaal veel leesplezier met dit speciale nummer en
we nodigen u allemaal uit om samen nog een keer een speciale editie
te maken. Als er rond 20 mei voldoende bijdragen zijn brengen we
nog een keer een speciale editie van de Dorpsproat uit.
De redactie
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Vlaggen 75 jaar bevrijding
Het is raar, maar waar: juist op het moment dat we stil willen staan bij het feit dat
we 75 jaar in vrijheid leven, zijn we door het coronavirus in onze vrijheid beperkt.
Alle evenementen rondom 75 bevrijding zijn afgelast.
Toch willen wij stilstaan bij de vrijheid van het juk van de Duitsers, die we in de
provincie Groningen vanaf 14 tot en met 16 april 1945 terugkregen.
Daarom doen wij een oproep:
Hang ook op de dag dat 75 jaar geleden ons dorp werd bevrijd, de
Nederlandse vlag uit.
De bevrijding van de Duitse bezetting was in Niezijl op zondag 15 april

15-04-1945. De eerste Staghound T17E rijdt Grijpskerk binnen. We zijn bevrijd!
Het was een kleine colonne van Staghounds en Scouts die ons op die zondag
bevrijdden.
Ook op 4 en 5 mei bent u van harte uitgenodigd om tijdens de landelijke
herdenking de Nederlandse driekleur uitbundig te tonen.

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
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Kijk om je heen!
Ook in onze omgeving lijkt het virus steeds dichter
bij te komen.
Is er iemand die je hulp goed kan gebruiken in de
vorm van een boodschapje, een bord eten of een
praatje via de telefoon?
Laten we allemaal een beetje om elkaar denken,
speciaal de alleenwonenden, buurtgenoten, mensen
met een beperking enz..
Als je hulp gaat bieden neem dan de
voorzorgmaatregelen die de regering heeft
aangekondigd in acht. Houdt 1,5 meter afstand en
heb geen lichamelijk contact, Als je zelf klachten
heb, hoe licht ook, blijf dan thuis.
Stel jezelf op de hoogte van het laatste nieuws via
www.rivm.nl

Contributie
Vanwege de vergaande regelingen die de regering heeft gesteld om de uitbraak
van het het Coronavirus in te dammen, heeft DB Niezijl besloten de jaarlijkse
contributieronde te onderbreken. Mocht er tot nu toe nog niet iemand bij u aan
de deur zijn geweest om deze contributie te innen, kunt u deze wellicht
overmaken op het hier onder vermelde
banknummer.
Als u hiervoor niet in de gelegenheid bent, er zal op een later tijdstip nog
iemand van het bestuur bij u langskomen, om de ronde te vervolgen.
Mocht u de contributie (€10,-) willen overmaken, dan kunt u het bedrag
overmaken op:
Rekeningnummer: NL86RBRB 0792008626 Ovv: contributie 2020 t.n.v. DB
Niezijl
Vriendelijk bedankt, namens Vereniging Dorpsbelangen Niezijl
Berenjacht Niezijl,
Er staan al heel veel beren voor de ramen in Niezijl. Kinderen kunnen zo op
Berenjacht gaan. Laten we zoveel mogelijk meedoen. Zo hebben de kinderen
plezier en zien de mensen die opgehokt thuis zitten nog wat voorbij komen!
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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

De 'vrouwenmars' van Westerbork naar Grijpskerk
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Vorig jaar hoorde ik op een 4-mei herdenking, dit bijzondere verhaal.
Ik kende het niet en ik wil het graag delen.
Dit omdat deze tocht naar alle waarschijnlijkheid, ook vlak langs Niezijl is
gegaan.
In april 1945 zat in Kamp Westerbork een groep van 116 vrouwelijke
politieke gevangenen opgesloten. De Duitse bezetter besloot daarop de
vrouwen te evacueren.
De tocht, die bekend zou komen te staan als de ‘vrouwenmars’, trok drie
nachten lang door Drenthe richting Groningen. De vrouwen werden tussen
Grijpskerk en Visvliet bevrijd.
Blauwe overalls met scharlaken schouderstukken en rugnummers. Die
moesten de vrouwelijke gevangenen in Kamp Westerbork dragen. De
schouderstukken waren een schietschijf voor de bewakers op de wachttorens.
Politieke gevangenen
In de weken ervoor waren de vrouwen als politieke gevangenen in Kamp
Westerbork terecht gekomen. De meeste vrouwen waren opgepakt vanwege
verzetsactiviteiten.
Bij binnenkomst moesten de vrouwen zich omkleden in de blauwe overalls.
De vrouwen verbleven in de zogenaamde strafbarakken: grote woonbarakken
afgezet met prikkeldraad. Overdag moesten de vrouwen zwaar en smerig
werk doen, zoals het ontmantelen van batterijen.
Evacuatie
Op 10 april 1945 ontvluchtte de SD het Kamp Westerbork, uit angst voor de
naderende bevrijders. De gevangenen in het kamp werden achtergelaten bij
de Wehrmacht.
De Canadezen waren op de dag erna nog maar enkele tientallen kilometers
van kamp Westerbork verwijderd. De Duitse bezetter besloot daarop de
vrouwen te evacueren.
De mars begon in de nacht van 11 op 12 april. De vrouwen werden begeleid
door maar liefst 500 Duitse soldaten. Het werd een lange voettocht door de
Drentse heidevelden. Onderweg werden boeren uit hun bed gehaald om de
stoet met paardenkarren te begeleiden en de vrouwen te vervoeren die slecht
ter been waren.

Bevrijding
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De tocht, die bekend zou komen te staan als de ‘vrouwenmars’, trok drie
nachten lang door Drenthe richting Groningen. Om zo min mogelijk op te
vallen liepen ze alleen ’s nachts.
De vrouwen liepen via Assen verder richting Hoogkerk, en van daar naar het
Westerkwartier. Op 14 april bereikten de vrouwen uitgehongerd een boerderij
tussen Visvliet en Grijpskerk. De commandant van de soldaten besefte dat de
stoet was ingesloten door de geallieerden. De vrouwen waren bang dat zij
allemaal zouden worden doodgeschoten, samen met de Duitsers.
De Duitse commandant besloot echter de gevangenen achter te laten en met
zijn regiment verder te trekken. De vrouwen konden opgelucht ademhalen. Ze
waren bevrijd.
De vrouwen liepen terug naar Grijpskerk. De inwoners van het dorp waren
eerder al gewekt door het gerammel van de paardenkarren. Nu zagen ze ruim
honderd vrouwen in blauwe overalls en rugnummers het dorp binnen lopen.
De vrouwen werden er gastvrij onthaald en opgevangen.

Op vier locaties langs de route van Westerbork naar Visvliet is een expositie
over de Vrouwenmars ingericht. Hier zijn in vitrines één of meerdere overalls
te zien en is, naast algemene informatie over de Vrouwenmars, het
persoonlijke verhaal van de draagster te lezen. De locaties zijn
Herinneringscentrum Kamp Westerbork in Hooghalen, het Drents Archief in
Assen, de Groninger Archieven in Groningen en verzorgingscentrum De
Nieuwe Wierde in Grijpskerk. De aangepaste datums ivm de Corona
maatregel van de expositie zullen later gecommuniceerd worden.
Ina Haveman
en Grijpskerk.
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Beste Dorpsgenoten,
Sinds kort is mijn collega Harrie verhuisd uit ons dorp. We hebben samen een
paar jaar met veel plezier prachtig drukwerk voor jullie gemaakt.
Er staat inmiddels glanzende moderne apparatuur in het dorpshuis, dus veel
werk is het eigenlijk niet meer om jullie lievelingsperiodiek te maken. Maar
het moet wel even gebeuren en ik ben de enige die nu weet hoe die machine
optimaal gebruikt kan worden. Ik zoek iemand om het werk te delen of over te
nemen in weken dat ik verhinderd ben door bijvoorbeeld vakantie.
Bel me even, dan laat ik volgende maand zien hoe het werkt. Groet,
Jurjen 0594-851111
Trotse ouders
Beste dorpsgenoten
In deze rare tijd komen wij graag met leuk nieuws.
Zondag 29 maart zijn wij om 4.41 uur de trotse ouders geworden van onze
zoon, Thijs Baten. Hij weegt 3155 gram en is 51 centimeter. Na een aantal
dagen in het ziekenhuis mochten wij woensdag lekker naar huis. Thijs groeit
als kool en met het lekkere weer van de afgelopen dagen zijn we al een aantal
keren met hem gaan wandelen door het mooie Niezijl.
Helaas kunnen we op dit moment geen visite ontvangen. Voor ons dan ook
een reden om de vlaggetjes niet binnen maar buiten te hangen. De visite
ontvangen we dan ook aan het raam.
Mocht je langs lopen spiek dan gerust eens binnen om Thijs te bewonderen!
We hopen dat alles snel weer normaal is en we
elkaar weer kunnen ontmoeten.
Groetjes Dean, Marian en Thijs
Stein van Malsenstraat 10
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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

0594-212247
06-30 46 60 99

Kinderopvang “Het Speelhuis”
Herestraat 1
9842 AH Grijpskerk
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De slimme reiziger
Een hongerige reiziger kwam aan in een heel arm dorpje. Hij begreep dat
hij niet zomaar om voedsel kon bedelen. Hij stelde de dorpelingen voor om
een grote ketel soep te koken. Verbazing alom, want soep hadden ze al heel
lang niet gegeten!
Maar de reiziger beweerde dat hij alle benodigdheden in zijn rugzak had.
Een grote ketel water zou voldoende zijn. Uit zijn rugzak haalde hij een
flinke steen. “Geen gewone steen”, zei hij, toen hij de vragende blikken
zag, “een echte soepsteen!” Hij legde de steen in het water. Iedereen
wachtte, vol spanning, vol nieuwsgierigheid.
“De soep zou gekruid moeten zijn”, zei hij na een tijdje.
Gelukkig was er ergens nog wat zout in huis, en de buurvrouw had ook nog
een blaadje laurier. En dan maar weer wachten. “Er moest eigenlijk wat vet
bij” zei de reiziger. Toen herinnerde iemand zich dat hij in de kelder nog
wat soepvlees had staan.
“Ze zou ook wat meer gebonden moeten zijn”, sprak de man weer, want hij
had in het tuintje een aardappelstruikje zien staan. De knolletjes gingen
erbij. “Wat zou je denken van een paar worteltjes?”, vroeg iemand plots.
Een ander dacht er net aan dat hij twee rapen had liggen.
En nog iemand kwam met een struikje prei, en de overbuurvrouw had een
paar boontjes …. In korte tijd was het huis gevuld met een heerlijke geur.
Ze aten tot ze niet meer konden en nog was de soep niet op.
De reiziger nam dankbaar afscheid. “De soepsteen mogen jullie houden”,
zei hij, “je kunt er nog vaak soep van koken”. “Toch een wondere steen”,
zeiden de mensen nadat hij was vertrokken.
Eenmaal uit het zicht verdwenen, raapte de reiziger een nieuwe steen op
van de weg, en stopte hem in zijn rugzak.
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Fan mail
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Oud papier
De volgende ophaaldag in 2020 is zaterdag 2 mei. 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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Klokluiden in Niezijl
Op woensdagavond 18 en 25 maart en 1 april is de klok van Niezijl geluid van
19.00 tot 19.15 uur. Wij deden mee aan de actie: KLOKKEN VAN HOOP EN
TROOST.
Aanstaande woensdag (8 april) is de vierde luiding van ‘klokken van hoop en
troost’.
Meer dan 600 torens, klokkenstoelen en kerken hebben zich de afgelopen tijd
‘officieel’ aangemeld voor klokken van hoop en troost.
Hieronder volgt informatie over deze actie, die wij (Plaatselijke Commissie
Niezijl) ontvangen hebben van de organisatoren in Rotterdam:
Klokken van hoop en troost wordt nu verlengd tot en met eind april.
Dit betekent dat er na 1 april geluid wordt op:
woensdag 8 april 2020; woensdag 15 april 2020; woensdag 22 april 2020;
woensdag 29 april 2020.
Betekenis van het klokluiden bekend maken
Klokken luiden al eeuwen als boodschappers voor de samenleving. We zijn
van mening dat klokgelui een krachtig signaal naar de samenleving kan zijn,
zolang we vertellen waarom de klokken geluid worden. Wanneer we onze
omgeving informeren over dit troostvol en hoopvol gebaar van klokgelui, kan
het initiatief breed gedragen worden door de samenleving. Klokken luiden
immers voor allen die getroffen worden door het Coronavirus, waaronder ook
hen die ernstig beperkt worden in hun sociale contacten.
Meer informatie vindt u op de website www.klokkenvanhoop.nl
De kern van 'klokken van hoop'
Graag herhalen we nog eens de kern van deze actie:
We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen
doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons
allemaal.
We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om
slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis
deze weken door te komen.
En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen:
we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land
betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag
aan dag klaar staan om medemensen te helpen.
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Vragen en informatie
Mocht u vragen hebben over de actie, de verlening of anderszins, dan vragen
we u om eerst op de pagina met ‘veelgestelde vragen’ (FAQ’s) te kijken
(www.klokkenvanhoop.nl/). Mogelijk wordt daar al antwoord gegeven op
uw vragen. Wanneer uw vraag er niet bij staat stuurt u dan gerust een mail
naar naar dit adres: paradijskerk@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Michael van den Bergh
Hans de Rie
en de klokkenluiders van de Paradijskerk te Rotterdam
Groetjes
Dorpsgenoten,
Door de corana maatregelen zijn we aan huis gebonden; ik noem het
OPHOKPLICHT!! Hoe zien we er straks uit; geen kapper, geen pedicure of
schoonheidsspecialiste. Geen handen schudden om je voor te stellen wie je
bent.
Het is nog nooit zo duuster west of 't werd altied wel weer licht.
Neem de regels in acht, houd afstand en was de handen.
We missen onze gezellige bezoekers en willen hun ook een hartelijke groet
doen van ons.
We worden niet vergeten, dat doet goed. Raambezoek van kinderen en
kleinkinderen, maar ook op andere manieren wordt er aan ons gedacht.
Bloemen, leuke kaarten, positieve berichtjes of lachwekkende appjes.
Daarom voor allen; blijf gezond, hol de kop de veur!
Met diep respect voor de mensen in de zorg, niemand uitgezonderd.
Moi en groetjes van Dirk en Diana Pater,
Willem Lodewijkstraat

Ik zit al 13 jaar bij Sjoerd en Fennechien aan de
Oude Haven 14 in quarantaine.
Mij hoor je er niet over’.
Bubba, 13 ½ jaar
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VRIJWILLIGER
Vrijwilliger worden is een kunst
Vrijwilligers krijgen is een gunst
Vrijwilligers hebben is een geluk
Vrijwilliger blijven een meesterstuk
Want vrijwilliger zijn
Is vrijwillig maar niet vrijblijvend
Is verbonden maar niet gebonden
Is onbetaalbaar maar niet te koop
Is positief denken en doen met als doel
Voor de ander en jezelf een goed gevoel
Want daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven goed
Waar men blij en ongedwongen
Alles voor elkander doet
Een zachte blik, een goede daad
Een vriendelijk woord, een blij gelaat
Al lijkt het soms weinig wat je doet
Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig
Want iedere vrijwilliger is hard nodig.
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Sfeerimpressie familie Roijenga in Sri Lanka (begin 2020)

Samen in de tuktuk

Op de verse
vismarkt
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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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Links op de
weg;
rijstdrogen op
de helft van een
drukke weg

Schoonmaken
van de netten
na het vissen

Het drogen van
tabaksbladeren
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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

Thuisblijven in Niezijl
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Inmiddels wonen wij al weer bijna 9 jaar in Niezijl aan de Pelmolen 9 en met
veel plezier. Ons fijne plekje aan het water is heerlijk en thuisblijven is voor
ons dan ook absoluut niet erg.
Even voorstellen, wij zijn Catrinus en Grietje Bouma en kwamen na 20 jaar
op de boerderij in Oldehove te hebben gewoond hier in Niezijl terecht. Wij
hebben drie kinderen die inmiddels allemaal een eigen plekje hebben
gevonden, onze twee dochters wonen in Leeuwarden en onze zoon woont in
Makkinga. Allemaal gezond, met partner en allemaal volop aan het werk.
Wij werken beide ook nog 5 dagen in de week. Catrinus werkte tot voor kort
in de asbestsanering maar start in juni met een nieuwe baan, hij gaat weer aan
de slag in de pluimveesector.
Zelf heb ik (Grietje) kantoor aan huis als houder/eigenaar van
Gastouderbureau inZicht. Normaliter zijn mijn collega Nienke en ik veel op
pad bij de gastouders langs en voor gesprekken bij de ouders thuis.
Vanwege de Coronamaatregelen is de kinderopvang gesloten in ieder geval
tot 28 april, dus wij ook. De ruim 50 bij inZicht aangesloten gastouders
vangen alleen nog de kinderen op van ouders in cruciale beroepen. Op dit
moment onderhouden we onze contacten telefonisch, via WhatsApp en via de
mail. Alle bijeenkomsten voor de gastouders zijn uitgesteld. We overleggen
wekelijks met collega gastouderbureaus via Microsoft teams, juist in deze
bijzondere tijd erg waardevol. In deze uitzonderlijke periode is het flink
aanpassen voor iedereen.
Het Coronavirus maakt duidelijk wat echt belangrijk is, blijf thuis, pas goed
op jezelf en je dierbaren!
Een warme groet voor alle lezers van de DorpsProat,
Grietje en Catrinus Bouma

Mijn reisplannen voor 2020
Woonkameroen, Tuinzania, Halsinkie, Islamabadkamer
Schuurmonnikoog, Toiletland, Berging aan Zee
Serre Leone, Keukenhof, Parijskast
& de Balkonlanden
Zo nu kan ik in ieder geval kiezen.
Vakantie groet. Nel Martini
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CORONA VIRUS TIJD
Het Corona virus komt ook bij ons hard aan. Groepen bezoekers afzeggen en
weken dicht ja misschien wel maanden de deur dicht houden voor
museumgasten.
Erg jammer mede omdat we net een positief stuk in het Dagblad van het
Noorden en Westerkwartier hadden. De Borgstee uit Grijpskerk kwam met
groep 5 ons museum bezoeken. Spannend voor de kinderen maar ook voor
ons maar we kunnen terug zien op een leuke morgen. Verder moeten we
leven met aanpassingen.
Wat wij heel erg missen is het niet zomaar even binnen lopen bij de
kinderen, familie of zij bij ons en natuurlijk het contact met Noor. Maar
gelukkig is er Whatsapp zodat we even kunnen kletsen met elkaar, wat een
prachtige uitvinding is dit in deze tijd. Verder worden er veel telefoontjes
gepleegd met ouderen en familieleden.
Dan duik je ook eens in de kast waar de fotoboeken staan en als je dan
eenmaal begint met kijken en lezen ben je zo wat uren verder.
Zo pakte ik ook wat fotoalbums en plakboeken van onze winkelperiode in
Niezijl.
Wij kochten de winkel in 1975 van de fam. Bouma zij hadden de winkel
toen 8 jaar gehad. In die periode hebben ze vele bedrijven overgenomen.
Dit waren melkboer de Vries ( Rijksstraatweg 51) bakkerij Datema
( Hoofdstraat 30 ) deze had twee jaar eerder bakkerij Luchtenburg
( Hoofdstraat 42 ) overgenomen. Kruidenier en ijsjes verkoper blinde Faber
( Hoofdstraat 60 ) hij was echt blind maar kon altijd het juiste ijsje van de
Friesche koe voor je pakken.
Verder nog de zaak van vader Noordewier (Hogedijk 1) met zijn zonen Anne
en Menne. Ze hadden een winkel van sinkel met een bibliotheek waar
honderden boeken stonden. Deze lazen ze eerst zelf en stond er een vies /
vloek woord in dan werd deze onleesbaar gemaakt.
Slagerij Pool kon je vinden aan de ( Hoofdstraat 28 ) en als laatste werd het
kruideniersbedrijf van de fam. De Vries ( Hoofdstraat 86 ) overgenomen.
Fam. Bouma had de kroonwinkel op hoofdstraat 41. Ik, Hein, werkte toen
bij hen en bezorgde melk , brood en verdere levensmiddelen met een SRV
wagen door dorp. In 1974 kocht Bouma het pand op hoofdstraat 39, dit werd
verbouwt tot supermarkt en nog maar een jaar later namen wij het over. Wat
is er dan veel veranderd in 45 jaar.
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Vele nu inwoners van Niezijl hebben dit niet meegemaakt. Maar voor de
oud inwoners van ons dorp nog even een paar dingen die we organiseerden
in die tijd.
Samen met de familie Witterholt een modeshow in het dorpshuis.
Verschillende spaaracties met o.a. een actie waar de klanten 8 fietsen of een
vliegreis konden winnen. Eieren kleuren in de paastijd, schoen opzetten en
zwarte piet in de winkel o wat keken sommige kinderen bang.
Wij zijn begonnen als Kroon, Vivo, Cirkel en de laatste jaren als Spar
Supermarkt. In 2006 was een winkel voor Niezijl niet meer haalbaar en
moesten wij sluiten.
Gelukkig hebben we van de supermarkt het ‘ Blik trommel en oudheden
museum’ gemaakt. We genieten daar zelf erg van en gelukkig heel veel
mensen met ons.
Om verder de vrije tijd nu goed in te vullen hebben wij het plafond
gerenoveerd. Hierdoor hebben we er weer vele meters bij gekregen zodat
we alles even weer kunnen veranderen. Een hele grote klus maar nu we toch
geen bezoekers kunnen ontvangen is dit een mooie invulling van de tijd.
We willen U / jullie aan het eind van deze vervelende corona tijd graag het
resultaat laten zien. In de Dorpsproat laten wij u weten wanneer we een
weekend open zijn. Ook mag u binnen lopen wanneer de vlag en het gele
bord op de stoep staat .
Verder voor gezinnen, ouderen en degen die alleen zijn heel veel sterkte in
deze moeilijke corona tijd.
‘ Kop d’r Veur ‘

Hein en Tineke Nauta .

Te koop
2 goedwerkende hogedrukspuiten
 karcher K220: € 10,-Lavor ED: € 15,-Dressoir meubel: bieden
Nel Martini, Hoofdstraat 61
Telefoonnummer: 213101
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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
Onderhoud
Nieuwbouw
Fax. 0594697709
http://www.amebouw.nl
E-mail: info@amebouw.nl

Renovatie
en
Levering van al uw bouwmaterialen

Beste dorpsgenoten,
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Wij zijn pasgeleden naar Niezijl verhuisd en
willen graag een bijdrage leveren aan de
Dorpsproat! Hieronder ons stukje.
Wij zijn Dave en Simone van de Hoofdstraat
98. Begin maart zijn we naar Niezijl verhuisd
en nog voor we de buren konden ontmoeten,
werden we naar binnen gedwongen door het
corona virus. We maken dan ook graag van de
gelegenheid gebruik om ons aan Niezijl voor te stellen.
Dave is Amerikaans. Hij komt uit Buffalo, New York (bij de Niagara
Falls) en woont sinds maart in Nederland. Door het virus is het voor hem
nu wat lastig om een baan te vinden, dus hij besteed zijn vrije tijd nu
vooral aan het leren van Nederlands, het bijhouden van de moestuin en het
spelen met onze twee katten, Jessie en James.
Ik, Simone, kom hier uit de buurt: ik heb lange tijd in Zuurdijk en
Oldehove gewoond. Ik werk voor de Tijdelijke Commissie
Mijnbouwschade Groningen, normaal op ons kantoor in de stad maar nu
even vanuit huis.
Voor nu zou ik willen zeggen:
blijf gezond en gelukkig.
Hopelijk kunnen we elkaar
weer snel persoonlijk de hand
schudden!
Vriendelijke groet,
Dave Raimonde en Simone
Freije

‘De werkelijke geschiedenis van het Nijzielster Hoerediep’
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NIEZIJL – De naam van Niezijl verwijst naar de nieuwe zijl, oftewel
sluis. Oorspronkelijk lag iets ten westen van het huidige Niezijl een
zeesluis, de Bomsterzijl. Tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421 bleek
al dat deze sluis onvoldoende veiligheid bood. Het duurde daarna echter
nog meer dan honderd jaar voordat een nieuwe sluis, Niezijl, werd
gebouwd. Tegelijk met de bouw van de sluis werd ook het
Niezijlsterdiep gegraven om de afwatering te verbeteren. In
de Tachtigjarige Oorlog vormde de Bomsterschans bij Niezijl een
tijdlang het enige steunpunt van de Staatsen in de provincie Groningen.
Verschillende Spaanse pogingen om de schans te veroveren (onder
andere vauit Kommerzijl) mislukten.
Nijziel, t Hoerediep
Heel vroeger heette Niezijl Bomsterzijl. Zijl betekent sluis en Bom staat voor
een laag stuk land. Dat het dorp Niezijl ging heten kwam doordat er een
nieuwe sluis gebouwd moest worden na de St. Elisabethvloed in 1421.
Nieuwe sluis…..Nieuwe Zijl…..Niezijl. Het dorp wordt doorsneden door
twee wateren, het Niezijlsterdiep en het Hoerediep. Die naam Hoerediep
intrigeert veel mensen. Volgens Wikipedia komt het van het Latijnse woord
Hore, slijk. Maar ik verzeker jullie dat de werkelijkheid heel anders is. Ik zal
dat hier vertellen.
Toen de zee nog helemaal tot Niezijl aan toe kwam, dijken waren er niet en
‘t water ging met eb en vloed op en neer. Natuurlijk woonden er hier al
mensen. ‘t Waren de pioniers die uiteindelijk onze voorouders zijn
geworden. En ook al was het een beetje een uithoek, er gebeurde van alles.
De boeren verbouwden voedsel op het land en ze hielden er vee. Dat zwierf
overal, dus moest er geherderd worden tegen diefstal door bandieten.
Verder waren er de vissers die van hieruit er op uit trokken, sommigen waren
weken van huis, gingen ver de zee op en kwamen vaak met grote buit
weerom. En dan nog waren er de jagers, die jaagden op kleinwild, maar ook
op wilde zwijnen voor het eten. En natuurlijk jaagden ze op wolven en
beren, maar dat was meer om de huiden te doen, voor eigen gebruik en voor
de handel.
Het was hier ook de doorgangsroute naar het achterland, van hieruit trok je
Friesland en Drenthe in, daar woonden veel mensen die goederen gebruikten.
De Bomsterzijlsters was een ruig volk, sterk als paarden. Ze geloofden
onvervalst in Donar en Wodan. Als Donar met zijn kar langs de lucht vloog,
dan donderde en bliksemde het, dan sidderde de hele bevolking.

En dan kwamen er regelmatig boten langs met grote kerels aan de riemen.
Noormannen en Picken uit Scotland. Ruig volk, die Noormannen, ze39
roofden
en stalen alles bij elkaar, alleen voor de Bomsterzielsters hadden ze diep
respect. Daarom stopten ze alleen maar om wat handel te doen. Ruilhandel,
huiden tegen walvistraan en stokvis. Het vechten lieten ze achterwege, die
knuisten als voorhamers van de Bomsters, ze durfden het niet aan.
En toen op een avond, de zon hing al in de boomtoppen, gebeurde er iets
bijzonders. Over het water kwam een groot schip met alleen maar mooie
vrouwen aanvaren. Niemand snapte er wat van, het hele dorp liep uit. “Er
achteraan”, brulden de mannen en ze stapten allemaal in de boten en haalden
de vrouwen in. Wat er allemaal precies is gebeurd vertelt het verhaal niet, feit
is dat het stikdonker was toen de mannen eindelijk weer terugkwamen.
Alle mannen behalve Hendrik, een eigenzinnige vrijgezel die aan het water
woonde. Hij zocht zich een hele mooie meid uit en nam haar mee naar huis.
Hij noemde haar Lolkje, omdat hij zoveel lol met haar had. Hij had zelfs
zoveel lol met haar dat hij het niet aan kon, ze was teveel voor hem. Binnen
een jaar legde hij het loodje. Lolkje bleef alleen achter.
Nou, daar wisten die ruige Bomsters wel raad mee. Zij zorgden er met elkaar
voor dat Lolkje niks te kort kwam en Lolkje regelde dat haar steeds maar
uitdijende huishouding genoeg te eten had. De hoer spelen is goed, maar het
moet wel goed betaald worden. En zo is er een groot nageslacht overgebleven
waarvan ik zeker weet dat er nog heel wat nakomelingen in Niezijl wonen.
Het zal u nu duidelijk zijn hoe ze aan de naam Hoerediep komen. Eerst wilde
ik het voor mijzelf houden, maar dat leek me toch niet goed. Daarom deel ik
het met jullie. Maar breng het niet teveel naar buiten. Daar krijg je alleen
maar praatjes van.
Richard Lamberst

Teruggekeerd
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Wij (Berend, Margreet en Mark Berend Top) zijn na bijna 20 jaar in
Grijpskerk te hebben gewoond, weer teruggekomen in het pittoreske dorpje
Niezijl.
Kleine voorstelling: Berend is vrachtwagenchauffeur speciaal transport en
werkt bij Mammoet noord in Assen. Margreet is postbezorger, huisvrouw en
doet vrijwilligerswerk bij de nieuwe Wierde in Grijpskerk. Mark Berend is
automonteur bij Halbe Bremer Autoservice in Grijpskerk.
De dagelijkse werkzaamheden
gaan op het moment gewoon door
behalve het vrijwilligerswerk dat
is even gestopt.De eerste week na
het bericht van de ministerpresident blijf thuis.
Kwamen naast ons 6 kalkoenen
op visite.
Geweldig zo mooi 2 mannetjes
pronkten met hun verenpracht en
beschermden 4 vrouwtjes.

Even voorstellen
Ik ben Emile van Doorn. Sinds december woon ik hier in het mooie witte
huis aan het water, op nummer 29.
Groot fan ben ik van mijn dochter Feline, mijn hond Woozer en van
wandelen door de weilanden en op de eilanden. Het liefst doe ik dit zo vroeg
en zo vaak mogelijk.
Naast deze liefdes is mijn allergrootste passie het maken van muziek. Ik ben
drummer, speel piano, schrijf zelf
heel veel liedjes in samenwerking
met mooie mensen, produceer
albums voor bands of ik organiseer
fijne lokale concerten en festivals in
de provincie.
Ik ben opgeleid tot docent
maatschappijleer, heb aan de
academie voor popcultuur
gestudeerd, heb gewerkt bij
poppodia en geef de afgelopen 10
jaar les in het voortgezet- en het
beroepsonderwijs.
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Hier in Niezijl is mijn plek. Tussen mijn thuis in Leeuwarden en mijn thuis in
Groningen.
Mocht je verlegen zitten om een praatje, een muzikant, huiswerk begeleiding
of een plek om te vergaderen, dan bied ik je graag mijn keukentafel aan.

Lentevers, een gedicht van Stef Bos
Onvoorstelbaar hoe in twee weken de wereld kan veranderen
en wij in verwarring naar buiten kijken, overspoeld door feiten
waar we achteraan lopen zonder te weten waarheen.
Hoe goed wij ook door de jaren heen hebben geleerd de kop in het zand te steken,
zelfs ondergronds dringt het nieuws tot ons door en worden wij wakker geschud
door stilte.
Stilte in straten,stilte in de beelden waar we naar kijken met andere ogen
die misschien weer opnieuw moeten leren zien
Tot zover het begin van deze lente die ons voorkomt als het eind der tijden.
De rest van het leven om ons heen fluit er maar op los,
komt uit de knop en bloeit open.
Vogels leggen eieren met een optimisme die ons vreemd is.
De magnolia is gezegend, ze kan de krant niet lezen.
En de schaduw van een zwaluw stijgt boven zichzelf uit en vliegt
de zomer tegemoet.
Maar onze nachten zijn stil.
De straten hebben hun stem verloren.
Wat anders kunnen wij, dan blijven dromen en geloven in een overwinning
op een tegenstander die onzichtbaar is, maar eerst afstand nemen
van alles.
Om te weten wat je mist als het er niet meer is
Dat is misschien wat wij weer moeten leren
Een nieuwe tijd ontdekken
door ons in onszelf te keren
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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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