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Beste mensen. 
 
Het is weer zover: een Nijzielsterdag. 
Fijn dat u bent gekomen. 
Ook bij deze reünie is weer het centrale punt het Dorpshuis. 
Maar... wij hopen dat u hier niet blijft “hangen”. 
U kunt bijvoorbeeld het huis waar u, of uw familie heeft gewoond, gaan bekijken. 
Meerdere inwoners hebben aangegeven dat ze hun huis openstellen voor bezoekers. 
 
Of ga eens naar de begraafplaats. 
Een paar jaar geleden nam één van de inwoners van Niezijl, het initiatief om de begraafplaats 
op te knappen. Graven werden recht gezet, gerestaureerd en van een hernieuwde 
belettering voorzien. Heel veel vrijwilligers hebben in de voorgaande jaren, de handen uit de 
mouwen gestoken en het resultaat mag er zijn. 
Vandaag is de initiatiefnemer, Henk Hasper, op de begraafplaats aanwezig om uitleg te geven 
over de werkzaamheden. De tijdstippen ziet u in het programmaoverzicht. 
Bij slecht weer is er hierover een presentatie in de kleine zaal van het Schanshuus. 
 
We willen graag de verhalen van vroeger levendig houden. 
Piet de Vries, de bekende verhalenverteller, is daarom in de Herv. Kerk aanwezig om ons te 
verrassen met zijn verhalen. Ook de tijdstippen waarop u daarvoor terecht kan in de kerk, 
staan in het programmaoverzicht. 
 
U zult het zien: er is genoeg te doen en te beleven vandaag. 
 
Namens de reünie commissie en Dorpsbelangen wens ik u dan ook een hele fijne dag! 
Dina Pool 
 

Programma 

10:00 uur  Ontvangst bij Schanshuus 

10:30 uur  Bezoek begraafplaats onder leiding van Henk Hasper  

10:45 uur Bezoek aan de Hervormde Kerk  

10:45 uur  Piet de Vries vertelt sterke verhalen  

11:30 uur  Open huizen en/of Puzzeltocht 

12:15 uur  Start gezamenlijke lunch  

13:30 uur  Bezoek begraafplaats onder leiding van Henk Hasper 

13:45 uur  Bezoek aan de Hervormde Kerk 

13:45 uur  Piet de Vries vertelt sterke verhalen  

14:15 uur   Open huizen en/of Puzzeltocht 

15:00 uur  Einde Nijzielsterdag  



Huishoudelijke mededelingen 

- Lunch en consumpties;  

 

Hiervoor heeft u bij inschrijving bonnen gekregen. 

U kunt inbegrepen bij de prijs, daarvoor krijgen bij de bar van het dorpshuis:  

2 Koppen koffie met een plakje cake 

Lunch met broodjes en soep 

2 Andere drankjes 

 

- Verkoophoekje; Niezijlster-, vlaggen, boeken, tasjes en kalenders 

Er is een tafel met verkoopmateriaal ingericht. 

De opbrengst van deze verkoop wordt gebruikt voor plaatselijk belang. 

Ook zal er een verkoop tafel worden ingericht waarbij de opbrengst zal zijn voor de 

gevluchte Oekraïners die in ons dorp verblijven. 

 

- Het terras is voor de Niezijlsterdag geopend tot 17:00 uur. Daarna kunt u als u dat 

wilt, voor eigen rekening, nog genieten van gerechten uit de keuken van het 

dorpshuis en zal daar voor de doorzetter livemuziek ten gehore worden gebracht. 

 

Activiteiten 

- Begraafplaats bezoek 10.30 en 13.30 uur 

De “nieuwe” begraafplaats van Niezijl is een bezichtiging waard. 

Henk Hasper zal u er ter plekke iets over kunnen vertellen. 

Bij deze een kleine inkijk van wat er allemaal gedaan is. 

 

Korte Rapportage Project: “Onderhoud en restauratie 

grafmonumenten Begraafplaats Niezijl” (OBN) 

3-jarig project: 2019 t/m 2021. 

Aanleiding: Inspectie begraafplaats Niezijl vooraf aan Overleg met de 

gemeente Zuidhorn  

Op het oudste deel ca. 230 grafmonumenten. 

Bevindingen: Zwaar verwaarloosd groenvoorziening en inrichting 

Veel slecht onderhouden grafmonumenten, omgevallen stenen, onkruid  

 

Dreiging: Gemeente kan besluiten oudste deel niet meer te onderhouden 

Ruimen van oudste graven (ca.100) 

Te doen: Onderhoud: schoonmaken, rechtzetten, repareren, beletteren, hekwerk, 

verven, onderhouden 

Project: Voorstel VDN en op de algemene vergadering van april 2019 

Groen licht: eerste project-dag 1 juni 2019 

 



Waar hebben we het over? Vakken A en B: voorste en oudste deel van de 

begraafplaats. 

Behelst: ca. 600 graven met ca. 250 grafmonumenten. 

De vrijwilligers: 

Hein Boersema  

Tjaard.R. Hofman  

Folkert Poelma 

Sjoerd Boomsma  

Mark Karreman 

s Dina Pool 

Catrinus Bouma  

Klaas Kobes  

Tjitte Roijenga 

Arie Bron  

Enno Kooi  

Riemkje Stavasius 

Albert Drijfhout  

Nel Martini  

Tineke Snip 

Jan Dijkstra  

Doede Nauta  

Jelle Zijlstra 

Henk Hasper  

Iwan van der Ploeg 

Riny van der Veen 

Durkje vd Schaaf  

Grietje Nicolai

De financiële middelen € 1000.00 startkapitaal, afkomstig van VDN 

  

Kerken Open 

Zoals u wellicht weet zijn er geen kerken meer in Niezijl waar op zondag nog 

erediensten plaats vinden. 

In de voormalige Vrijgemaakte kerk is een woonhuis gevestigd en ditzelfde is ook in 

de voormalige Gereformeerde kerk aan de hand. 

Nu zijn de bewoners van de Gerformeerde kerk van zins om u een kijkje te laten 

nemen hoe het gebouw nu is, wat er is veranderd of juist niet.  

De deuren van de voormalig Hervormde kerk zullen ook open staan voor een bezoek. 

Ook zal hier een onderdeel van het programma te zien zijn. 

 

 

Sterke verhalen door meesterverteller en oud Niezijlster Piet de Vries  

10.45 en 13.45 uur  

Piet is verteller van vertelcollectief “Kom op Verhoal”. 

Hij kan op zijn manier de mooiste verhalen uit de directe omgeving vertellen. 

Verhalen schrijven gaat hem goed af. De Vries heeft ook nooit anders gedaan. 

Verhalen voor toneel, voor de kinderen, voor zichzelf en voor anderen. “Zeker de 

vertelverhalen zijn speciaal”, vindt hij. “Je schildert de plaat. ‘Er was eens...’ en dan 

‘op een dag was ik daar…’ en dan ben je los! Schitterend als je dat beeld goed weet 

neer te zetten. Weet je, een goed verteld verhaal is een mooie film voor de 

luisteraar. ”Want vertellen gaat verder dan schrijven. Schrijven is een verhaal. Met 

vertellen kan je iemand even in zijn zieltje knijpen.  

Heel geraffineerd eventjes raken. In het Westerkwartiers. 

Zeker een bezoek waard. 

 



 

 

 

Puzzeltocht 

Verderop in dit boekje vindt u een puzzel over Niezijl. 

Deze kunt u gebruiken om onderling uw kennis over de geschiedenis van Niezijl te 

testen. 

U kunt het ook later doen als uw geheugen door de Niezijlsterdag weer wat is 

opgefrist met de volgende link: https://www.nijzielsterdag.nl/puzzel/ 

 

Museum open 

Een bezoek aan het Blikmuseum Niezijl is dubbel en wars de moeite waard.  
De voormalige supermarkt van de familie Nauta is nu ingericht als een huiskamer, 
waarbij de kachel in het midden staat te snorren.  
Er is veel te zien en veel te horen, want de eigenaren kunnen u veel vertellen over de 
verzameling en over de rijke geschiedenis van Niezijl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijzielsterdag.nl/puzzel/


 


