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Colofon 
 

Nais uut Nijhoof is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Niehove, 
adres: db@niehove.eu, rekeningnummer Vereniging Dorpsbelangen:  
NL35 RAB0 0348 6550 61 
 
De redactie bestaat uit: 
 
Albêrt Heesink Rikkerdaweg 27    tel: 591562  0641085644 
Ton Sanders Rikkerdaweg 23    tel: 591353 
Sijtse Scheeringa    Kerkstraat 15           tel: 591569 

Ruud Hendriks Rikkerdaweg 17           tel: 857710 

 
Advertenties: 
Jan Broersma Rikkerdaweg 24  tel. 591624 
(advertentie- en sponsortarieven op aanvraag) 
 
Enkele spelregels: 
Kopij voor het volgende nummer, de LenteNais, vóór 1 februari 2016 
naar het e-mail adres nais@niehove.eu of inleveren bij één van de 
redactieleden. 
Iedere inzender krijgt een ontvangstbevestiging. 
Bijdragen mogen in verband met de leesbaarheid niet langer zijn dan 
twee bladzijden A4.  
 
Website van Niehove: www.niehove.eu 

 

Inhoud van dit nummer: 
Redactioneel en Dorpsbelangen 
  4 Berichten van Dorpsbelangen 
  8 Terugblik afgelopen periode 
  9 Activiteiten november t/m februari 
13 Even voorstellen: 
17 Berichten Dorpshuis, De Schaats, Electra 
21 Kinderen- en jongerenhoekje 
23 Gemeentenieuws, Wijkverpleegkundige 
25     Ingezonden artikelen      
42 AED-info 
43     Van Nu en Straks 
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Van de redactie 

 

Na vele jaren ziet het colofon op pagina 2 er anders uit. Louis van der 
Walle heeft een andere woonstee gevonden, vertrekt straks uit Niehove 
en heeft daarmee ook de functie van hoofdredacteur van “NAIS UUT 
NIJHOOF” neergelegd. Hij heeft het vele jaren met hart en ziel gedaan. 
NAIS zag er altijd verzorgd uit en kwam op tijd in de bus, wat mede 
kwam door het strenge ‘deadline’ beleid van Louis. Louis, hartelijk dank 
voor alles en het ga je goed. 

Tegelijkertijd met het vertrek van Louis heeft ook Kees van Ee 
aangegeven niet langer redacteur van Nais te willen zijn. Wel zal hij 
blijven schrijven voor ‘Nais uut Nijhoof’; een stuk van zijn hand zal ook 
nu weer te lezen zijn. 

 

Eenzaam -een traan wegpinkend- bleef Ton Sanders als enige 
redacteur achter. Maar ‘t hef nog nooit zo donker west of ‘t wer altied wel 
weer licht’. Nieuwe redactieleden staan op. 

Sijtse Scheeringa; u allen wel bekend van radio en TV. Hij zorgt voor de 
vrolijke noot op de redactie. Van zijn hand ook een stuk in dit 
herfstnummer.  

Louis was ook de vertegenwoordiger van Dorpsbelangen en deze plaats 
wordt vanaf nu ingenomen door Ruud Hendriks, ons kersvers 
bestuurslid. (zie verderop in dit nummer) 

Ten slotte komt Albêrt Heesink de redactie versterken. Hij is gewoon 
nieuwsgierig en vindt het leuk als de naam FC Twente in ‘Nais’ komt. Is 
dus nu gelukt. 

 

Naast deze Nais uut Nijhoof hebben we natuurlijk ook onze wekelijkse 
NaisFlits. Deze wordt gemaakt door Ton Sanders. Het is belangrijk om te 
vermelden dat reguliere kopij voor de NaisFlits binnen moet zijn zondags 
voor 12:00 uur. NaisFlits is natuurlijk altijd beschikbaar bij calamiteiten! 

 

Rest ons jullie veel leesplezier te wensen. 
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Berichten van Dorpsbelangen. 

Samenstelling bestuur:   

Hans Harkema           voorzitter/penningmeester      Rikkerdaweg   5 

Ruud Hendriks           secretaris                                Rikkerdaweg  17 

Jan Broersma             lid                                         Rikkerdaweg  24 

 

Activiteitencommissie: 

Paulien Pieltjes                                                  Rikkerdaweg 40 

Geertje Broersma                                            ` Rikkerdaweg 24 

Jennie Dijkema                                                         Rikkerdaweg 15 

 

Contributie/donaties: 

In deze Nais vinden jullie een uitnodiging tot betaling van contributie / 
donatie. 

Verzoeke dit voor 1 januari 2016 te voldoen. Het liefst per bank. 

Ons nummer: NL 35 RABO 0348655061 ten name van Vereniging 
Dorpsbelangen Niehove. 

 

Redactielid Nais: 

Ruud Hendriks treedt toe tot de redactie als bestuurslid. 

 

Notulist bestuursvergaderingen: 

Joke Steg heeft zich bereid verklaard, als notulist bij de 
bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. 

Daar zijn wij uiteraard zeer blij mee. 

 

Belangrijke e-mail adressen: 

Dorpsbelangen:  db@niehove.eu 

Nais:   nais@niehove.eu 

Website:  www.niehove.eu   

 

mailto:db@niehove.eu
mailto:nais@niehove.eu
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Begroting: 

De begroting voor het komende jaar ligt ter inzage bij de 
penningmeester. 

Terugblik  jaarvergadering: 

Opkomst met 32 leden was redelijk. De verslagen van bestuursleden en 
commissies werden zonder commentaar akkoord bevonden. De 
bestuurswisseling  vond plaats. Afscheid genomen van Paulien, Hanna   
en Louis en werd gekozen Ruud Hendriks. Hans Harkema heeft een 
dubbelfunctie. Hopelijk zijn er nog leden, die het bestuur willen 
assisteren dan wel toetreden. 

Het werkplan 2015-2016 werd besproken. Enkele punten zullen wij kort 
toelichten: 

1. Laarzenpad: er worden gesprekken gevoerd tussen eigenaar, 
gemeente en Dorpsbelangen. 

2. Gemeentelijke herindeling: de laatste stand van zaken wordt 
bekendgemaakt. Wij houden de vinger aan de pols. 

3.   Aardbevingsschade: Marco v.d. Ende heeft contact met de gemeente 
en wil weten wat Dorpsbelangen doet. Uitkomst:  een werkgroep o.l.v. 
Marco  inventariseert, waarbij iedereen  zijn op-en aanmerkingen kwijt 
kan. In HerfstNais vinden jullie meer. 

4.   Uitdiepen Niehoofsterdiep: Dit is een zaak van het Waterschap. Via 
de gemeente hebben wij dit wederom aangekaart. 

5.   Parkeren Rikkerdaweg: gele strepen kunnen niet volgens gemeente. 

6. Nieuwe gas/elektriciteitsleidingen: Marco  houdt contact met de 
archeoloog, die hierbij betrokken is. Hij houdt bestuur op de hoogte. 

7. Joke stelt voor een rooster te maken voor het aftreden van 
bestuursleden. 

8. Lantaarnpaal Friesestraatweg, Balmahuisterweg is kapot volgens 
Kees Slager. Bestuur neemt contact op met provincie. 

9.  Feike vraagt aandacht voor de graven rond de kerk. Iets voor de 
Plaatselijke Commissie, dan wel aanvraag voor Burendag of NL Doet. 

10. Dorpshuis  zal komend voorjaar een bijeenkomst organiseren over 
de toekomst van het Dorpshuis. 
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11.  35-jarig bestaan. Dorpsbelangen heeft Janet gevraagd hierover na 
te denken samen met enkele bewoners, die zich hebben aangemeld. 

Enkele andere zaken. 

1. Balmahuisterweg blijft de aandacht houden. Bestuur neemt op zeer 
korte termijn  weer contact op met de gemeente. Dit geld ook voor het 
onderhoud Oude Dijk. 

2. Thema-avond/zaterdag. Enkele jaren geleden werd een aantal keren 
een inloopmiddag gehouden. Het bestuur probeert dit nieuw leven in te 
blazen. Onderwerpen genoeg: Zorgwet, Aardbevingsschade, Toekomst 
Dorpshuis, Gemeentelijke herindeling. Graag horen wij van jullie. 

3. Over de invulling van oudejaarsactiviteiten beraden wij ons nog. Nader 
bericht volgt z.s.m. via de NaisFlits! 

4. Nieuwsflits. 

Wisten jullie dat onze Nieuwsflits(bijna wekelijks) wordt gelezen en dat 
ook de waardering groot is? 

Ook laten wij jullie weten dat 80% van onze leden deze Nieuwsflits in 
hun bestand hebben opgenomen. Hebben jullie nog  geen gratis 
abonnement genomen, dan kan dit alsnog door dit te melden bij 
nais@niehove.eu 

In de Nieuwsflits komen zaken aan de orde, die ook voor jullie 
individueel van belang kunnen zijn. Tevens gebruikt Dorpsbelangen 
deze Nieuwsflits om aandacht te schenken aan activiteiten en andere 
informatie. En… jullie mogen ook reageren!! 

 

mailto:nais@niehove.eu
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Terugblik afgelopen periode 
 
Klaverjassen 2015 
 

Het ‘”kaarten op de laatste vrijdag van de maand” hield op vrijdag 30 
oktober de traditionele klaverjaswedstrijd in café Eisseshof. 

Er werden drie boompjes gespeeld en opnieuw zijn er records 
gesneuveld. Een terechte winnaar met bijna 500 punten voorsprong op 
de nummer twee: Geertje Haack 

Henk en Frans wisten niet meer hoeveel punten ze hadden en Fre en 
Loes gaan in extra trainingskamp voor volgend jaar. 

 
De uitslag: 
1 Geertje Haack  5845    9 Ans Niewijk  4669 
2 Peter Haack  5387  10 Harm Jan Huiges 4506 
3 Minke Boer  5171  11 Jan Broersma 4266 
4 Roel Smid  5131  12 Henk Cornello 4088? 
5 Jan Harkema  5054  13 Frans Niemeyer 4110? 
6 Kirsten Deelman 4799  14 Henk Pieltjes  4067 
7 Ria Harkema  4731  15 Fré Zuidema  3618 
8 Jonny Tuinstra  4691  16 Loes Zuidema 3471 

 
 
 
Verderop in dit blad is een terugblik te vinden van Geert Mulder, 
bestuurslid van Zwembad ‘Electra’. 
 
 
Wandelen  ” van dorp tot dorp”. 
 
In de week van 16 april zijn we gestart met 10 deelnemers aan het 
project. 
Eerst hebben we de conditie in kaart gebracht van iedereen en daarna 
konden we beginnen met de wandelingen. 
We wandelden iedere donderavond vanaf verzamelplek de Eisseshof om 
19.00 uur. 
De afstand werd langzaam opgebouwd van 5 naar 10 kilometer per 
avond. 
Elke wandeling was weer verrassend en leerzaam door de verhalen van 
Klaas Jan de Boer over de omgeving. 
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Na afloop dronken we gezellig een kop koffie met een plak koek bij 
Husein. 
Na 12 weken was het project afgelopen maar het enthousiasme van de 
groep was zo groot, dat we nog enkele weken zijn doorgelopen. In de 
zomervakantie zijn we gestopt. 
We hopen volgend jaar vanaf 21 maart weer van start te gaan met vele 
deelnemers. 
Informatie hierover kun je krijgen bij Ans Niewijk, Janet Postema en 
Wiepie Jansen. 
 
                                          
 

         
 

 

Activiteiten in november t/m februari 
 
IJsbaanvergadering 
Datum: vrijdag 20 november 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Café Eisseshof 
 
 
Presentatie CD ‘Zuver Scheerwol’ 
Datum: Zondag 22 november 
Tijd:  vanaf 16:00 uur 
Plaats: Café “de Sluis” Munnekezijl 
 
 
Schoen opzetten 
Datum: vrijdag 27 november 
Tijd:  18:30 uur 
Plaats: Café Eisseshof, bovenzaal 
Voor wie: kinderen tot en met 8 jaar! 
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Gezellige avond voor de jeugd 
Datum: vrijdag 27 november 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof, bovenzaal 
Voor wie: jeugd vanaf 9 tot en met 17 jaar. 
Deelname: €1,50 
 
 
Intocht Sinterklaas en sinterklaasfeest 
Datum: zaterdag 28 november 
Tijd:  14:30 uur    verzamelen bij het haventje! 
Daarna:  Café Eisseshof, bovenzaal 
 
 
Sint avondprogramma voor 18+ 
Datum: zaterdag 28 november 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof, bovenzaal 
Muziek: DJ Meindert. 
 
 
Serious Request 
Datum: vrijdag 18 t/m zaterdag 19 december 
Tijd:  ..:.. uur tot ..:.. uur 
Plaats:  ?????????????? 
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Oud / nieuw kloksmeren 
Datum: vrijdag 1 januari 2016 
Tijd:  vanaf 00:00 uur 
Plaats:  Nader bericht volgt !!!!!!! 
  
 
Kinderdisco 
Datum: zaterdag 16 januari 2016 
Tijd: 
Plaats: Eisseshof 
Nader bericht volgt!!!! 
 
 
Rookwedstrijd 
Datum: vrijdag 12 februari 2016 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof 
 

 
 
 
NLdoet vooraankondiging 
Datum: vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2016 
Tijd:  ??:?? uur 
Plaats: ???? 
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Activiteiten Dorpshuis 
 

Vlaggen Niehove. 
 
Dorpshuis Niehove bezit nog een aantal vlaggen van Niehove. 
Deze zijn nog steeds te koop bij onze penningmeester Hans Harkema. 
De prijs bedraagt € 33,00 per stuk. 
Ook zijn er nog een aantal foto’s van het 25 jarig jubileum in 2006. 
U weet wel de foto van ons allen voordat we aan het ontbijt gingen!!!! 
Deze kosten € 3,50 per stuk. Ook bij onze penningmeester verkrijgbaar. 
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Regiotheater/Eisseshof 
 
“Mijn Tweede”  NoordNederlandsToneel 
Datum:  donderdag 26 november 
Tijd:   20.00 uur  
Plaats:  café Eisseshof, grote zaal 
Entree:  € 15,- 
 
 
“King of the world” 
Datum:  zaterdag 13 februari 2016 
Tijd:   21.00 uur 
Plaats:  café Eisseshof, grote zaal 
Entree:  € 12,50 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van bewoners 
 
Even voorstellen 
 

Wij zijn Annemieke Grimbergen, Ruud Hendriks en onze zoon Luka 

Grimbergen. Eind mei zijn we van Achlum (bij Harlingen) verhuisd 

naar de Rikkerdaweg in Niehove. Om zo’n mooie plek te vinden hebben 

we een zoektocht van ongeveer een jaar gehad. We waren na 17 jaren 

Achlum wel aan verandering toe en Luka wilde graag naar de Vrije 

School in Groningen. We zijn 2 keer kamperend op de fiets Groningen 



14 

 

door geweest om te ontdekken waar de sfeer bevalt en verder is 

Annemieke per auto zo ongeveer alle wegen en weggetjes rond 

Groningen door geweest, om de Funda oogst van dichtbij te bekijken.  

Ruud is opgegroeid in Deventer en omstreken en Annemieke komt uit 

de Noord Hollandse regionen (Haarlem, Heerhugowaard). In 

Wageningen op de Landbouw Universiteit zijn de lijntjes bij elkaar 

gekomen. Ruud heeft akkerbouw, veredeling en biologische landbouw 

als opleidingen en Annemieke deed milieuhygiëne.  

Ons werk zit in landbouw en voeding en kinesiologie. Ruud geeft al 25 

jaar lessen bodemvruchtbaarheid op Warmonderhof, een school voor 

biologisch dynamische landbouw in Dronten. 5 jaar geleden is daar 

het teamleiderschap bij gekomen. Omdat de school groeit is dat 

inmiddels het grootste deel van het werk geworden. De school kost 

best veel tijd, ook al omdat Dronten niet om de hoek ligt. Toch was 

er in Achlum nog wel tijd over voor het dorpsbelang en de website 

van het dorp. Dat zet zich voort, ondertussen heeft Dorpsbelangen 

Niehove mij al tot het bestuur weten te verleiden.  

Annemieke heeft na haar studie gewerkt bij een brancheorganisatie 

voor biologische landbouw. De leukste klus was de redactie van 

Smaakmakend, de Allerhande van natuurvoedingswinkels. Daarnaast 

werkte ze in een natuurvoedingswinkel. Dat laatste beviel zo goed dat 

het ondernemerschap begon te kriebelen en de natuurvoedingswinkel 

van Harlingen werd gekocht. Op die manier kwamen we in Achlum 

terecht, ook al een mooi dorp met een oude kern waar we prachtig 

aan een watertje woonden.  

Vlak voor Luka’s geboorte is de winkel verkocht. Na een aantal jaren 

opleiding en cursus is Annemieke nu kinesioloog en 

natuurvoedingskundige. Het huis waar we nu wonen heeft een ruimte 

die als praktijk geschikt is, dat komt mooi uit. Nu alle verhuisstof is 

neergedaald kan daar weer energie naartoe. Daarnaast geeft 

Annemieke workshops en gastlessen over voeding en kinesiologie en 

organiseert ze graag lezingen. 
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Wonen in een dorp is voor ons niet nieuw, al is Niehove nog niet half 

zo groot als Achlum. Daar woonden we in het midden van het dorp 

tegenover de school. Knus, maar wel rondom tussen de huizen en 

mensen (als zal een Amsterdammer daar wel weer heel anders 

tegenaan kijken….).  Aan de rand van het dorp met uitzicht over de 

velden met koeien is echt genieten. In de zomer voelde ons huis als 

een soort vakantiehuis, maar dan een waar je altijd kan wonen. De 

tuin met alle fruitbomen is ook geweldig. Een zee van ruimte waar we 

meteen ook maar een stukje groentetuin hebben gemaakt. Zodat we 

nu ook weten hoe het is als je wat wil planten in een grond waar een 

molen heeft gestaan….. 

Langzamerhand daalt ook het graafstof rond huis weer neer. Deze 

zomer stond aardig in het teken van vervangen van hoofdgasleiding, 

elektriciteitsleiding en nog een keer gasleiding. We weten nu precies 

waar alles ligt, al is een stukje hoofdleiding door onze tuin op 

magische wijze onvindbaar gebleven. En wij en al die gravers weten 

nu dat de molen nog altijd te vinden is:  onder de tuin en het pleintje 

als een laag puin van 40 cm dik, en in de vorm van hergebruikte balken 

waar onze schuur deels mee is gebouwd. En nu hopen op een winter 

met sneeuw en ijs. Omdat dat zo mooi is en het wel bijzonder is om 

bijna vanuit huis de ijsbaan op te kunnen stappen. 
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Even voorstellen 

Wij hebben nog meer nieuwe dorpsgenoten.  

Een daarvan is Jos van Dijk. Op de vraag om zich even voor te stellen 
antwoordde hij: ”De meesten kennen me wel. En wie me nog niet kent 
komt maar langs op de koffie!”  Dus laat u niet weerhouden. 

Jos’ naam komt ook nog terug bij de AED. (Voorlaatste pagina.) 

 

Even voorstellen 

Beste dorpsgenoten, 

Sinds donderdag 6 augustus wonen wij in "het-huis-van-Van-Kammen", 

zoals iedereen weet is dat de Kerkstraat 10. 

Wij zijn: 

Ans Schuiling (48): ik ben beeldend kunstenaar en werk ook twee 

dagen op een basisschool in Groningen. Ik hou van lezen en het 

bezoeken van exposities. 

Boudewijn de Vries (60): ik werk vier dagen als docent Duits in de 

bovenbouw van het Gomarus College in Groningen. Ik hou van lezen 

(b.v. over de geschiedenis van deze omgeving), orgelspelen en 

klassieke muziek. 

Anne-Renée: ik ben de oudste dochter (18), en woon op kamers in 

Zwolle en volg daar de SPH-opleiding. Ik hou van gezelligheid en 

mensen om me heen.  

Caroline (15): ik ben dus de jongste en zit in Zuidhorn op school en 

doe dit jaar examen. Ik hou van onze huisdieren Nala het konijn, 

Alvin de hamster, Felix de kat en van mijn grote blonde vriend Max 

de Golden Retriever. Ik heb sinds enkele jaren gitaarles en misschien 

wil ik van de muziek mijn beroep maken. 

We hebben het erg naar onze zin in Niehove! 
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Bericht van de Vereniging Dorpshuis 

 
Over ons dorpshuis Eisseshof  
 

Afgelopen maanden konden we genieten van de nazomer, met soms 
heerlijk rustig weer, nieuwe uitvoeringen van toneel en muziek door het 
Regiotheater, activiteiten van onze medebewoners, vergaderingen en 
overleggen. Dorpshuis Eisseshof is een plek om trots op te wezen. 

 

Als vereniging willen we het dorpshuis in stand houden en voorbereiden 
op de toekomst. Ideeën en wensen van alle betrokkenen voor het 
gebruik tot nu toe zijn door onze 'plannenmannen' Rob en Reinier 
opgehaald en samengevat. En inmiddels is van deze ideeën een eerste 
schets gemaakt die we nu binnenkort verder zullen uitwerken. Begin 
2016 willen we dan in gesprek met het dorp hierover en met alle 
gebruikers van het dorpshuis.  

 

Ondertussen .... hebben we samen met Husein en Lisalotte en met 
Dorpsbelangen besloten om de randen van het biljart te vernieuwen. 
Daarmee kunnen de enthousiaste biljarters weer jaren vooruit en kan er 
op niveau gespeeld worden. 

Begin 2016 is er weer meer nieuws. 

 

Namens het bestuur van de vereniging Dorpshuis Niehove,  

Enno Zuidema, voorzitter  
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Berichten van de Schaats 
 
Nieuws van de IJsbaan. 

Vrijdag 20 november 2015 heeft de IJsbaanvereniging zijn jaarlijkse 
vergadering. 
Deze vergadering vindt plaats in de Eisseshof en begint om 20.00 uur 

 
Agenda: 
 
1 Opening 
2 Notulen 2014/15 
3 Ingekomen stukken 
4 Financieel overzicht 
5 Pauze en lotenverkoop 
6 Rondvraag 
7 verloting   
8 Sluiting                         
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Berichten van Zwembad Electra 

 
 
 
Nieuwsbrief van zwembad Electra 

 

 

Het zwemseizoen al weer voorbij. Wat zijn de maanden omgevlogen. 

Alle werkzaamheden, de opening van het zwemseizoen, het koude weer 
de eerste maanden, de zwemlessen en diploma zwemmen, de 
zwem4daagse, de vakantietijd  ja zo is er nog veel meer te noemen 
maar het is allemaal al weer verleden tijd. Enkele zaken willen we nog 
wel noemen.  

De sponsorzuil is lek helaas en zal worden verwijderd.  Er is een nieuw 
sponsorbord voor terug gekomen. Deze hangt bij de ingang van het 
zwembad.  

Het nieuwe bord is  gemaakt door Maran Reklame uit Kommerzijl. 

Woensdag 8 juli hebben gedeputeerde Eikenaar en mevrouw Sibbes van 
de provincie Groningen een werkbezoek gebracht aan het zwembad. De 
gedeputeerde wilde graag weten wat de kracht was van de vrijwilligers 
die belangeloos meehelpen in het zwembad.  
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Gerard Meijer en ik hebben hun dat uitgelegd. We hebben laten zien wat 
er dit voorjaar allemaal is gepresteerd en hebben onderstreept dat de 
vrijwilligers onmisbaar zijn voor het recreatieve zwembad Electra. Onder 
de indruk van wat er op het zwembad gebeurd door het personeel en de 
vrijwilligers vertrokken ze rond 2 uur die woensdagmiddag. 

Door de zomerstorm is het afdekdeken van het 2 bad gescheurd. Hij is 
nog wel te gebruiken maar zal na dit zwemseizoen moeten worden 
hersteld 

Op 3 juli waren er 1120 bezoekers en dan zie dat het zwembad een 
functie heeft voor de leefbaarheid op het platteland. Want de meeste 
bezoekers moeten 4.5  kilometer reizen om bij het zwembad te komen. 

Iets meer dan 22000 bezoekers kwamen dit zwemseizoen het zwembad 
bezoeken. Helaas minder als vorig jaar Toch kijken we terug op een 
goed seizoen want de eerste 2 maanden waren veel te koud en weinig 
bezoekers maar de maanden juli en augustus waren wel veel mensen 
die het zwembad kwamen bezoeken . We willen het badpersoneel, de 
kassa en kioskmedewerkers en alle vrijwilligers bedanken die dit seizoen 
hebben meegeholpen. 

We zijn blij met onze sponsoren en met de vrienden van Electra die ons 
financieel ondersteunen. Nogmaals hartelijk dank.  

We willen in de toekomst geld besparen door zonne-energie te 
gebruiken. Daar willen we volgend voorjaar mee beginnen door 
zonnecollectoren en pv panelen te plaatsen. Dat scheelt aanmerkelijk in 
de kosten.   

U ziet we maken al plannen voor 2016 wat het nieuwe zwemseizoen 
komt er aan. 

 

Namens het bestuur, 

Geert Mulder 
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Kinderen- en Jongerenhoek 
Sinterklaasfeest 2015 

Ook dit jaar zullen Sint en zijn pieten weer een bezoekje brengen aan 
Niehove. We verwachten de goedheilig man en zijn pieten op zaterdag 
28 november om 14:30 uur in ons dorp.  

Vrijdag 27 november  

Kinderen t/m 8 jaar mogen om 18:30 uur hun schoen opzetten in de 
bovenzaal van de Eisseshof. We gaan samen liedjes zingen en iets 
knutselen. Sinterklaas vindt het vast heel leuk om allemaal mooie 
tekeningen te krijgen. 

Voor de jeugd van 9 t/m 17 jaar wordt er ook een gezellige avond 
georganiseerd. Deze avond begint om 20:00 uur en we verzamelen in de 
bovenzaal van de Eisseshof. Het wordt weer een leuke en gezellige 
avond dus kom om 20:00 uur naar de bovenzaal! Deelname voor deze 
avond is € 1,50.  

 

Zaterdag 28 november 

Vandaag zal de Sint om ongeveer 14:30 uur aankomen in Niehove. 
Samen met een muziekkorps  maken we dan een rondgang door het 
dorp. Hierna wordt Sinterklaas en zijn pieten welkom geheten door de 
voorzitter van het dorpsbelangen. Vervolgens gaan Sint en zijn pieten 
met de kinderen t/m 8 jaar naar de bovenzaal. Per gezin mogen er 
maximaal 2 volwassenen mee naar de bovenzaal! 

In Nijhoof hebben wij de traditie dat Sinterklaas met zijn pieten langs 
komen bij het jongste kind, nieuwste inwoners, zieken en mensen die dit 
jaar 65 zijn geworden! Stelt u op prijs dat de Sint en zijn pieten langs 
komen? Laat het weten door een mail te sturen naar: 
acniehove@hotmail.com  

 

Avondprogramma voor 18+ 

Zaterdag avond om 20:00 uur gaan wij er een gezellige boel van maken 
samen met de Sint en zijn pieten. Wij geven iedereen de gelegenheid 
om een bijdrage te leveren aan deze avond. De pieten bieden aan om de 
ingekomen gedichten voor te dragen. Het gaat als volgt; is er iemand in 
jou naaste omgeving die jij een positief, grappig of maf gedicht toewenst,  
lever deze in via acniehove@hotmail.com of bij Paulien & Geertje thuis, 
Rikkerdaweg 40 & 24. Je mag er ook een cadeau bij aanleveren van 

mailto:acniehove@hotmail.com
mailto:acniehove@hotmail.com
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max. € 5.= (deze wordt vergoed, bon bewaren). Er zal een bingo en een 
verloting zijn.                                       

Komt allen, want we gaan er weer een gezellige boel van maken met 
swingende muziek van DJ Meindert! 

 

 

 

 

 

Mededeling AC kinderen  

Sint wil graag weten 
hoeveel kadootjes hij moet kopen, daarvoor vragen wij u uw kinderen 
vóór 24 november op te geven via acniehove@hotmail.com. Er geldt 
een eigen bijdrage van €3,00 per kind. Het geld ook graag  vóór 24 
november inleveren bij Paulien Pieltjes Rikkerdaweg 40. Gastkinderen 
zijn natuurlijk welkom. Wilt u dan zelf een kadootje kopen van ongeveer 
€5 en vooraf inleveren bij Paulien Pieltjes? Zou u ook een kort verhaaltje 
willen schrijven over uw kind? (dit mag ook via bovengenoemd e-mail 
adres) Bijvoorbeeld een leuk voorval van afgelopen jaar, hobby’s, 
favoriete speelgoed etc. 

Namens de Sinterklaascommissie, 

Geertje, Michiel & Paulien 

 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Gemeentenieuws 

 

Van de gemeente kwam het volgende bericht  

“Kennelijk is het nog niet helemaal rond gezongen maar ik ben al enige 
tijd geen wijkagent van Middag en Humsterland.  

Dit is sinds enige tijd mijn opvolger collega Tiemen Koenes. Ik denk dat 
de samenwerking met hem net zo uitstekend zal gaan als met mij. 

Het mailadres is: tiemen.koenes@politie.nl” 

Dit werd geschreven door onze vorige buurtagent  Ids“flits”Walda. Ids is 
uitgeflitst (vertrokken naar Ommelanden-West) en geeft Niehove in 
goede handen van Tiemen. 

 

We zullen onze nieuwe buurtagent een berichtje sturen en vragen om 
zich voor te stellen in de volgende NAIS. We moeten tenslotte wel 
weten bij wie we moeten zijn als de gemoederen hoog oplopen wanneer 
er geen overeenstemming is wie er gewonnen heeft bij het jeu-de-boulen 
of hoeveel millimeter ik dichterbij lig dan jij. 

 

 

 

 

mailto:tiemen.koenes@politie.nl
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De wijkverpleegkundigen slaan de handen ineen in de gemeente 
Zuidhorn 

Samenwerking is het kernwoord van de wijkverpleegkundige in het 
sociale  domein Wijkverpleegkundigen van TSN Thuiszorg, en  
Zonnehuisgroep Noord laten hun organisaties wat meer los en werken 
nu samen vanuit de gemeente. Dit met het doel om de zelfredzaamheid 
en eigen regie van inwoners van de Gemeente Zuidhorn  te vergroten en 
de kwaliteit van leven te verbeteren.  

De wijkverpleegkundigen zoals we die kennen van vroeger worden 
gesplitst in twee verschillende takken: de wijkverpleegkundige in het 
sociale domein (niet toewijsbare zorg)  en de wijkverpleegkundige die 
werkzaam is bij een thuiszorgorganisatie (toewijsbare zorg)    De 
wijkverpleegkundige bij de thuiszorg is nu verantwoordelijk voor de 
directe zorg aan cliënten, die bestaat uit het verrichten van 
verpleegkundige handelingen en zorg. Daarnaast staat de 
wijkverpleegkundige in het sociale domein, zij is niet meer gekoppeld 
aan een organisatie maar werkt vanuit de gemeente. Zij heeft als taak 
om het medische en het sociale domein met elkaar te verbinden en is 
dus meer gericht op het welzijn  en gezondheid van inwoners van de 
gemeenten.    

Eerder was de wijkverpleegkundige bedoeld om mensen te verzorgen 
waar de problemen al van bekend waren. Nu reiken de taken verder dan 
dat. De wijkverpleegkundige in het sociale domein zal meer gericht zijn 
op het herkennen van signalen en preventie. Zij kan afgaan op signalen 
en in een gesprek kijken wat de persoon kan helpen. De 
wijkverpleegkundige geeft die zorg dus niet altijd zelf, maar kan wel een 
andere discipline inschakelen.  

U kunt met al uw vragen bij deze wijkverpleegkundige aankloppen. Het 
kan gaan over vragen die betrekking hebben op uzelf maar ook kunt u 
uw zorgen over anderen uitspreken. Ze kan vervolgens verzorgen, 
adviseren, doorverwijzen en meer. Alles zal in het teken staan om de 
kwaliteit van leven van mensen in de wijk te verbeteren, op welke manier 
dan ook. Heeft u vragen over gezondheid, leefstijl en/of welzijn? De 
wijkverpleegkundige uit het sociale domein  staat voor u klaar! 

U kunt de wijkverpleegkundigen in het sociale team bereiken door ze te 
bellen of te mailen.  
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Gemeente Zuidhorn/Grootegast:  
Heleen Damminga  tel nr: 06-31633871 (hdamminga@tsn-huiszorg.nl)  en 
Hijlkje van der Velde  06-43889963 (h.v.d.velde@zonnehuisgroepnoord.nl) 
 

   
 

 

 

 

 

Het laatste nieuws 
 

Aardbevingschade? 

Beste Niehoofsters, 
 
De afgelopen maanden hebben diverse dorpsgenoten geconstateerd, 
dat hun huis op één of meer plaatsen scheurtjes/scheuren vertoont. 
Zoekend naar een mogelijke oorzaak, wordt in toenemende mate 
vermoed, dat e.e.a. het gevolg is van de gaswinning door de NAM. 
 
Sommige Niehoofsters gaven desgevraagd aan hier geen ruchtbaarheid 
aan te willen geven, in verband met de mogelijke (negatieve) gevolgen 
voor de waarde en verkoopbaarheid van hun huis. Anderen hebben 
gemeend hiervan melding te moeten maken bij het Centrum voor Veilig 
Wonen (CVW) in Appingedam, die de schademeldingen in behandeling 
neemt namens de NAM. 
 
Tot nog toe hebben deze meldingen in de meeste gevallen nog niet 
geleid tot actie van de kant van het CVW in de zin van het sturen van 
een expert voor het opnemen van de schade, noch tot het erkennen van 
de schade, noch tot het komen met een acceptabele oplossing.  
 
Vermoed wordt, dat in Niehove meer huizen schade hebben, dan 
algemeen bekend is. 
 
Vorige maand hebben Marco van den Ende en Marissa Choffart het 
initiatief genomen om de krachten te bundelen vanuit Niehove, met als 
uitgangspunt: “samen sterker”.  
 

http://www.google.nl/url?url=http://zorg.vredewold.nl/thuiszorg/?p=91&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Bb4AVZ3bC8e0UdvNgfgN&ved=0CDAQ9QEwAw&usg=AFQjCNEX0Gf0Frh34r_L9MXkoTeMyqHsPA
mailto:hdamminga@tsn-huiszorg.nl
mailto:h.v.d.velde@zonnehuisgroepnoord.nl
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Tijdens de jaarvergadering op 9 oktober jl. van Dorpsbelangen is 
besloten hiervoor commissie in het leven te roepen, waar ook Olav Beek 
en Harry Schaaphok deel van uit maken. De commissie hoopt, o.m. in 
overleg met de Gemeente Zuidhorn, door de bundeling van krachten 
beter gehoor te vinden bij het CVW. 
 
Heel concreet willen wij jullie het volgende vragen: 

 Denk je aardbevingschade te hebben in jouw huis? 
o Zo ja, is dit aannemelijk te maken met behulp van foto’s? 

 Steun je ons initiatief richting NAM en CVW om de klachten van de 
Niehoofsters te bundelen, zodat onze klachten serieus genomen 
gaan worden? 

o Zo ja, zou je dat dan op korte termijn aan Marco (schriftelijk) 
kenbaar willen maken, onder vermelding van: 

 Naam, adres, E-mail, telefoonnummer; 
 Aard van de schade (waar en wat); 
 Schade reeds gemeld aan het CVW ja/nee; 
 Antwoord gehad van het CVW ja/nee; 

 Aard van het antwoord 
 Foto’s beschikbaar ja/nee? 

Hierbij is het van belang het volgende in aanmerking te nemen: 

 Wij zullen ons best doen om ervoor te waken, dat wij, bij voorbeeld 
in de media, een stempel krijgen opgeplakt van een 
“aardbevingsgemeente” te zijn; maar: 

 De NAM dient echter te beseffen, dat er ook buiten de contouren 
van het door de NAM vastgestelde aardbevingsgebied veel 
huizenbezitters gedupeerd zijn als gevolg van de gaswinning. 

 
Indien je ons initiatief steunt, laat het dan zo spoedig mogelijk weten, 
maar uiterlijk vóór 30 november 2015. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens de commissie “Aardbevingschade Niehove”. 
 
Marco van den Ende (Kerkstraat 18) 
m.c.v.d.ende@hotmail.com  
 

mailto:m.c.v.d.ende@hotmail.com
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35-jarig jubileumfeest   

Dag,  

Hierbij de aankondiging van het 35 jaar jubileumfeest van 

Dorpsbelangen, activiteitencommissie en Vereniging Dorpshuis te 

Niehove.  

Bij het oprichten van het dorpshuis werd geconstateerd dat 

Dorpsbelangen Niehove, voortgekomen uit de speeltuinvereniging 

Niehove, niet was ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit heeft 

er toe geleidt dat Dorpsbelangen Niehove en Vereniging Dorpshuis in 

hetzelfde jaar een status hebben aangevraagd. Vanuit Dorpsbelangen 

Niehove heb ik, Janet Postema, de activiteitencommissie  opgericht 

vanuit mijn ouderlijk huis, voor de jeugd van 4 t/m 12 jr. Dit was onder de 

vlag van het Dorpsbelangen. Bij de oprichting waren er 68 jongeren in 

deze leeftijdscategorie, echt ongelofelijk als ik dit nu zo schrijf.  Mijn 

wens voor het komend jaar is om met de gezamenlijke verenigingen in 

het dorp, Dorpsbelangen (activiteitencommissie), Dorpshuis en de 

Schaats een jubileumfeest te organiseren op de ijsbaan. Vanuit 

bovenstaande verenigingen zijn vertegenwoordigers benadert en is er 
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een feestcommissie samengesteld. Het eerste overleg heeft inmiddels 

plaatsgevonden.  

Wij denken aan een feest in het weekend van eind juni / begin juli. Mocht 

je ideeën hebben of op enige manier ook een bijdrage willen leveren: 

laat het ons weten, wij stellen het zeer op prijs.  

Een van onze ideeën is een gezamenlijk ontbijt om de kerk bij het 

Dorpshuis en natuurlijk een foto van de huidige inwoners, de laatste foto 

is van 10 jr. geleden.  

De eerste reacties van inwoners en verenigingen waren positief. Dit 

willen wij graag omzetten in een prachtig jubileumfeest met (live) muziek 

voor iedereen die zich betrokken voelt bij Niehove.  

 

Suggesties of opmerkingen kunt u kwijt bij Hans Harkema, Paulien 
Pieltjes, Sijtse Scheeringa of Janet Postema.   

 

 

 

 

Archeologie in Niehove 

De firma Baas vervangt in opdracht van Enexis op dit moment de 
aardgas-huisaansluitingen in Niehove. Hierbij vinden 
graafwerkzaamheden plaats. Aangezien het gaat om vervanging, vinden 
de meeste graafwerkzaamheden plaats in al eerder geroerde grond. Op 
een aantal plekken echter is dit niet het geval.  

Niehove is een wierdedorp. Een wierde is een door de mens in het 
verleden aangelegde heuvel, als bescherming tegen het water, toen er 
nog geen dijken waren. Daar zijn er veel van in Groningen, maar 
Niehove is een wettelijk beschermd Rijksmonument. Dit is een 
archeologisch monument met de hoogste status. Voor alle 
werkzaamheden in de bodem binnen dit monument is daarom een 
Monumentenvergunning nodig. Deze vergunning wordt pas verleend als 
gegarandeerd is dat zorgvuldig met eventueel in de bodem aanwezige 
resten wordt omgegaan. De vergunning is voor het project van Enexis 
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verleend, onder voorwaarde dat de werkzaamheden archeologisch 
worden begeleid. Antea Group voert deze archeologische begeleiding 
uit.  

 

De naaldenkoker  

Een deel van de graafwerkzaamheden is inmiddels archeologisch 
begeleid. Onder andere zijn op het terrein van het kerkhof een tiental 
putjes van ongeveer een vierkante meter archeologisch begeleid. 
Tijdens het graven van deze putjes is archeologisch materiaal 
verzameld. Vondsten bestaan onder andere uit aardewerk, metaal en 
botmateriaal. Naast het verzamelen van archeologisch vondstmateriaal 
is er tevens in elk putje een profiel, (een zij-aanzicht van de grondlagen) 
gedocumenteerd. Naast de putjes op het kerkhof zijn er ook enkele 
putjes/sleufjes bij de huizen begeleid. In een putje aan de voet van de 
wierde zijn enkele oude bewoningslagen waargenomen, met veel 
aardewerk en brandlaagjes. 

 

 

De schijffibula 
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Tot nu toe zijn er enkele vondsten gedaan die het vermelden waard zijn. 
Zo is er een fragment van een ivoren naaldenkoker gevonden en een 
zogenaamde schijffibula (mantelspeld). Daarnaast is een aanzienlijke 
hoeveelheid handgevormd  aardewerk verzameld, waaronder 
waarschijnlijk aardewerk uit de ijzertijd (meer dan 2000 jaar geleden).  

Zodra het veldwerk is afgerond, zal Antea Group het vondstmateriaal 
onderzoeken, de sporen analyseren en een rapport opstellen met de 
resultaten van de archeologische begeleiding. Tegen die tijd stellen wij u 
hiervan weer op de hoogte. 

Jet Tolsma 

Antea Group 

 

 

 

 

 

Hoi buurt - dorpsgenoten!   Volleybal!!!!!!! 
  
Wist u dat; 
- er in Kommerzijl al ruim 30 jaar een volleybalvereniging genaamd 
Heros is?  
- we wekelijks op de dinsdagavond trainen in ons dorpshuis de 
Soltketen?  
- een heel seizoen trainen (volwassenen) maar €85 euro kost?  
- en de jeugd zelfs maar €42.50 per seizoen betaald? 
- je de eerste 3 keer gratis mag meetrainen? 
 
Denk je dat dit misschien wel wat voor jou is? Dan nodigen we je van 
harte uit om eens te komen kijken.  We hebben 2 jeugdteams welke 
trainen van 18.15 - 19.00 & 19.00 - 19.45uur. De volwassen trainen van 
20.00 - 21.30uur.  
Je mag spontaan langs komen, maar je kan ook vooraf contact opnemen 
met één van onze bestuursleden.  
 
Groeten het bestuur; 
Arda Tolboom (591956) 
Edda Miedema (688500) 
Ammerens Korringa (852437) 
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CD Release “Doalders” van Zuver ScheerWol. 
 
Wie is Zuver Scheerwol ?  
 
De naam is een samenvoeging van de achternamen van Scheeringa en 
Wolma.  
Het Groninger woord Zuver, staat voor zuiver. 
De betekenis staat voor kwaliteit. In dit geval muzikaal gezien. 
Het repertoire bestaat uit dialekt-rock en Engelstalige pop/rockcovers. 

Niet alleen op festivals als Kanaalpop, Spijkerpop of Bevrijdingsfestival, 
maar ook in muziekcafé’s kom je ze regelmatig tegen. Hun muziek is 
soms vernieuwend, maar ook herkenbaar. Van een gevoelige ballade tot 
stevige rock, van blues tot opzwepende funk.  

Bijna dagelijks komen hun Groningstalige liedjes langs op de 
radiozenders. 
In alle 50 goud 2014 staan zij op plaats 12 met hun hit “Boeren on the 
move”! 

Hun single “Ik rok en ik rol” is eind 2014 uitgebracht op de 
verzamelalbum “Rock it to the moon” en was aangemeld voor de 
Streektaalprijs 2014. De hitsingle “Trammelaant op t pladdelaand” 
bereikte in de Noord 9 een numero 1 positie, waarvoor zij een 
graadmeter mochten ontvangen. 

In november 2015 verschijnt hun debuutalbum “Doalders” met in totaal 
11 liedjes. Op het album staan alle hits, inclusief een aantal nieuwe 
liedjes. 

Wie is wie?  

Sijtse Scheeringa is als singer/songwriter al jarenlang bekend om zijn 
Groningstalige liedjes en zijn spetterende optreden. Zijn rauw stemgeluid 
doet denken aan die van Bruce Springsteen. Op RTV Noord komen zijn 
liedjes met regelmaat langs. Tot nu heeft hij drie Groningstalige CD’s 
uitgebracht. 

 

Fries Wolma is bekend als gitarist van de legendarische band The 
Javelins. 
Een sixtiesband die vanaf 1962 tot  2008 in dezelfde samenstelling heeft 
opgetreden. 
Tot nu toe heeft hij twee Engelstalige CD ‘s uitgebracht en drie 
Groningstalige singles.  
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Zuver Scheerwol wordt begeleid door drummer Wally van der Reijd en 
bassist Erik Kuipers en is te boeken voor festivals, maar ook voor een 
swingend feest. 

Voor een akoestisch luisterconcert hebben Sijtse Scheeringa en Fries 
Wolma een speciaal repertoire ingestudeerd met hun mooiste 
Groningstalige nummers. 

Bezetting als band: 

Sijtse Scheeringa – zang, gitaar, mondharmonica 
Fries Wolma – zang, gitaar, mondharmonica 
Wally van der Reijd – drumwerk, zang 
Erik Kuipers – basgitaar, zang 
 
Bezetting akoestisch: 
Sijtse Scheeringa – zang, gitaar, mondharmonica 
Fries Wolma – zang, gitaar, mondharmonica 

Discografie:  

1. Ik bin n Trekkergek ( single CD en DVD 2010) 
2. Boeren on the move (single CD en DVD 2011) 
3. Baiten, mais en koren (single CD 2011) 
4. Roelien !! (single CD 2012) 
5. Tik Tak Tun (singel CD 2013) 
6. K Wait nait(single CD 2013) 
7. Ik rok en ik rol (single CD 2014) 
8. Piene in mien haart (single CD 2014) 
9. Trammelaant op t pladdelaand (single CD 2015) 

 

    Nieuwe release CD album 2015: “Doalders”! 
    Zondag 22 November vanaf 16.00 uur  
    in Cafe De Sluis te Munnekezijl 

 

Websites:  www.zuverscheerwol.nl  

www.legaldownload.net/Zuver-Scheerwol 

www.facebook.com/zuver scheerwol 

Info en boekingen: seirf@telfort.nl            Foto’s:Jakob-Jan v/d Laan 

© AMLOW RECORDS 

http://www.zuverscheerwol.nl/
http://www.legaldownload.net/Zuver-Scheerwol
http://www.facebook.com/zuver
mailto:seirf@telfort.nl
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Bericht van Rieke 

Bon Tardi dorpgenootjes, 

Op dit moment typ ik dit verslag aan de andere kant van de wereld. Eind 
augustus ben ik samen met een medestudent voor drie maanden 
afgereisd naar Curaçao om hier stage te gaan lopen in het 
basisonderwijs. Ik zit op dit moment in mijn laatste jaar van de PABO 
(lerares basisonderwijs).    
 

 
 
Ik loop hier stage in groep 7 met 30 pittige, temperamentvolle leerlingen. 
Op dit eiland les geven is een hele beleving, zo begon het al op dag 1. 
We moesten ons op maandag morgen melden op de basisschool en 
daar werd ons verteld dat onze begeleiders nog niet van onze komst af 
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wisten. Gelukkig werden we erg blij ontvangen, want alle leerkrachten 
zijn hier gehaaid op stagiaires.  
Op dag 2 meldde mijn begeleidster zich ziek en stond ik de komende 2 
weken alleen voor de klas. Best lastig in een vreemde omgeving waar 
alles anders gaat! Zo zijn de leerlingen hier niet gewend om zelfstandig 
te werken, hebben ze een grote attitude, werken ze uit hele andere 
boeken en hebben ze geen digibord, maar gewoon nog een krijtbord! De 
kinderen waren flink aan het uittesten, maar het is allemaal goed 
afgelopen en ik heb hier vol van genoten. 
De vier weken erna was mijn begeleidster weer terug en hebben we de 
taken eerlijk verdeeld: Om de beurt lesgeven en de andere zaken die 
erbij komen verdelen. Jullie snappen natuurlijk wel dat het werken hier 
allemaal lekker relaxt gaat, no spang!  
 

 
 

Deze laatste weken worden we veel ingezet als invalkracht bij 
verschillende klassen, er wordt een beetje gebruik van je gemaakt. 
De leerlingen gaan hier trouwens naar school van 7 uur tot kwart over 
12, dit komt door de warme temperaturen en geen airco! Het is hier 
overdag rond de 30 graden. Dit is vroeg opstaan, maar vaak ben ik rond 
2 uur in de middag thuis. In deze tijd doe ik veel leuke dingen met 
vrienden hier. Zo bezoeken we veel stranden, dorpjes (gekleurde 
huisjes), grotten, gaan we opstap (o.a. Guus Meeuwis), jetskiën, 
zwemmen we met dolfijnen en ontvang ik visite uit Nederland. 
 
In mijn ‘herfstvakantie’ kwam Paulien op bezoek. In deze week hebben 
we bijvoorbeeld de Christoffelberg beklommen, zijn we naar klein 
Curaçao geweest, een vliegtocht gehad over het eiland en nog veel 
meer! Een super week.  
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Vervolgens kwamen mijn ouders, broers en schoonzus ook nog langs. 
Helaas had ik toen geen vakantie, maar na stage was er genoeg tijd over 
om lekker naar een mooie baai of uit eten te gaan.  

 
 

 
 

Verder moest ik af en toe best wennen aan de volwassenen hier, ze 
praten vooral met de gebiedende wijs en met veel emotie.  Ook zijn ze 
hier erg van het knuffelen en noemen ze iedereen Dushi (schatje). Hier 
auto rijden is trouwens ook een erg leuk dingetje, verkeersregels die heb 
je hier niet! 
 
Helaas kom ik 16 november alweer naar het mooie Niehove en het 
slechte weer. Tot die tijd vermaak ik mij hier nog prima en misschien 
moet ik er eens over nadenken om hier te gaan wonen ……….. 
 
Ayo, Rieke 
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Van rozen en graven. 
 
Naar aanleiding van het vertrek van onze buurman Feike van Kammen 
uit Niehove, (wat bijzonder jammer is) kreeg ik de vraag of ik de 
oude/bijzondere roos op het kerkhof van de kerk wil verzorgen. Nu ben ik 
hier zeer door vereerd want ik weet natuurlijk niet of mij dit gaat lukken; 
Feike verzorgde de roos met zoveel liefde en aandacht dat-ie weer  
helemaal is gaan bloeien. Ik krijg nog instructies hoe ik de roos het beste 
kan verzorgen en ja, natuurlijk wil ik deze bijzonder taak van Feike graag 
overnemen. 
 

 
Feike van Kammen 

 
Er was nog een taak die Feike met veel toewijding heeft gedaan, de 
graven van de kerk in zijn eentje helemaal schoongemaakt en de letters 
op de graven zijn weer zichtbaar. Op handen en voeten,  soms in een 
positie waar menigeen jaloers op zou zijn, kroop Feike in zijn oude 
“kloffie” over de graven heen, met uiteindelijk een geweldig resultaat. 
Feike was toch wel een beetje bezorgd en zou het heel fijn vinden als 
men dit van hem over zou willen nemen, nu zie ik mijzelf nog niet zo over 
de graven heen kruipen maar op de jaarvergadering van dorpsbelangen 
kwam eigenlijk een oplossing.  
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Harry Schaaphok had een goed idee, misschien is dit een taak om met 
elkaar uit te voeren tijdens een burendag. 
Harry en ik hebben besloten om dit op ons te nemen, wij gaan, als het 
zover is, vrijwilligers vragen om ons te helpen bij het schoonhouden van 
de graven. 
  
Groetjes Petra Postema. 
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Serious Request 

De wandelclub Nijhoof daagt medebewoners van Nijhoof uit voor 
Serious Request .   

 

  

Van DorpsBelangen Niehove kreeg de wandelclub Niehove, opgericht 

door Lammie Mattijssen en Gea Pieltjes in 2010, de uitnodiging om op 

kosten van DB na een wandeling rond Nijhoof een bakkie met taart te 

gaan doen in het dorpshuis.   Dit in het kader van positieve 

burgerinitiatieven, gestimuleerd door de gemeente Zuidhorn. De 

wandelclub via app die dagelijks om 19 uur zijn rondje wandelt vanaf de 

speeltuin was verbaasd maar ook vereerd. Hoe gek het ook klinkt, wij 

doen wat wij doen en vinden het niet bijzonder, iedereen is welkom om 

mee te lopen wanneer het je past. Een rondje van een uur is voor de 

meeste inwoners van ons dorp haalbaar, dus schuif gezellig aan. De 

wandelclub heeft aan dorpsbelangen voorgesteld om de bijdrage voor de 

traktatie om te zetten voor het goede doel. Dit werd positief ontvangen.  

Ons voorstel is dat wij de bijdrage inzetten voor een goed doel. Voor ons 
de uitdaging om het geld dat beschikbaar is gesteld door Dorpsbelangen 
om te zetten naar het Goede doel van Serious Request te Zuidhorn 
2015:  het gaat om een 24-uurs loop van vrijdag 18 op zaterdag 19 
december 2015.  Als wandelclub dagen wij inwoners van Niehove uit om 
ons team te vertegenwoordigen in 24 uur wandelen voor het goede doel: 
the Next Generation, spreekt voor zich, lijkt mij. Wanneer je 
belangstelling hebt om ervoor te gaan laat het ons weten en geef je 
voorkeur aan wanneer je wilt wandelen: in de avond, nacht, ochtend of 
middag, wij zorgen voor een mooi rooster. 
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Opgave kan via ja-post@home.nl of lammiem@ziggo.nl Het gaat er in 
deze 24-uursloop natuurlijk om zoveel mogelijk geld binnen te halen. 
Voorafgaand aan de 24-uursloop vragen wij inwoners van Nijhoof een 
bijdrage te doneren bij de deelnemers van de wandelclub.  

Hierbij een oproep aan de Jeugd van Nijhoof: kunnen wij er op er 
vertrouwen dat jullie de nacht voor jullie rekening nemen? Het wordt een 
gezellig, bijzonder en te gek wandelspektakel!!!  
 

Janet Postema  
 
Rikkerdaweg 23 a 
9884 PA Niehove 
Mobiel: 06-12 45 00 33 
Website: www.janet-co.nl 

 

 

 

 

Groot Grijpskerk onder Niehove?  

De tijd van georkestreerde verhaaltjes en holle uitspraken is voorbij. Het 
verhaaltje dat 50 jaar fracken door de NAM niet in verband gebracht 
wordt met aardbevingen gelooft niemand meer. Conclusies uit niet met 
name genoemde onderzoeken dat het wel mee valt zijn ronduit 
lachwekkend. “ Seismische dreiging in Groningen kleiner dan gedacht “. 
Wat wel serieus genomen dient te worden is de volgende Aldersiaanse 
uitspraak “ Het optimaliseren van de boorlocatie “. De frackinglocaties 
rond Grijpskerk staan met elkaar in verbinding. Dit is groot Grijpskerk 
onder onze dorpen met alle gevolgen van dien. Het betekent nog meer 
druk verschillen. Nog meer sponswerking van de aardgas buffer. Dat 
betekent nog meer zeer ernstige luchtverontreiniging door het extra 
affakkelen. Dat betekent nog meer schade aan de grond met knipklei 
waarop uw huis staat. Je zou toch denken dat nagedacht is alvorens dit 
te durven. Fokko T. Oldenhuis die privaatrecht doceert aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid zei er het volgende over. “ Als de leveringszekerheid 
in gevaar komt mag de gemaximeerde productie worden hervat “. Hier 
rijst tevens de vraag of het waar is dat gas uit kleine velden niet 
meegeteld wordt bij de vastgesteld quota? “ Levenszekerheid is een 
absoluut recht. Toch heeft winst de prioriteit en gaat voorbij aan te 

mailto:ja-post@home.nl
mailto:lammiem@ziggo.nl
http://www.janet-co.nl/
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nemen noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de 
aardbevingsbestendigheid “. Deze woorden waren allemaal te horen in 
zalencentrum ‘Nova’ te Middelstum. Ondergetekende is een paar jaar 
geleden begonnen met het bezoeken van bijeenkomsten die enige 
helderheid verschaffen inzake het causaal verband tussen 
aardgaswinning en de bodembeweging en vervolgens tussen de 
bodembeweging en de huizen. De rechter maakt ons er op attent dat niet 
ingenieurs, bouwkundigen en andere ‘specialisten’ de dienst uit maken 
maar de rechter!!!  

Schade dient geclaimd te worden. [De digitale versie van dit schrijven 
heeft een bijlage met de nodige tips om de claim te onderbouwen]. Het 
gaat om bewijs, feiten en het aannemelijk maken dat er schade is door 
bodembewegingen. Een persoonlijk logboek is daarbij een vereiste. In dit 
logboek staat het verhaal van het huis. Alles wordt hierin vastgelegd. 
Mails, schriftelijke klachten, de historie van het pand compleet met eigen 
verhaal en foto’s en eventuele foto’s van google maps. U heeft recht op 
schade vergoeding. Artikel 33 van de mijnwet. De NAM kun je 
aansprakelijk stellen op grond van BW 6 art. lid 1 Hoofdkantoor NAM bv. 
Postbus 2800 9400 HH Assen. 

Het is onacceptabel dat de veroorzaker van de schade tevens de 
omvang van de schade bepaalt, de zaak eindeloos traineert en voor zich 
uit schuift. Het is niet voor niets dat de Groninger Bodem Beweging is 
weggelopen bij de dia’loog’tafel. Geheel des Brie’s wijs ik u op het feit 
dat de overheid altijd de zijde kiest van de grootaandeelhouders. De 
crisis-en herstelwet kan het ultieme traineer wapen worden omdat de 
mijnbouwwet veranderd kan worden, de milieuwet opgerekt kan worden 
en een nadelige onteigeningsprocedure in gang gezet kan worden. Ons 
gebied is namelijk nogal aantrekkelijk om schadelijke stoffen te dumpen. 
NB: Wist u dat de ‘reductie’ in het jaar 1594 van het hele gewest 
Groningen, het terugbrengen en onteigenen inluidde van alle bezittingen 
van de kwaadwilligen destijds? Ideetje?  

Nog een voorbeeld van traineren is het Centrum Veilig Wonen te 
Appingedam. Je kan er terecht met je klachten. Probeer ze maar eens 
aan de lijn te krijgen. Uiteindelijk krijg je te horen dat een dorp als 
Niehove niet in het schadegebied ligt. Gelul over ‘contouren’ en ‘wij 
wachten eerst het onderzoek af’. Als uw woning binnen het 
schadegebied komt te vallen mogen wij een schade-expert sturen’. Het 
CVW bestaat uit aandeelhouders Arcadis 55% en CED 45% en ze 
verkopen lucht. Het heeft geen enkel juridische status. Zij kunnen dus 
niets voor u betekenen. Arcadis heeft in maart 2015 een 
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raamwerkovereenkomst  gesloten met de NAM. De mailtjes zijn dan ook 
vaak afkomstig van SHELL-personeel. In bepaalde gevallen verwijzen ze 
naar de Commissie Bodemdaling Groningen. Ik heb met een 
vertegenwoordiger van deze eveneens luchtverkopende organisatie 
gesproken. Dat ze voor de helft bestaat uit de NAM en voor de andere 
helft bestaat uit de provincie zegt al genoeg. Deze lieden zijn in ieder 
geval wel zo deskundig dat zij nimmer een scheur verklaren als het 
gevolg van bodembeweging. “ Wierden zijn opgebouwd met 
mensenhanden. De grondwaterhuishouding loopt heel anders dan de 
grondwaterstand er om heen blablabla…”. Vraag: Waarom is dan wel de 
schade van onze kerk erkend? 

Nu komen wij bij het belangrijkste, de feiten. We beginnen met het 
verhaal van de schrijver Folkert Buiter met zijn onthullende thriller ‘Te 
Laat’. In maar liefst 849 bladzijden neemt hij u mee tegen de achtergrond 
van de Groningse gaswinning. Om dit boek te kunnen schrijven was zeer 
veel onderzoek nodig. Hij signeerde het boek met de woorden ‘Kees en 
Corrie, lees elkaar voor dan is het minder erg’. Folkert kreeg nog meer 
materiaal onder ogen en vergeleek een aantal cijfers in 11 grafieken. Hij 
komt  tot een nuchtere conclusie: ‘ Er wordt maar één verband 
aangetoond tussen de gaswinning en de bevingen, of de kracht van de 
bevingen. Dat is een sterk stijgende lijn per miljard m3  gewonnen gas 
sinds 1991. Dit sluit aan bij de woorden van wetenschapper  William 
Ellsworth aan het USGS “ kleine aardschokken door fracking zullen een 
grote veroorzaken “. 

Een ander feit is dat er op voorhand conclusies worden getrokken terwijl 
er nog nooit gemeten is met de juiste meetapparatuur. Op diverse 
bijeenkomsten in Groningen is heel goed uitgelegd wat verschillende 
sensoren kunnen meten. Van alle sensoren is de ‘tiltmeter’ als beste uit 
de bus gekomen. Tiltmeters meten doorlopend en monitoren de 
werkelijke trends. Tiltmeters kunnen ook een sluimerende opbouw van 
de schade inzichtelijk maken, lang voordat deze voor het oog 
waarneembaar is. Het meten van de positie van het huis is belangrijk. 
Hoe is het huis terug gekomen na de beving. “ samen sta je sterk “ = 
Wallage geleuter. Beter: “ Hoe kunnen gedupeerden gezamenlijk  met 
gebundelde feiten de aandeelhouders van SHELL en Exxon 
aansprakelijk stellen ”. 

Bekijk de zeer informatieve site van Hilda Groeneveld  
www.ondergroningen.nl  

http://www.ondergroningen.nl/
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Om een indruk te krijgen hoe het Groninger veld met elkaar verweven is 
kun je het volgende downloaden 
http://www.nlog.nl/resources/vrodo/provinciaal/groningen.pdf 

De gedachte van Groot Grijpskerk onder onze dorpen zoals Niehove 
begrijpt u nu. 

In de bijlage staan punten waaraan je kunt denken als je jouw schade 
verhaal opschrijft. Bron: Hilda 

Met vriendelijke groet,  

Kees van Ee. 

 
 
 
 

AED informatie 
 

Hallo, 
 
De lijst van de mensen die met de AED mogen werken is ongewijzigd 
gebleven. 
Er zijn geen mensen bij gekomen wat jammer is omdat het zo een klein 
clubje blijft. 
 
Ik zou graag in het krantje een oproep willen doen aan mensen die ook 
BHV- en AED-trainingen hebben gevolgd. 
 
 
De actuele AED-lijst is als volgt: 
 
Jos van Dijk   Ds Wiegersweg 3 0657568277 
Petra Westerhof   Havenstraat 2  0630112320 
Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24  0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24  0651176938 
 
Deze lijst hangt ook in het AED-kastje. 
 
Mvg 
 
Jos van dijk 

http://www.nlog.nl/resources/vrodo/provinciaal/groningen.pdf
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Van nu en straks 
 

Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van: 
Geert Mulder, Paulien Pieltjes, Hans Harkema, Wiepie Jansen, Ruud 
Hendriks, Jos van Dijk, Jan Broersma, Janet Postema, Kees van Ee, 
Petra Postema, Annemieke Grimbergen, Luka Grimbergen, Rieke 
Cruiming, Arda Tolboom, Marco van den Ende, Heleen Damminga, Enno 
Zuidema, Ans Schuiling, Boudewijn de Vries, Anne-Renée, Caroline, Jet 
Tolsma, Bert Groenewold, Paulien Pieltjes, Michiel de Boer, Geertje 
Boersma, Sijtse Scheeringa, Ton Sanders en Albêrt Heesink 
 
Met dank aan onze adverteerders: 
Attent Oldehove,     De Inbouwman,  
Els Gouman Glas-in-lood,    Hummel Tuintotaal Noordhorn, 
John Matthijssen Lichtreclamefabriek PC Hulp Oldehove, 
Praktijk Panakeia - Marijke Dallinga,  Timmerbedrijf Henk Cruiming, 
Restaurant Café Eisseshof,    Terpstra Rietdekkersbedrijf,  
Zuver Scheerwol – Sijtse Scheeringa Uitvaartverzorging Zuidhorn 
Tuinstra Transport – Jonny en Jennie Tuinstra,  
Installatie Techniek Oldehove - Piet Reitsema,  
 
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema, Kees van Ee, Margreet Smilde en Suzanne Gouman  
 
 
Druk: Repro Noorderpoort Canon Océ, Groningen 
 
 
Oplage: 135 
 
 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buurtagent:   Tiemen Koenes 0900-8844 (tijdens kantooruren) 
Buurtwerker:  Harry Rook 06 22 60 73 18 / 0594 59 12 47 
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Wordt verwacht 
 
Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 februari 2016   begin februari 2016  WinterNais 

1 mei 2016    begin mei 2016   LenteNais 

1 september 2016  begin september 2016  NazomerNais 

1 november 2016  begin november 2016  HerfstNais 

 

 

Agenda 
 
Vr 20 nov    20:00 uur          Vergadering IJsbaanvereniging 

Zo 22 nov  16:00 uur  Presentatie CD Zuver Scheerwol 

Do 26 feb  20:00 uur  Marcel Hensema met “Mijn Tweede” 

Vr 27 nov  18:30 uur  Schoen opzetten 

Vr 27 nov  20:00 uur  Gezellige avond jeugd Niehove 

Za 28 nov  14:30 uur  Intocht Sinterklaas en –feest 

Za 28 nov  20:00 uur  Sintavond 18+ 

 

Vr 18 dec  ??:?? uur  Serious Request: wandelen 

Vr 1 jan  00:00 uur  Kloksmeren 

Za 16 jan  ??.?? uur  Disco 

Vr 12 feb  20:00 uur  Rookwedstrijd 

Za 13 feb  20:00 uur  “King of the world” 

Vr en Za  11 en 12 maart  NL DOET 

 
 
Jeu de boulen elke vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


