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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 mei 2016 naar 
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Website van Niehove: www.niehove.eu 
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Van de redactie 

 

Hier volgt weer een NAIS UUT NIJHOOF, het eerste nummer van 2016. 

In het laatste nummer van 2015 waren enkele fouten geslopen. We 
waren vergeten enkele adverteerders te noemen en belangrijker: hun 
visitekaartje en advertentietekst niet af te drukken. Hiervoor oprechte 
excuses.  

Er ligt weer een exemplaar van 44 pagina’s. Oud nieuws, nieuw nieuws, 
niet te vergeten nieuws, om niet te vergeten nieuws, dorpshuisnieuws, 
zwemnieuws,….etc. 

Kees van Ee, met vier bijdragen, is de grote schrijver dit keer. Verder 
bijdragen van (bekende) nieuwe bewoners, wandelaars, mensen die gek 
zijn van activiteiten en berichten welke te maken hebben met andere 
(bodem) bewegingen. 

Wat is het verband tussen een lek in de ijsbaan en leiderschap? Lees 
het in een bijdrage van Dirk Boersma, oud-Nijhoofster. 

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s, een vooruitblik op het komende jubileumfeest 
en andere aankondigingen. 

Mocht je verder een persoon in Niehove zien lopen, fietsen of rijden met 
een continue smile van oor tot oor dan verwonder u niet: FC Twente 
heeft de weg naar boven gevonden. Na drie thuisoverwinningen op rij 
(en een uitoverwinning bij Heerenveen) is deze domme heikneuter weer 
helemaal het mannetje. Waarom er in Niehove meer over FC Twente 
dan over FC Groningen wordt gesproken? Simpelweg omdat er in 
Niehove meer inwoners zijn met seizoenjaarkaarten voor FC Twente 
dan inwoners met jaarkaarten voor FC Groningen. (bron: RTV Noord 
24/10/’14) 

En als afsluiter: naast deze mooie Nais uut Nijhoof is er ook nog steeds 
onze website, vernieuwd en wel te vinden op www.niehove.eu 

Er waren wat moeilijkheden met de digitale post naar de redactie en de 
bezorging van de NaisFlits maar het lijkt er op dat dit probleem is 
opgelost. Mocht u nog steeds problemen ondervinden, bel dan even met 
de redactie. 

 

Veel plezier bij het lezen en laat ons weten wat u er van vindt. 
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Berichten van Dorpsbelangen. 

 

 
 

Contributie Dorpsbelangen. 

Indien u uw contributie nog niet heeft overgemaakt verzoeken wij u dit 
met spoed te doen. 

Bankrekening :NL 35 RABO 0348655061 ten name van Penningmeester 
Dorpsbelangen Niehove. 

 

Vlaggen en foto’s. 

U kunt nog steeds een foto afnemen ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan van het Dorpshuis. Deze kost €3,50 en kunt u afhalen bij de 
penningmeester Dorpshuis, Rikkerdaweg 5. 

Ook zijn er nog een beperkt aantal vlaggen van Niehove beschikbaar. 
Prijs €35,00 per stuk. 

Eveneens af te halen bij  de penningmeester Dorpshuis. 

 

Dauwtrappen. 

Ook dit jaar vindt het traditionele  dauwtrappen weer plaats in de 
omgeving van Niehove. 

Datum is 5 mei. 

Voor de organisatie vragen wij enkele dorpsgenoten. Wil je meedoen 
meld je dan bij Jan Broersma,Rikkerdaweg 24. Telefoon 591624. 

Maar je kunt hem ook tegenkomen wanneer hij zijn hond uitlaat, aan het 
jeu de boulen is of met de wandelgroep op pad is!!!! 
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Dorpenronde. 

In het voorjaar vindt de dorpenronde weer plaats. Het is dan de 
gelegenheid voor ons dorpsgenoten weer eens rond te kijken of alles er 
nog mooi en goed bijstaat, wat onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente en soms van ons zelf valt. 

Meldt dit bij dbniehove@gmail.com.  

 

Zorgwet. 

Rond dit thema hopen wij eind mei/begin juni een thema-avond te 
beleggen waarin professionals (ook uit Niehove) ons helpen wegwijs te 
worden in deze soms moeilijke materie. 

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

* Velen al lid zijn geworden. 

* Op 5 maart a.s. een inforonde wordt gehouden over de toekomst van   
ons dorpshuis. 

* Jullie meningen er zeer zeker toe doen. 

* Onze secretaris je graag inschrijft. Haar mailadres luidt: 
post038@kpnmail.com  

 

Wisten jullie ook, dat  …….. 

Bijna wekelijks een NaisFlits wordt verzonden naar ongeveer 125 
adressen. 

Wil je die ook ontvangen, ga dan naar de website niehove.eu, klik op een 
nieuwsitem en meld je onderaan de pagina aan voor de nieuwsbrief.      
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Terugblik afgelopen periode 
 

Klaverjassen 2016 
 

 
 

Het ‘”kaarten op de laatste vrijdag van de maand” hield op vrijdag 29 
januari de traditionele klaverjaswedstrijd in café Eisseshof. 

Er werden drie boompjes gespeeld en het verschil tussen de nummers 
een en twee was deze keer bijzonder klein. 

De uitslag: 

 1 Alida Terpstra  5341   2 Roel Smid   5325  

 3 Harm-Jan Huyges 5227   4 Ans Niewijk  5154 

 5 Fré Zuidema  5147   6 Frans Niemeyer  5019 

 7 Jan Broersma  4823   8 Henk Pieltjes  4751 

 

 9 Loes Zuidema  4671  10 Peter Haack  4662 

11 Kees Slager  4561  12 Sijtse Scheeringa 4469 

13 Kirsten Deelman  4264  14 Henk Cornello   4255 

15 Minke Boer  4209  16 Geertje Haack   3928 
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Sinterklaasintocht Niehove 2015. 

In het laatste weekend van november was het weer zover. Op 
vrijdagavond mochten de jongste kinderen hun schoen opzetten in het 
Dorpshuis. Samen met zwarte piet hebben ze geknutseld en natuurlijk 
veel liedjes gezongen. Na het opzetten van de schoenen was het tijd 
voor een activiteit voor de pubergroep van Niehove. Er werd een film 
gekeken op de beamer met popcorn en lekkere minisnacks!  

 

Op zaterdag 28 november was de intocht. Vele kinderen, ouders, opa’s 
en oma’s stonden met smacht te wachten in het haventje op de komst 
van Sinterklaas en zijn pieten. Rond 14:30 uur kwam de Sint en zijn 
pieten aan in een hele grote en stoere Unimog! 
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Na een tocht door het dorp werd Sinterklaas verwelkomd door de 
voorzitter van het dorpsbelangen. De kinderen hadden een mooie mijter 
op hun hoofd die zij zelf tijdens het schoen opzetten hadden gemaakt. 

 

Na het verwelkomen van Sinterklaas en zijn pieten mochten de kinderen 
mee naar de bovenzaal van doprshuis/café ‘Het Eisseshof’ waar zij in 
groepjes bij Sinterklaas naar voren mochten komen om even te kletsen. 
Na afloop kreeg iedereen een mooi cadeau van Sinterklaas en Pieten. 

 



 

9 

Voor de Sint en zijn pieten werd het toen tijd om bezoekjes in het dorp af 
te leggen, bij nieuwe inwoners, zieke inwoners, de jongste inwoners en 
de 65 +ers.  

Hierna was het tijd om even te eten, om vervolgens door te gaan naar 
het Café Eisseshof. Daar werd door de volwassenen bingo gespeeld met 
mooie en grappige gedichten over dorpsbewoners! Het was weer een 
geslaagd weekend. 

  

 

Alle vrijwilligers die mee hebben geholpen aan dit Sinterklaasfeest: 
Hartstikke bedankt! 

 

Groetjes de Sintcommissie. 
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Nieuwjaarsdisco in Niehove! 

 

Het was zaterdag 16 januari weer zo ver. De jaarlijkse Nijhoofster disco! 

Dit jaar was het thema 'night at the movie' en kon je verkleed komen als 
een karakter uit een film. 

Veel kinderen hadden flink hun best gedaan, we zagen prinsessen, 
cowboys, en zelfs dalmatiërs!  

Onwijs leuk dat ze allemaal zo mooi verkleed waren. 

De eerste groep heeft genoten van de stoelendans, en de tweede groep 
deed een spannende quiz met vragen over films. 

De stand werd 7 tegen 6 en de winnende groep mocht iets leuks 
uitzoeken, maar niet getreurd, voor de verliezers waren er snoepjes.  

Beide groepen hebben zichtbaar veel plezier gehad en wij van de 
Activiteiten Commissie zijn daar erg blij mee. 

Wij hebben ook genoten en waren blij met jullie komst, we hopen jullie 
volgend jaar allemaal weer te zien! 

Namens de AC groetjes van Geertje 
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Activiteiten in februari  t/m mei 
 

Rookwedstrijd 
Datum: vrijdag 12 februari 2016 
Tijd:  Vanaf 19:30 uur, 20:00 uur start wedstrijd 
Plaats:  Café Eisseshof 
Wie: Iedereen is welkom 
Kosten:  Niet- leden € 2,- 
 

 
 
 
 
Zwemmen in Leek 
Datum: woensdag 2 maart 
Tijd:  10:00 uur 
Plaats: Zwembad Leek 
 
 
Informatie Vereniging Dorpshuis 
Datum: Zaterdag 5 maart 
Tijd:  11:00 uur 
Plaats: Cafe Eisseshof 
 
 
Theater te water 
Datum: zaterdag 5 maart 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Café Eisseshof, bovenzaal 
 
 
Info-avond jubileumfeest 
Datum: vrijdag 11 maart 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof,  
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NL-doet 
Datum: vrijdag en zaterdag 11 en 12 maart 
Tijden: Volgt 
Plaats:  IJsbaan 
 

 
 
 
Paaseieren zoeken 
Datum: zondag 27 maart 
Tijd:  18:30 uur 
Plaats: Speeltuin 
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Paaswandeling 
Datum: zondag 27 maart 
Tijd:  19:00 uur 
Plaats: startpunt: Speeltuin 
 
Info-avond buurkracht 
Datum: donderdag 31 maart 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Café Eisseshof 
 
Jaarvergadering vereniging Dorpshuis 
Datum: vrijdag 15 april 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Café Eisseshof 
 
Oranjebitter bij de koningslinde 
Datum: woensdag 27 april 
Tijd:  11:00 uur 
Plaats: koningslinde 
 

 

 
Dauwtrappen 
Datum: donderdag 5 mei 
Tijd:  ??:?? uur 
Plaats: ?????????????? 
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Regiotheater/Eisseshof 
 

 
 
Regiotheater Niehove: “King of the world” 
Datum:  zaterdag 13 februari 2016 
Tijd:   21.00 uur 
Plaats:  café Eisseshof, grote zaal 
Entree:  € 12,50 
 
 
Regiotheater Niehove: Jongens van de zee  
Datum: zondag 13 maart 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof  
 

 
Regiotheater Niehove: African Strings en Drums 
Datum: zondag 20 maart 
Tijd:  15:00 uur 
Plaats:  Café Eisseshof 
 
 
Regiotheater Niehove: Gypsy Jazz Night 
Datum: zaterdag 26 maart 
Tijd:  20:30 uur 
Plaats:  Café Eisseshof 
 
 

https://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/events 
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Even voorstellen 
 

Hallo Allemaal, 

 

Komend jaar gaan wij verhuizen naar het boerenbedrijf van Richard 
en zijn ouders en worden wij ook inwoners van Niehove. 

Allereerst zullen wij ons even voorstellen. Wij zijn Eveline, Richard 
en Floortje Oudshoorn. Eveline is geboren en getogen in Zaandam en 
is 30 jaar. Richard is net buiten Niehove geboren en getogen en is 27 
jaar. Wij kennen elkaar via de hogeschool Van Hall Larenstein in 
Leeuwarden. Richard studeerde hier Veehouderij en Eveline 
Diermanagement / Diergezondheidszorg.  

Onze dochter Floortje is in 2015 geboren en nu ruim 5 maanden oud. 
We wonen nu nog in Niezijl, waar we sinds december 2010 zijn gaan 
wonen. We hebben nu een mooie starterwoning waar Eveline de 
afgelopen jaren aardig gewend is geraakt aan de weidse landschappen 
en het lekkere briesje die hier altijd staat.  

Eveline werkt bij Dierenartsenpraktijk Beilen, waar ze paraveterinair 
dierenartsassistente is. Ze werkt voornamelijk met kleine huisdieren 
en doet ondersteunend werk voor de landbouwhuisdieren. Richard is 
van kinds af aan betrokken bij de boerderij. Na 5 jaar de boerderij 
gecombineerd te hebben met het werk als assistent accountant, is 
hij sinds 2015 volledig werkzaam op de boerderij. De ouders van 
Richard (Cor en Jozien) verhuizen binnenkort naar Niekerk, waar ze 
een huis gekocht hebben. Ze blijven nog wel betrokken bij de 
boerderij. Cor en Jozien zijn in 1981 op de boerderij begonnen met 
ongeveer 26 hectare grond en 70 melkkoeien met bijbehorend 
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jongvee.  Met deze veestapel produceerden ze in de beginjaren 
ongeveer 300.000 kg melk op jaarbasis. Het bedrijf is geleidelijk 
gegroeid naar de huidige omvang. Op dit moment hebben we 115 
melkkoeien en 70 stuks jongvee, waarmee we ongeveer 1.000.000 kg 
melk produceren. Het areaal is in de loop der jaren ook gegroeid tot 
de huidige 60 hectare grond. De koeien gaan in het voorjaar naar 
buiten en gaan in het najaar weer naar binnen toe. Tot nu toe kunnen 
wij dit goed volhouden op ons bedrijf. Het is de bedoeling dat Eveline 
en Richard in de loop der tijd de boerderij volledig overnemen. 

In de winter wanneer de ijsbaan open is, zijn wij wel eens te vinden 
op de ijsbaan van Niehove. Het is mooi dat het dorp een actieve kern 
heeft die allerlei activiteiten organiseert.  

 
 
 

 



 

17 

 

 

Bericht van de vereniging Dorpshuis Niehove 
Informatiebijeenkomst ‘Plannenmannen’ 

Zaterdag 5 maart om 11:00 uur organiseert de Vereniging Dorpshuis 

Niehove een informatiebijeenkomst in Eisseshof om alle bewoners van 

Niehove te informeren over de plannen zoals die op dit moment 

ontwikkeld zijn door de ‘Plannenmannen’. Het uiteindelijke doel van de 

plannen is om binnen de door de Vereniging Dorpshuis Niehove 

vastgestelde visie op het functioneren van Eisseshof, de 

dorpshuisfunctie verder te versterken. In de afgelopen periode is 

hiervoor door de plannenmannen overleg gevoerd met de pachters 

Hussein en Lisalotte, met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen 

Niehove, met het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen en met 

vertegenwoordigers van IJsvereniging De Schaats, Historische Kring 

Humericke, en Regiotheater Niehove.  De wensen en ideeën die daarbij 

naar voren zijn gekomen zijn door Reinier van Gerrevink en Rob Vogel 

verwerkt tot een plan. Ondertussen heeft Reinier zich teruggetrokken uit 
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de plannenmannen. Zijn plaats is ingenomen door Paul Holthuis. Het 

gerenommeerde Drentse architectenbureau DAAD heeft ons geholpen 

om de plannen uit te werken tot een verbouwplan compleet met 

bouwtekeningen.  Op de informatiebijeenkomst van 5 maart willen we 

alle belangstellenden informeren over deze plannen en willen we graag 

de reacties op het bouwplan peilen.  

De reacties zullen we zo goed mogelijk verwerken in het definitieve plan 

dat het bestuur op de Jaarvergadering  van 15 april a.s. aan de 

Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Dorpshuis wil 

voorleggen. 

Als de plannen instemming krijgen van de ALV, dan vormen de 

goedgekeurde plannen de basis om bij diverse instanties en fondsen 

financiële middelen te gaan werven om de plannen verder uit te voeren. 

Die middelen kunnen we alleen krijgen als er in Niehove een breed 

draagvlak is voor de plannen en als we bereid zijn om er samen de 

schouders onder te zetten. We zullen de plannen dus voor elkaar maar 

ook met elkaar moeten realiseren. We hopen dan ook op een grote 

opkomst bij de informatiebijeenkomst en op een constructieve 

bespreking van de tot dusverre ontwikkelde plannen. Iedereen van oud 

tot met name ook jong is van harte uitgenodigd:  zaterdag 5 maart 

11:00 uur in  Eisseshof. 
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Jaarvergadering / ALV Vereniging Dorpshuis Niehove 

Vrijdag 15 april om 19:45 uur staat de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering van de Vereniging Dorpshuis Niehove op het 

programma. Noteer deze datum vast in uw agenda. De Agenda, notulen 

en andere vergaderstukken zullen beschikbaar worden gesteld. We 

hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de ALV. De vergadering 

vindt plaats in de bovenzaal van Eisseshof, begint om 19:45 uur en u 

bent welkom vanaf 19:30 uur: vrijdag 15 april  19:45 uur in de 

bovenzaal van Eisseshof. 

 

Namens het bestuur van de vereniging Dorpshuis Niehove 

Rob Vogel, lid bestuur 
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21 

 

 
 
Het laatste nieuws 
 

 

 

Onlangs zijn Lammert Top en Harry Schaaphok namens Dorpsbelangen 

gevraagd een vergadering in Niehove bij te wonen, georganiseerd door 

stichting Groninger Dorpen. Het hoofdonderwerp was: hoe kunnen we zo 

duurzaam mogelijk leven, met name toegespitst op energie en milieu? 

Dit kunnen we o.a. bereiken met energiebesparende maatregelen. 

Dat kan Individueel maar ook collectief. (collectiviteit werkt besparend) 

We hebben op deze bijeenkomst kennis gemaakt met Buurkracht . Dit is 

een organisatie die kosteloos en niet-commercieel initiatieven 

ondersteunt en ontwikkelt om samen met ongeveer honderd dorpen tot 

energiemaatregelen te komen. 

Niehove en omgeving zijn bij uitstek geschikt om aan dit project mee te 

doen. 
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Buurkracht onderzoekt per dorp samen met een buurtteam de beste 

bespaarmogelijkheden en helpt om het dorp te enthousiasmeren, zodat 

het niet bij goede voornemens blijft. 

Om een en ander van de grond te krijgen wordt er binnenkort huis aan 

huis een folder bezorgd en wie deze initiatieven ondersteunt kan zich, 

zonder verplichtingen, al aanmelden op de door Buurkracht ontwikkelde 

site 

Het buurtteam Niehove bestaat voorlopig uit de volgende personen: 

Lammert Top, Wietse Venekamp en Harry Schaaphok 

Ons mailadres is: niehoveduurzaam@gmail.com 

Wij gaan dit initiatief gestalte geven op een bijeenkomst van 

Dorpsbelangen op 31 maart 2016 in het dorpshuis de Eisseshof. Zie 

agenda 

 

Groeten van het buurtteam Niehove  i.s.m. Dorpsbelangen. 
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De macht achter buurkracht 

De prachtige site van Niehove laat ons en anderen zien hoe mooi het 

dorp Niehove is en hoe mooi het omringende land is. Er zijn nagenoeg 

ongerepte vergezichten. Toeristen komen hier graag. De Oranjerun is 

een succes. De vrijwilligers zijn te vinden tijdens NL doet en bij het 

schoonmaken van ons zwembad. De ijshut is door ons gebouwd en de 

uitbreiding van de door ons aangelegde ‘Jan’ de boules baan zal ook 

door ons gerealiseerd worden. Bijna elke bewoner is de afgelopen jaren 

bezig geweest met het verbeteren van zijn of haar woning. Isolatie (dak, 

vloer, muren), dubbel glas, Hr-ketel, CV’s op de voordeligste manier 

afstellen enz. En wat constateren wij?  

Een energiefactuur met allerlei toeslagen die elk jaar fors blijft stijgen. 

Zou dat komen omdat de overheid door onze zuinigheid minder 

verdient? Vorig jaar is de overheid ontmaskerd als zijnde een enorme 

handelsmaatschappij, tot stand gekomen in 1963. Er is sindsdien 

ongeveer 300 mld verdiend. Wij hebben daar voor teruggekregen: 

Mijnbouwschade, dia’loog’tafels en “samen staan wij sterk”-geleuter. Het 

rampzalige gevolg van dit beleid is het verdwijnen van een burgerlijk 

draagvlak om deze handelsonderneming nog langer te steunen. Er 
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kwamen oplossingen om het sterk verminderde draagvlak te omzeilen. 

Je merkt nu dat de ruimtelijke ordening steeds verder afgeschaft wordt. 

Een rol spelen de vrijheidsbeperkende maatregelen m.b.v. de Crisis-en 

Herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling [provincie + gemeente]. 

Consortia krijgen vrijbaan. Plaatselijke volksvertegenwoordigers en 

verontruste burgers zijn niet meer welkom. Ondertussen is het ‘Energie 

Akkoord’ tot stand gekomen. De banencarrousel wordt vol benut om de 

handelsonderneming ‘Overheid’ + enkele andere grootgrutters, een 

tweede inkomensbron te geven. Een en ander gebeurde via 

prijsregulering, vrijstelling van accijnzen of leningen met lage rentes en 

subsidierondes. Tijdens deze gang van zaken gebeurde iets vervelends. 

De boete van 30.000 (later afgezwakt naar 17.000 euro) voor de Slimme 

Meterweigeraar werd in de eerste kamer weggestemd. (NB Je mag hem 

nog steeds weigeren omdat het apparaat privacy aantast). Om toch via 

de achterdeur binnen te komen is door Enexis de term ‘Buurkracht’ 

gelanceerd. Een nieuwe manier van verkopen om de slimme meter toch 

aan de man te brengen. 

Nu zitten wij opgescheept met Ergernis. Sorry, ik bedoel Enexis. De 

aandelen zijn in handen van enkele provincies en zo’n 130 gemeenten, 

die steeds minder van ons belastinggeld krijgen. De armste gemeenten 

gaan hierdoor in zee met consortia uit het EnergieAkkoord. Het gevolg is 

landspeculatie en het veranderen van uw uitzicht!!! Voormalig Rabo-

topman Piet Moerland is commissaris van Enexis. De banencarrousel 

heeft geen geweten. Het gaat erom bedreven manipuleerders te vinden 

om winsten te genereren. Het Liborschandaal leverde vele miljarden 

winst op ten koste van klanten. Het gevolg van bovenstaande beknopte 

uitleg is dat wij gedwongen worden te kiezen voor onbetaalbare energie. 

Er wordt gekeken naar de maximale winst. Als de hele wereld een 

slimme meter heeft met de daaraan gekoppelde distributietechnieken 

komt de goedkoopste productie in beeld. 

Er zijn een paar vragen: 

- Willen wij zelf het licht aan doen of mag alleen de overheid dat? 
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- Moeten burgers blijvend meer betalen voor energietransities t.o.v. de 

kortingen van de industrie?  

- Is het waar dat een leverancier die te goedkoop is op de 

energieveilingen niet mee mag doen? 

- Kunt U prijsstabiliteit en leveringszekerheid garanderen  bij weer (geen 

wind of zon)? 

- Komen de kosten van fossielgedreven bijstook door grillig weer voor 

onze rekening? 

- Worden slimme huishoudelijke apparaten die aangesloten worden op 

de slimme meter verplicht? 

- Wordt de schade vergoed als de slimme meter gehackt wordt? 

- Waarom 8 ct. voor stroomlevering aan het net. Terwijl je 27ct voor 

geleverde stroom moet betalen? 

- Waarom 3 x BTW over hetzelfde? (Inkomsten rijk door belasting + 

BTW, stroom levering privé met BTW belast en stroomkopen met BTW 

belast). 

- Worden de volgende kosten verrekend op onze factuur? (Een energie 

adviseur, beoordelaar en offertes). 

- Waarom is er nooit transparantie in transportkosten van gas en 

elektriciteit? 

- Welke garantie is er dat persoonsgegevens niet worden verkocht aan 

derden belanghebbenden? 

- Waarom bent u niet klantvriendelijk? (No-Reply enz.…). 

- Hoe worden stroomstoringen in de toekomst gecompenseerd? 

- Moet er niet een ecologische voetprint op het etiket komen waarin staat 

hoeveel C02, grondstoffen en de daarbij behorende voetprint van 

vervoer, montage en sloop? 

- Wordt de waardevermindering door horizonvervuiling en dakvervuiling 

gecompenseerd? 
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En dan nog wat: 

Moeten we de mensen van onze buurtsite www.onzeklei.nl uitnodigen? 

Betreft fracking Saaksum. 

Moeten we vragen stellen bij het feit dat de gespecialiseerde brandweer 

pas na 4 uur in Grijpskerk kan zijn nadat er een ramp heeft 

plaatsgevonden? 

 

De miljarden die besteed worden aan het slimme netwerk kunnen beter 

besteed worden in huizen met achterstallige isolatie, aan vrij te 

gebruiken energie en alternatief groeidenken. De buurkracht moet 

ingezet worden om ons dorp en ons uitzicht te behouden. Zo lang wij 

buitenspel staan en nooit weten wat er in het geheim is bekonkeld luidt 

de slagzin: “Wees bedacht met buurkracht”!!!   

Kees van Ee 
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Baiten, Mais en Koren 

Dit muzikale schilderijtje is te beluisteren op de Nieuwe CD ‘DOALDERS’ 

van Zuver Scheerwol. 

In de loop der jaren heeft Sijtse Scheeringa zich ontwikkeld naar de 

juiste snelheid. Het begon met de muziek na de motor. Toen kwam ‘Mien 

Olle Puch’. Nu: “Ik toer op mien old fietske” in het nummer ‘Baiten, Mais 

en Koren’. 

Heel veel mensen zijn dik fan van de band Zuver Scheerwol die keet 

trappen in menig zaal en kroeg. Alleen met gitaar en zang spreekt de 

mensen ook aan. Sijtse ’s liedjes lenen zich daar namelijk uitstekend 

voor. De songs vertellen vaak over vroeger ’T  is al weer heul wat joaren 

geleden’ (Mien Olle Puch) en over het waardevolle van nu. Juist in deze 

voortrazende tijd is het belangrijk om respectvol te kunnen genieten van 

de dagelijkse schone zaken, beelden en geuren die elke dag rustig en 

kalm gebeuren. De gehanteerde streektaal is de lijst die het afmaakt. Het 

schilderij is de tekst: 

‘Ik toer op mien old fietske over n slingerweg langs wonderschone 

plekjes door het noorden. Links en rechts van mie velden vol met baiten, 

mais en koren. Ien de verte tussen de bomen een rustiek gezicht van 

een dorp. Een meulen laat zien wieken draaien. Een haan staat te 

glimmen op de toren van de kerk’. 
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‘Eem goa in gedachten weerom hou het leven hier vroeger  wel was. 

Een boer, een peerd, een wipkar vol met stront. Dat ging over het laand, 

dat was goud veur t gewas. Het keutelboerke was niet riek, mor leefde 

wel gezond. Hij had wat koeien, en verdainde nog wat bie en zo kwam 

dat boerke, het joar wel weer rond’. 

‘Rustig toer ik verder kom langs het heem van een grote boerderij. Een 

hond achter n hek, gait wild te keer. T  is in de buurt van molenrij. De 

boer die hier woont is zeer modern en hed wel tachtig bunder laand. De 

grootste en duurste machines, stoan veur hum kloar. Zo had hij alles 

supersnel aankoant’. 

Ik toer op mien old fietske……… 

Wij mogen trots zijn dat deze Naihoofse troubadour onze streek de 

waarde geeft die haar toekomt. De Cd ‘DOALDERS’  Is dan ook een 

aanrader om in huis te hebben naast de plaatjes en boeken over 

Niehove. 

Kees van Ee 
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Hoeveel kost publieke waarde? 

 
Door Dirk Boersma 
 

Geld speelt een belangrijke rol als het gaat om diensten van de overheid. 
Vaak lees je dat budgetten niet toereikend zijn en dat de kosten de pan 
uit rijzen. Een oplossing is de participatiesamenleving. Maar hoe 
verhoudt die zich nu tot publieke waarde? 

 

 

Een lek 

Elk jaar was het lek in de ijsbaan weer een belangrijk onderwerp op de 
jaarvergadering van de ijsbaanvereniging.. Ja, er was een mooie ijsbaan 
in Niehove, mooi beschut door struikgewas. Het was ook handig dat de 
jeugd van het dorp er in de zomer goed op kon voetballen en dat de 
schoolkinderen er in de grote vakantie hun eigen vakantiedorp op 
konden bouwen. Maar er was ook een groot probleem.  

De ijsbaan was lek. Het water wat er opgepompt werd op het moment 
dat er vorst werd voorspeld, liep langzaam weg. En dat betekende dat er 
holtes onder het ijs kwamen zodat het ijs brak. Je kon er dan minder 
goed op schaatsen en het betekende ook dat de deskundigen in het dorp 
dan dagelijks druk in de weer waren met heet water of met het 
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bijpompen van een extra laagje water op het ijs, zodat de scheuren en 
breuken wat bijgewerkt werden. 

 

Maar daar was je wel heel druk mee en je moest goed de 
weervoorspellingen bijhouden. En zo kwam het dat op elke 
jaarvergadering het lek in de ijsbaan weer op de agenda kwam. Er 
werden tal van oorzaken aangevoerd, zoals ratten, die gaten in het dijkje 
groeven, de bomen, die te hoog en te groot werden zodat hun wortels 
voor doorlaatbare plekken in het dijkje zorgden en zo waren eer ook 
verschillende oplossingen, die de revue passeerden van schapen op de 
ijsbaan in de zomer, want die trappen de grond zo mooi dicht tot het 
rooien van de bomen die op het dijkje stonden. Maar als er schapen op 
de ijsbaan liepen kon je er niet voetballen en geen vakantiedorp meer 
bouwen en zonder bomen, dat was ook zo wat. 
 
Geen oplossing 

En zo werd er elk jaar weer over gesproken maar het kwam nooit tot een 
afdoende oplossing. De ijsbaan werd bijna een humoristisch onderwerp. 
Er werden regelmatig grappen over gemaakt. Als iemand vaststelde dat 
het water er in de zomer altijd op bleef staan na een zware regenbui dan 
opperde een ander om dan voortaan maar winter in de zomer te hebben. 
De ijsbaan was zo in elk geval een dankbaar gespreksonderwerp. 
En toen, ik kwam op een avond thuis uit mijn werk, stond de voorzitter bij 
mij in de keuken. Nu moest ik eens horen. Er waren, die dag werklui 
gekomen en mensen van de gemeente en die waren een sleuf gaan 
graven in de dijk om de ijsbaan. Het moest niet gekker worden. Wat 
dachten ze wel, die ijsbaan was van het dorp, niet van de gemeente.Hij 
had ze aangesproken maar ze hadden niet geluisterd. Ze hadden 
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opdracht zeiden ze. En, zo vertrokken wij ’s avonds, als bestuur, naar 
het huis van de burgemeester. Dat huis stond in een dorp drie kilometer 
verder. Het was een dorp waar men in Niehove liever grote afstand toe 
bewaarde. De mensen die daar woonden deugden niet. 
 
De burgemeester 

De burgemeester keek verrast toen hij de deur opende, een groepje 
mannen, voor een deel nog in overall en met klompen aan. We werden 
uitgenodigd in de mooie kamer en zaten daar wat onwennig met een 
kopje koffie en een koekje. We vertelden wat er aan de hand was en de 
voorzitter dreigde dat als de werklieden morgen weer ouden komen 
graven dat hij dan diezelfde avond de ijsbaan onder water zou zetten. De 
burgemeester luisterde goed, dat hielp. En hij pakte de telefoon en na 
een kort gesprek wist hij wat er aan de hand was. Die werklui waren in 
opdracht van gemeente werken een sleuf aan het graven om daar 
vervolgens beton in te storten zodat de ijsbaan niet meer zou lekken. Al 
snel bleek dat de mensen van de gemeente dachten dat de ijsbaan van 
de gemeente was, ze wisten niet dat de ijsbaan van het dorp Niehove 
was. Ze maaiden er in de zomer per slot van rekening ook altijd het gras. 
Dat was dus een misverstand. We spraken tot diep in de avond over, 
hoe nu verder. En uiteindelijk werd besloten dat de gemeente door zou 
gaan met het graven en het beton storten en dat er nog een goede 
afspraken gemaakt zouden worden over het eigendom en het beheer 
van de ijsbaan. 

 
Uiteindelijk leidde de betonnen rand niet tot een oplossing. Jaren later 
lekte de ijsbaan nog steeds en was het lekken elke keer opnieuw een 
agendapunt wat de tongen losmaakte op de vergadering. Eén van de 
vergaderingen, waardoor het dorp zo leefbaar was en de mensen op 
elkaar betrokken waren. 
 
 

Publieke waarde 

En hoe zit het nu met de publieke waarde. Wie leverde die. Waren dat 
de mensen, die voor het dorp het lek wilden dichten, die budget hadden 
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vrijgemaakt voor dit project of was het de burgemeester, die tijd nam, 
luisterde en ervoor zorgde dat wij met het ambtelijk apparaat in gesprek 
kwamen. Publieke waarde heeft vaak niet met geld te maken, ook niet 
met het bedenken van oplossingen voor de burger. Publieke waarde 
heeft te maken met toegankelijkheid met respect voor de eigenwaarde 
van burgers met het burgers de ruimte geven om in control te zijn, met 
vertrouwen en het onderhouden van een goede relatie. Het is fijn als de 
burgemeester dat doet maar het is nog veel effectiever als alle 
ambtenaren dat doen. En, let wel het gaat niet om de burger op z’n 
wenken bedienen, niet om de burger in alles z’n zin geven maar het gaat 
om de burger serieus nemen. Medewerkers kunnen dat doen als ze zelf 
serieus genomen worden, als er naar ze geluisterd wordt, als ze op een 
coachende manier leiding krijgen. En zo heeft publieke waarde  alles te 
maken met coachend leiderschap. 

13 januari 2016   

Blog: Dirk Boersma; Centrum voor Excellent Leiderschap 
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Aan de stamtafel 

 

Kwinkslagen leveren in dit verhaal een beuk op. En terecht. 

In de loop der jaren zijn er heel wat momenten van pure gezelligheid 
geweest. Je hebt er niet veel voor nodig. Een stamtafel alleen al is 
geschikt voor kernachtige geestige uitspraken. Het begint vaak na een 
drankje. “Water is pas lekker als het door een brouwerij is geweest” Na 
nog een paar genotsmiddelen begint veruit het grootste probleem. En 
dat is de illusie dat er communicatie heeft plaats gevonden. Vaak zijn er 
in de late uurtjes beslissingen genomen. “Proost”. “De miljarden zijn 
binnen”. “Geniet, het is later dan je denkt”. Hij dacht. Morgen niet 
vergeten een paar euro te geven voor die lui die met wat geld een poster 
willen maken voor de voedselbank. Belangrijker is dat mensen weten dat 
de klimaattop er is. “De tijd is de manier waarop de natuur ervoor zorgt 
dat niet alles tegelijk gebeurd”.  Tijd is geld. Die sukkels vechten voor 
rechten maar zwichten voor de plichten. Het is tijd voor een 
wereldbelasting. Nog even naar de hoeren. “Liefde maakt een groot bed 
klein”. Morgen ook niet vergeten even met de secretaresse naar hotel de 
‘Spier’ te gaan. Ze betaald meer belasting dan ik, dus die moet getroost 
worden. Bij het tafeltje speelt een zigeuner op een piano met bretels 
(accordeon). Gesprek: Secretaresse “Weet u dat er 52.000 duizend 
schademeldingen geregistreerd staan”? Rat in pak: “Die lui bewegen 
alleen tijdens en na een aardbeving. Daarna is het afgelopen. Zij willen 
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Geld. De pinautomaat is hun Klaagmuur”. De ober kwam langs om de 
bestelling op te nemen. “Op welk kamernummer mag ik dat notuleren”? 
De secretaresse liep rood aan en vroeg verward of schade door 
mijnbouwactiviteiten door de verantwoordelijken betaald moesten 
worden. “God zorgt ervoor dat ook het zwaarste leed nog draagbaar is”. 
De secretaresse dacht. Satan lacht om ons zwoegen, spot met onze 
wijsheid, maar beeft als wij bidden. Rat in pak voelde de weerstand van 
haar gedachten. Hij dacht laat ik nu geen dief van mijn piemel zijn en zei 
dat hij een goed woordje zou doen bij de nationaal coördinator 
Groningen. “Alleen in helder water zie je de diepte”. Hij loog verder door 
te zeggen dat democratie de dictatuur van de meerderheid is. Het 
antwoord van de secretaresse loog er niet om. Ze knoopte haar bloesje 
tot en met de hoogste knoop dicht en zei beheerst: “Eén van de 
belangrijkste dingen bij communicatie is te horen wat niet gezegd wordt” 
en ze vervolgde “Jullie zeggen steeds dat we samen sterk zijn”. Zij ging 
staan. Furieus!: “Samen sterk is als een medeklinker die op jou kosten 
drinkt” “Proost”. Ze gaf hem een beuk en liep weg. Conclusie: Kom meer 
naar de stamtafel. 

Met vriendelijke groet: Kees van Ee      

 

 

 

 



 

35 

 

Jubileumfeest Nijhoof  

Op zaterdag 2 juli is het jubileumfeest gepland. De commissie heeft een 
mooi plan gesmeedt. Dit plan is  voorgelegd aan Husein en Lisalotte. De 
komende periode gaan we ons buigen over haalbaarheid, financiën en 
taakverdeling. Het idee is als volgt: 

We starten de dag met de inwoners van Nijhoof met een ontbijt en een 
groepsfoto voor het Dorpshuis Eisseshof. ’s Middags zijn oud-inwoners 
van 35 jaar geleden  welkom om  de kerk. Er is tijd om elkaar te 
ontmoeten, herinneringen op te halen, (klein-) kinderen  en partners aan 
elkaar voor te stellen etc. Daarnaast worden er natuurlijk films gedraaid, 
wij denken aan de bouw van Suxwort, de oude film van 1963 en kunnen 
we foto’s kijken . Meindert biedt aan om een fotopresentatie te maken 
zodat er continue beelden te zien zijn op de beamer van toen tot nu. 
Wanneer je dus een leuke foto’s hebt van het dorp Nijhoof of een 
activiteit, graag contact opnemen met Meindert Terpstra, 
Meindert_terpstra_6@hotmail.com De foto gaat hij scannen en het 
origineel gaat mee terug naar huis. Ons idee is de middag af te sluiten 
met een muzikale noot en een warme snack of Indische maaltijd voor de 
liefhebber. Hierover later meer, als de plannen definitief zijn. ’s Avonds 
gaat het feest verder op het sportveld, onze voorkeur gaat uit naar een 
live band en DJ. Hier is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij 
Nijhoof of de muziek.  
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Na ons volgende overleg komt er een speciale jubileum FaceBook 
pagina en zullen we daar en via Naisflits jullie op de hoogte houden. Om 
het feest tot een succes te maken, zijn wij vele handen en dus 
vrijwilligers nodig. Om die reden moeten we straks eerst weten hoeveel 
deelnemers wij per onderdeel kunnen verwachten. Na ons volgende 
overleg ontvangen alle inwoners van Nijhoof een inschrijfformulier, voor 
deelname aan de diverse activiteiten en kunt u aangeven waar u een 
bijdrage zou kunnen leveren aan het feest. Denk hierbij aan handen uit 
de mouwen, foto/film presentatie, de creatieve bijeenkomst op vr. 17 juni, 
muzikale bijdrage in de middag of avond, inrichten en opruimen van de 
activiteiten om de kerk en/ of op het sportveld en dergelijke.     

Op vrijdagavond 11 maart om acht uur, organiseren wij een inloop 
bijeenkomst in het café en geven wij een toelichting op de plannen van 
het Jubileumfeest. Schuif gezellig aan en laat je inspireren zodat het een 
feest van ons allemaal wordt. Wij hebben er zin in, wij hopen jullie ook.  

Wij vragen dorpsgenoten mee te denken welke “oud” dorpsgenoten wij 
gaan uitnodigen. Als iedereen gegevens kan aanreiken van de vorige 
bewoner van je huidige woning dan kunnen we een grote groep 
bereiken, verwachten wij. Wanneer je contact gegevens hebt, kun je dit 
doorgeven aan Paulien Pieltjes via jubileumfeestnijhoof@hotmail.com.  

De Jubileumcommissie bestaat uit, Meindert Terpstra, Sijtse Scheeringa, 
Hanna Niemeijer, Hans Harkema, Annie Pieltjes, Geertje Broersma, 
Paulien Pieltjes en Janet Postema  

We hopen jullie spoedig te horen, te zien en/of te spreken om onze 
spetterende ideeën met jullie te delen en te realiseren! 
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Nieuws van zwembad Electra 

 

In de wintermaanden zijn we het komende zwemseizoen aan het 
voorbereiden. 

Wie komen er aan het bad te staan en wie wil in de kassa of kiosk 
werken? 

Moeten we de entreeprijzen verhogen om een sluitende begroting te  
krijgen? 

Welke werkzaamheden moet en er gebeuren voor we weer open kunnen 
gaan? 

Allemaal zaken waar we al bestuur over moeten beslissen. 

Wel willen dit voorjaar 250m2 zonnecollectoren plaatsen om het 
badwater te verwarmen.  

De collectoren zullen op een afdak worden geplaatst die nog gebouwd 
moet worden. 

 Bij slecht weer kunnen dan ouders en/of begeleiders van de zwemles 
kinderen  hier onder staan of zitten. U ziet een win/ win situatie. 

 Er zullen 70 stuks pv panelen  worden geplaatst om de energiekosten te 
drukken. We hopen deze plannen  met financiële steun van sponsoren 
en vrijwilligers te realiseren.  Wil je meehelpen om op de zaterdagen in  
maart en april deze klussen te klaren,  meld je dan aan op 
info@zwembadelectra.nl 

In april zal er een reparatie aan het peuterbad worden gedaan zodat die 
weer optimaal kan functioneren. 
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We doen mee aan NL/DOET  actie van het Oranjefonds. Op 12 maart 
gaan we de badhokjes en de ingang van het zwembad verven. Wil je 
meehelpen ga dan naar de site van NL/Doet  en zoek onder de plaats 
Lauwerzijl om je aan te melden voor deze klus We zijn er tussen 9 en 
13uur. 

De zaterdagen dat het zwembad schoongemaakt  wordt zijn  9  16 en 23 
april. De vaste vrijwilligers worden hiervoor uitgenodigd 

Ben je nog geen vrijwilliger maar wil je wel mee klussen, dan ben je 
welkom op deze zaterdagen vanaf 8.30.  Jou meewerken wordt 
gewaardeerd en aan daarom wordt u je aan het einde van het zwem 
seizoen uitgenodigd  voor de barbecue.  

 De abonnementen en leskaarten kunnen tijdens de klusdagen worden 
afgehaald en betaald. Wel willen we graag dat abonnementen en 
leskaarten  die online  worden besteld ook per bank worden betaald. Dit 
om misverstanden in de boekhouding te voorkomen. Wel zal het 
mogelijk zijn via het pinapparaat te betalen. 

 

Wilt u een van uw kinderen op zwemles doen dan kunt u op  de site 
www.allesoverzwemles.nll informatie vinden.  Natuurlijk staat het 
badpersoneel u graag te woord. Zij zullen bepalen welke uren er  les 
wordt gegeven. 
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Vindt u of uw  kind het zwemmen een leuke sport dan is zwemvereniging 
Electra een optie.  

Bert Kleinenberg geeft u graag les op dinsdagavond of zaterdagmorgen 
en is  telefonisch te bereiken op 0594 622144 of via de mail 
ahkleinenberg@home.nl . Hij kan u er meer over  informeren 

Ook op de site www.zwembadelectra.nl  is veel  informatie over het 
zwembad. 

 

Het diploma zwemmen gaat veranderen.  Het badpersoneel zal per 1 
januari 2018 door het nieuwe ABC  licentie van de NPZ/NZR  worden 
gecertificeerd, het moet jaarlijks  worden bijgeschoold om het certificaat 
te behouden. Ook het zwembad wordt jaarlijks gecontroleerd of die aan 
alle eisen voldoet. 

Als bestuur hebben we gelukkig de tijd om deze zaken te regelen. We 
benadrukken nog maar eens  

dat het zwembad niet kan overleven zonder vrijwilligers. 

Wij hopen op een spetterend seizoen. 

 

Namens bestuur, 

Geert Mulder 
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Zo zijn wij niet 

 

Alweer een prachtig boek. Geschreven door Janneke Holwarda 

In de jaren rond 1960 worden er doorzonwoningen gebouwd. Het zijn 
woningen met een woonkamer van voor-tot achter-gevel. De meubels 
worden strakker en zijn beter op elkaar afgestemd. In de keuken doet het 
inbouwkeukenblok met de vele kastjes zijn intrede.  

Steeds meer Nederlanders kunnen zich luxe zaken als een platenspeler, 
radio en televisie veroorloven. De gebeurtenissen van dichtbij en heel 
ver komen de huiskamer in. 

In de roman ‘Zo zijn wij niet’ laat Janneke Holwarda je kennis maken met 
families die in een nieuwe wijk naast elkaar en tegenover elkaar komen 
te wonen. Een wijk van het type doorzonwoningen. Het is…. een gewone 
straat, in de context van een tijd van hoop, wederopbouw, verzuiling en 
verandering. Ze wisselt het perspectief van de bewoners – hun heden, 
verleden en toekomst(dromen) – steeds af met het commentaar van de 
buren….. 

Dat commentaar is een vondst. Het taalgebruik is een beleving die 
uitsluitend gebezigd werd in die tijd. De negen families staan met de 
voorletter(s) en achternaam bij het huisnummer op de handige bladwijzer 
zodat je makkelijker de afzonderlijke verhalen op het juiste adres kan 
plaatsen. De omslag wordt mooier naarmate je verder in het boek komt. 

Niehove is blij met de aanwinst het derde boek. “Zeesteen” 2010  en 
“Maan op de heenweg” 2013 waren de eerdere pareltjes van haar hand. 

Om het geheugen even op te frissen: 1960 

- Huren gingen met 20% omhoog 
- Eerste groep van 40 Italiaanse gastarbeiders in NL 
- Radio Veronica start haar uitzendingen vanaf de Noordzee. Vijf  

miljoen luisteraars per dag 
- De Ethiopiër Abebe Bikila loopt op blote voeten de Marathon 
- Het taalgebruik van Cassius Clay voor en na de bokswedstrijd 
- Eerste Sovjet ruimte capsule 
- Het VS spionage vliegtuig(U2) wordt neergehaald door de Sovjets 
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- Nozems 
- John F. Kennedy wordt gekozen tot president 
- Reiskriebels 
- Uit kamperen gaan 

 

Met vriendelijke groet,  Kees van Ee.  
 

 

 

 

 

 

Nieuws van de wandelgroep “Van Dorp tot Dorp”.  
  

We starten dit jaar weer met wandelen op donderdag 24 maart a.s. om 
19.00 uur bij de speeltuin.  

Als je mee wilt doen, wil je dit dan doorgeven aan een van onderstaande 
personen?  

Misschien tot dan.  
 

Ans Niewijk, Janet Postema en Wiepie Jansen.   

 

  



 

43 

Van nu en straks 
 

Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van: 
Dirk Boersma, Geertje Broersma, Hans Harkema, Wiepie Jansen, Geert 
Mulder, Eveline Oudshoorn, Richard Oudshoorn, Paulien Pieltjes, Jan 
Broersma, Janet Postema, Kees van Ee, Paulien Pieltjes, Harrie 
Schaaphok, Sijtse Scheeringa, Meindert Terpstra, Lammert Top, Wietse 
Venekamp, Rob Vogel, Ton Sanders en Albêrt Heesink 
 
Met dank aan onze adverteerders:  
Hummel Tuintotaal Noordhorn,        Zuver Scheerwol – Sijtse Scheeringa 
Timmerbedrijf Henk Cruiming,            Restaurant Café Eisseshof, 
Rietdekkersbedrijf Terpstra,           Slagerij Boersema Grijpskerk 
Tuincentrum Frank Meester Noordhorn        PC Hulp Oldehove 
Tuinstra Transport – Jonny en Jennie Tuinstra,          Attent Oldehove 
Installatie Techniek Oldehove - Piet Reitsema,            De Inbouwman
  
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema, Kees van Ee en Margreet Smilde  
 
Druk: Repro Noorderpoort Canon Océ, Groningen 
 
Oplage: 135 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

 
www.niehove.eu 
 
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 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 mei 2016    begin mei 2016   LenteNais 

1 september 2016  begin september 2016  NazomerNais 

1 november 2016  begin november 2016  HerfstNais 

1 februari 2017   begin februari 2017  WinterNais 

 
 
 
Agenda: 

Vr 12 feb  19.30 uur  Rookwedstrijd 

Wo 2 mrt  10.00 uur  Zwemmen in Leek 

Za  5 mrt  11.00 uur  Info-ochtend Vereniging Dorpshuis 

Za  5 mrt  20.00 uur  Theater te Water 

Vr/za 11/12 mrt ????   NLdoet 

Vr 11 mrt  20.00 uur  Info-avond Jubileumfeest 

Zo 13 mrt  15.00 uur  Jongens van de Zee 

Zo 20 mrt  15.00 uur  African Strings and Drums 

Za 26 mrt  20.30 uur  Gypsy Jazz Night 

Zo 27 mrt  18.30 uur  Paaseieren zoeken 

   9.00 uur  Paaswandeling 

Do 31 mrt  20.00 uur  Info-avond Buurkracht 

Vr 15 apr  ????   Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis 

Wo 27 apr  11.00 uur  Oranjebitter bij de koningslinde 

Do 5 mei  ????   Dauwtrappen 


