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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 NazomerNais, vóór 1 september 

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 
  6 Terugblik afgelopen periode 
11 Activiteiten februari t/m mei 
15 Even voorstellen: 
17 Berichten Dorpshuis, Electra 
20 Kinderen- en jongerenhoekje 
21     Ingezonden artikelen      
43 AED-info 
43     Van Nu en Straks 
44    Wordt verwacht 
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Van de redactie 
 

 

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

In het vorige nummer was weer een foutje geslopen. De verkeerde 
adverteerder met naamkaartje verwijderd. Hiervoor oprechte excuses.  

Dit keer een eenmalige adverteerder i.v.m. een bijdrage aan het 
jubileumfeest. NIEUW: in het midden een inschrijfformulier voor het 
jubuleumfeest. Kan er dus uitgehaald worden om daarna in te leveren. 

In de afgelopen periode is er weer het een en ander gebeurd. Nieuwe 
bewoners Lex en Maria (met een bijdrage), zwemmen, buurkracht, 
plannen op plannen voor nieuwe plannen die gepland worden. Dat 
moeten wel echte plannenmakers zijn. Lees erover. 

Kees van Ee, Dit keer maar met één bijdrage. Voor een feestje is een 
Niehoofster wel te porren. Dit keer het 35 jarig jubileumfeest met ontbijt, 
foto’s, eten, muziek etc. Verder iets over het klaverjassen, een 
binnenkort te houden voetbaltoernooi, rooksignalen. 

Nu even een klaagzang van de redactie: een bijdrageaan ons NAIS 
graag digitaal aanleveren. In dit nummer staan enkele gefotografeerde 
voorbeelden waar ons de tranen van in de ogen sprongen. Als je hiertoe 
niet in staat bent, je hebt bijvoorbeeld geen computer of je snapt er niets 
van, vraag dan een van de medebelevers van wedstrijden of een andere 
organisator om het te doen. Het was dit keer wel erg triest. Voor die 
anderen geldt: laat het niet steeds door dezelfde aanleveren. Maak zelf 
een mooi verhaal. 

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. 

En dan; de financiële perikelen bij FC Twente schijnen te zijn opgelost. 
Je hebt supporters of niet. Dat betekent wellicht dat ook volgend er weer 
te genieten valt van  FC Groningen tegen FC Twente. Genieten voor de 
Twentesupporter en verbijten voor de Groninger. (Cambuur doet al niet 
meer mee) Als er maar niet meer lijken uit de kast vallen. 

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

 

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. 

 

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.     post038@kpnmail.com  

mailto:post038@kpnmail.com
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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 

 

      Vereniging Dorpshuis Niehove  
 
 
Verbouwingsplan voor het dorpshuis maakt veel los: terugblik 
jaarvergadering en informatiebijeenkomst Vereniging Dorpshuis 
Niehove 
 
 
Op 5 maart was het zover. Tijdens een zeer goed bezochte 
informatiebijeenkomst kon Rob Vogel, één van de Plannenmannen en lid 
van het dorpshuisbestuur de plannen presenteren voor de verbouwing 
van een gedeelte van het dorpshuis.  
Een korte terugblik: Toen de Plannenmannen twee jaar geleden 
begonnen met het verzoek van het bestuur om een plan voor het 
dorpshuis van de toekomst te maken, spraken zij als eerste met alle 
verenigingen in het dorp en de activiteitencommissie. Twee 
brainstormochtenden brachten een aantal goede ideeën op tafel. Die 
presenteerden de plannenmannen vorig jaar tijdens de ALV. De 
ledenvergadering verzocht het bestuur deze verder uit te werken.  
 
 
Informatiebijeenkomst 5 maart 
   In een zeer goed gevuld café namen ruim dertig Nijhoofsters de 
plannen na de presentatie van Rob goed in zich op. De kern van het 
verbouwingsplan is dat het dorpshuis ook buiten de openingstijden van 
café en restaurant voor dorpsactiviteiten beschikbaar kan zijn en dat we 
als vereniging het dorpshuis toekomstbestendig willen maken.  
   De belangrijkste keuze is om de bovenzaal een flexibeler invulling te 
geven. Daarbij hoort een betere toegang via een nieuwe trap ook voor 
mensen die minder goed ter been zijn en zelfs voor invaliden. Een 
langgekoesterde wens is om de toiletten uit te breiden en ook een 
invalidentoilet toe te voegen. Het podium verdwijnt en daarvoor in de 
plaats komt een flexibel podium en worden twee ramen met uitzicht op 
de Kerkstraat en achterzijde van de kerk weer zichtbaar.  
   In het plan komen op de begane grond de toiletten in een deel van de 
woning: de ruimte tussen de eetzaal en de gang van de woning. De 
badkamer van de woning ligt in het plan aan de gevel langs het 
Molenpad. (Voor de afbeelding van het plan: zie www.niehove.eu/dorpshuis).     

http://www.niehove.eu/dorpshuis)
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   Aan het einde van de informatiebijeenkomst zegde het bestuur toe alle 
vragen en suggesties goed te bekijken en tijdens de jaarvergadering met 
een reactie te komen.  
 
 
Jaarvergadering op 15 april 
   Zouden er genoeg mensen komen om een vergadering te houden? 
Dat hield de bestuursleden bezig, vlak voor het begin van de ALV. 
Gelukkig kwamen heel wat leden naar de jaarvergadering. Het gehele 
verslag komt binnenkort op de website. In dit stukje tref je een 
sfeerschets en wat punten aan.  
   De vergadering behandelde in hoog tempo het verslag van de vorig 
jaarvergadering, het jaarverslag door secretaris Petra en kwam daarna 
uit bij de financiële verantwoording. Eerst gaf penningmeester Hans een 
toelichting. De kascommissie constateerde bij monde van Jan Broersma 
dat de boeken helemaal klopten. Daarna verleende de jaarvergadering 
het bestuur ontslag van haar taken voor 2015. Voor de kascommissie 
zoeken wij een nieuw lid (eens per jaar de boeken controleren en op de 
jaarvergadering aanwezig zijn). Ook de begroting voor 2016 werd 
vastgesteld.  
   Na de pauze was er ruimte voor de bestuurslidmaatschappen. 
Voorzitter Enno nam afscheid van Madeleine Kaekebeke. Madeleine is 
altijd zeer bij het dorpshuis betrokken en gedreven geweest. Zij vertrekt 
na negen jaar uit het bestuur. Haar plaats werd – verrassing! - 
ingenomen door Janneke Holwarda. Zij vertelde dat het haar leuk lijkt om 
met dit bestuur op te trekken en aan het reilen en zeilen en de toekomst 
van het dorpshuis te werken.  
 
 
Bespreking over het verbouwingsplan 
   Twee leden brachten vlak voor de jaarvergadering een alternatief plan 
in: Johan Cruiming deed dit enkele dagen ervoor en Janet vlak voor de 
start van de ALV.  
   Johan presenteerde zijn plan aan de aanwezigen. Hij had kritiek op de 
oplossing met toiletten en stelde een andere positie van de trap voor, 
met een vergroting van het dorpshuis ter plaatste van het terras.   
   Janet stelde voor de trap aan de linkerzijde te plaatsen, samen met 
een lift naar de bovenzaal. Beide tekeningen zijn te zien op de website 
(zie: www.niehove.eu/dorpshuis).  
   Rob ging namens het bestuur in op de doelen van het plan – zie hier 
boven – en op de vragen uit de informatiebijeenkomst (zijn presentatie 
staat op de website). Hij toonde het verbouwingsplan van het bestuur. In 
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het gesprek dat daarop volgde sprak de vergadering over de voor- en 
nadelen van beide plannen.  
   Duidelijk werd dat de vergadering vóór een verbouwing is, graag een 
betere toegang wil, even als meer toiletten en het voorstel voor de 
bovenzaal steunt. De vraag die op tafel kwam was: in welke vorm 
verandert het dorpshuis op de begane grond? Wat is het beste om te 
doen? Gezien dit gesprek kon het oorspronkelijke plan niet zomaar in 
stemming gebracht worden. 
 

 
 
 
Schorsing leidde tot een goed besluit 
   Na een schorsing stelde het bestuur vast dat de doelen voor de 
verbouwing door de ALV onderschreven worden en dat het er nu om 
gaat om het best mogelijke plan voor het Dorpshuis op te stellen. 
Daarvoor zal zij met de plannenmannen en de architect, de twee 
ingediende plannen bekijken en vergelijken met het plan dat zijzelf 
presenteerde. Daarnaast gaan de plannenmannen en architect  bekijken 
hoe ze, met de geleverde kritiek, het oorspronkelijke plan kunnen 
verbeteren. Wanneer dat is gebeurd, volgt een gesprek met de indieners 
van alternatieven, de plannenmannen en de architect. Met de uitkomsten 
van dat gesprek als basis, zal het bestuur een afweging maken welk plan 
of welke plannen zij voorstelt tijdens een informatiebijeenkomst en dan 
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ter besluit voorlegt aan een nieuwe ledenvergadering. De vergadering 
stemde hier unaniem mee in. 
   Na een vergadering met veel passie, voorstellingsvermogen en een 
goed besluit sloot voorzitter Enno tegen half elf de vergadering.  
 
 
Wanneer en hoe? 
   Vlak voor de sluitingsdatum van de Nais kopij bleek dat een 
ledenvergadering vóór de zomer net niet haalbaar is. Er zijn namelijk  
ook andere festiviteiten in het dorp! Daarom wijken we uit naar eind 
augustus en begin september.  
 
   De informatiebijeenkomst is op 24 augustus en de ledenvergadering 
op 2 september.  
   We nodigen jullie allemaal uit dan te komen. Houd de nieuwsflits in de 
gaten voor informatie en als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons 
weten. 
 
Het bestuur van Vereniging Dorpshuis Niehove 
 
Hans Harkema, Janneke Holwarda, Annie Pieltjes, Petra Postema, Rob 
Vogel, Enno Zuidema 
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                                 Klaverjassen in Niehove. 

 

Zoals de mesten van jullie wel weten wordt er in Niehove fanatiek en op 

hoog niveau gekaart. Klaverjassen wel te verstaan. Er is ook een 

competitie. 

    
 

 

“Elke laatste vrijdag van de maand is het raak. Dan trekken vanuit 

meerdere hoeken en gaten tussen de tien en twintig mannen en vrouwen 

richting Eisseshof.  Om acht uur beginnen en vele uren en glazen of 

flesjes later ligt meer dan de helft uitgeteld over de tafels. Soms 

getrokken maar meestal van vermoeidheid. Het gaat er fanatiek aan toe. 

Maar nooit onsportief” 
                            

Dit had het begin kunnen zijn van een goed verhaal over het 

klaverjassen in Niehove. Niets van dat alles. Geen heldenfoto’s,  geen 

heroïsche verhalen van winnaars , huilende verliezers, een verschrikt 

kijkend bleek wegtrekkende speler die net iets doms heeft gedaan, 

outsiders die een kampioen de wenkbrauwen laat optrekken door een 

onverwacht move, scheldende partners of mopperende medespelers.  

 

In plaats daarvan krijgt de redactie op de dag van de deadline 3 briefjes 

met daarop in totaal 46 namen, 46 getallen bestaande uit 4 cijfers en drie 

datums. De uitslagen. Geschreven met blauwe inkt. 
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  kopij 

De getallen : het laagste is 3074 (duidelijk een outlier:  de volgende 

getallen in deze reeks zijn 3822, 3892, 3902, 3916, 3955,  etc..  

oplopend tot 6122 (ook een uitschieter: als enige getal beginnend met 

een 6) De meeste getallen beginnen met een 4 (21 keer) en 16 keer 

beginnend het met een 5. 

Bij de namen komen we  regelmatig dezelfde tegen: Henk, Fre, Jan 

Minke, Frans, Ans, sommigen drie keer, zelfs 6 keer (maar er zijn ook 

meer honden die Fikkie heten). Er zijn ook mooiweerkaarters bij; deze 

naam duikt maar een keer op.  

Verder valt op dat dezelfde naam zowel bovenaan een rijtje staat maar 

bij een ander papiertje onderaan. Blijkbaar kan een kampioen ook een 

loser zijn. 

De datums waren 26 februari, 25 maart (wat wijst op een schrikkeljaar) 

en 29 april. 

Mochten jullie raar staan te kijken bij dit stukje tekst? Zo ook de redactie die dit te verwerken 

krijgt. Lever een mooi verhaal, het liefst digitaal met foto’s. 

O ja, voordat ik het vergeet; Frans Niemeijer, Henk Pieltjes en Peter 

Haack: gefeliciteerd met jullie eerste plaatsen. 
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                      Roken tot je erbij om valt. 

Op 11 februari  jl. waren er weer de traditionele rookwedstrijden. Hoewel: 

wedstrijden werd al snel wedstrijd. Want; bij afwezigheid van Olaf was er 

dit jaar geen uitslag bij de pijpen!!!!!  En wie niet meedoet kan ook niet 

winnen.                                  

                                 Hij  heeft wel gezocht maar geen     

                         

                                                 gevonden 

 

Onder het motto: een goede Cubaan is niet vies  werd er bij de sigaren 

weer heftig gedampt. Met verbeten gezichten (zie onder) werd er door de 

28 deelnemers gevochten om de eerste plaats. 

  

 

Er waren: 
* 12 personen die het ding langer dan 2 uur (en daarmee de hoop op een    
   podiumplaats) brandend hielden 
* nog eens 12 personen die er langer dan één maar korter dan twee uur  
   stevig maar onvoldoende aan trokken 
* 4 personen waarbij de sigaar binnen een uur de pijp aan Maarten gaf. 
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Na 32 hoestbuien, enkele rochels, veel gelach (9 minuten is wel heel weinig) en 
een zwaar gelag was de uitslag tenslotte: 
 
 

          

 
prijs tijd 

        Erwin Posthumus 1e 2:47 
        Richard Kramer 2e 2:45 
        Jan Dirk van Dellen 3e 2:40 
        Iewe Talstra Poedel 0:09 
                

  dampgemiddelde 1 uur en 46 minuten 
mediane trektijd 1 uur en 33 minuten 
  

 

   
  

  

 

 

Volgend jaar wordt er ook een uitslag van ro(n)kende diesels verwacht of het 
centrum moet al worden afgesloten voor vervuilers ouder dan 40 jaar!! 

 

   
   

 
 

      

 
P.S. de volgende keer graag meer dan een papiertje met alleen namen en tijden. 
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Niehove, april 2016 
 
Doe jij mee met onze isolatie-actie? 
 
Beste dorpsgenoot, 
 
Donderdag 31 maart organiseerden wij, Lammert Top, Harry Schaaphok en 
Wietse Venekamp, in dorpshuis Eisseshof onze eerste dorpsbijeenkomst. 
Meer dan veertig dorpsgenoten lieten zich informeren over hoe wij samen 
energie willen besparen. Ook de gemeente was aanwezig. Het verslag van de 
avond vind je bij onze nieuwsberichten op www.buurkracht.nl/niehove. We 
kijken terug op een geslaagde avond en willen nu aan de slag! 
 
Besparingskansen in ons dorp 
Een energieadviseur heeft onderzoek gedaan in ons dorp en gekeken waar de 
beste bespaarmogelijkheden liggen. Tijdens de bijeenkomst liet hij met 
warmtebeelden zien waar de warmte uit onze huizen weglekt. Zonde van de 
energie én het geld. Door het isoleren van je woning valt veel te besparen. Er 
bleek dan ook veel interesse te zijn om isolatiemaatregelen als eerste 
gezamenlijk op te pakken. 
 
Waarom isoleren? 
Met isolatie verdien je je investeringskosten in afzienbare tijd terug. En je krijgt 
een beter energielabel: 
goed voor de verkoopwaarde van je huis. Wist je trouwens dat bijvoorbeeld 
spouwmuurisolatie in één dag gebeurd is en dat je er geen overlast van 
ondervindt in je huis? 
 
Inzicht in je energieverbruik 
Door het nemen van energiebesparende maatregelen kan de maandelijkse 
energielast al gauw enkele tientallen euro’s lager uitvallen. Als je je aanmeldt 
op www.buurkracht.nl/niehove kun je zien welke maatregelen voor jouw huis 
interessant zijn. Je vindt er ook allerlei tips die niets kosten en direct resultaat 
opleveren. En heb je een slimme meter? Dan kun je zien hoeveel energie je 
verbruikt. Per dag, week, maand of jaar. En dit vergelijken met het gemiddelde 
verbruik in ons dorp. 
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Doe mee! 
Heb jij ook interesse om samen met ons te isoleren? Vul dan de 
inventarisatiekaart in die je vindt bij 
deze brief en lever deze voor 2 mei bij een van ons in. Hoe meer mensen er 
mee doen, hoe voordeliger het wordt. Wij gaan vervolgens offertes opvragen 
bij verschillende leveranciers en bekijken welk aanbod het beste bij ons dorp 
past. Deze zullen we vervolgens aan jullie presenteren. 
Je bepaalt dan pas of je wel of niet mee wilt doen en een vrijblijvende offerte 
wilt aanvragen. Heb je nog vragen? Spreek ons gerust aan of mail naar 
niehoveduurzaam@gmail.com. 
 
Energieke groet van het buurtteam, 
 
Lammert Top, Harry Schaaphok en Wietse Venekamp 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

mailto:niehoveduurzaam@gmail.com
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Opgave Jubileumfeest Nijhoof  2016 

 
In het Nais heb je kunnen lezen over het Jubileumfeest dat op zaterdag 
2 juli a.s. zal gaan plaats vinden met een gevarieerd en gezellig 
programma! Voor de organisatie is het van belang om te weten op 
hoeveel mensen zij kunnen rekenen.  
Hieronder kun je je opgeven voor de verschillende programma-
onderdelen, deze kun je inleveren bij: Hanna Niemeijer Rikkerdaweg 6             
of via  
                           www.niehove.eu / jubileumfeestnijhoof@hotmail.com.  
 
 
Ontbijt  
Naam volwassenen:     Naam kinderen (t/m 17 jr): 
 
 
 
 
Groepsfoto         
Aantal volwassenen:     Aantal kinderen (t/m 17 jr): 

 
Ik / wij willen  ……. foto’s (A4) nabestellen voor de prijs van € 5,= per 
stuk.  
 
 
Open-huis-route  
Gasten van de reünie zijn tussen 16 en 18 uur welkom bij ons thuis om 
een kijkje te nemen  JA/ NEE 
 
 
Indische maaltijd “Bord op schoot” door Husein bij Eisseshof (€ 10,- p.p.) 
Keuze uit vleesgerecht of vegetarisch gerecht. Bestelling doormailen aan 
lisalotte@ziggo.nl. 
Na bestelling ontvangt u betalingsverzoek; na betaling is de bestelling 
definitief. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niehove.eu/
mailto:jubileumfeestnijhoof@hotmail.com
mailto:lisalotte@ziggo.nl
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Enkel met vrijwilligers kunnen we dit jubileumfeest tot een groot succes 
maken! 
Wil jij je inzetten als vrijwilliger? (Je kunt je inschrijven voor de volgende 
activiteit(en) en tijdstippen), dit kan ook via de site www.niehove.eu  
 
 

 15.00-18.00  20.30- 22.00 22.00- 23.30 23.30-1.00 

Verkeersleider  
 

    

Bar nvt    

Hand & 
spandienst  

    

 

Dag Overig Naam  

Vrijdagmiddag  Voorbereiding inrichten sportveld  
 

 

Vrijdagavond  Voorbereiding inrichten sportveld 
 

 

Vrijdagavond  Stoelen en tafels voor het ontbijt 
klaar zetten bij dorpshuis 

 

Vrijdag en/of zaterdag Versieren rondom de kerk 
 

 

Zaterdag Ik lever ´s ochtends een traktatie 
(cake, taart etc) in voor de reünie 

 

Zaterdagmiddag  Inrichten sportveld  
 

 

Zondag/maandag Opruimen feest terrein sportveld  
 

 

 
Wij organiseren een vrijwilligersavond op donderdag 30 juni a.s. om 
20.00 uur in het dorpshuis. 
Hier geven we een toelichting op het programma en taken, zodat alle 
betrokkenen geïnformeerd zijn en weten wat er van hun verwacht wordt.    
 
 
Met hartelijke groeten namens de Jubileumcommissie Nijhoof, 
 
Paulien Pieltjes, Hans Harkema, Sijtse Scheeringa, Geertje Broersma, 
Meindert Terpstra, Hanna Niemeijer, Annie Pieltjes, Frea Cruiming en 
Martin Clobus en Janet Postema 
 

 

 

http://www.niehove.eu/
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21 

                                        Zwemmen 
 
 
Midden in de voorjaarsvakantie ben ik samen met Alle, mijn broertje, 
meegegaan met het zwemmen. We verzamelde bij de haven en daar 
stonden best een aantal kinderen en begeleiding om ook mee te gaan. 
Dat was heel leuk! We gingen naar het zwembad op het landgoed 
Nienoord Daar hebben we heel lang gezwommen. Wij waren niet de 
enige die op het idee gekomen waren, dus het was druk daar.  Maar na 
verloop van tijd was dat niet zo erg als je er eenmaal aan gewend was. 
Het buitenbad was niet open. Dat was namelijk een beetje te groen om 
in te zwemmen en waarschijnlijk waren toch niet zoveel mensen erin 
gegaan.  Ongeveer op de helft van de tijd hebben we een lekker frietje 
gegeten Daarna werden de luchtkastelen (op het water) opgeblazen en 
konden we daar leuk op spelen. Het was een hele leuke middag en ik 
hoop dat we het vaker doen! Heel veel dank aan de organisatie! 
 
Meine Zuidema 
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Activiteiten in mei  t/m augustus 

 
Dauwtrappen 
Datum: donderdag 5 mei 
Tijd:  ??:?? uur 
Plaats: ?????????????? 

 
Grunneger muziek en gedichten uut ‘t Westerkertier 
Datum: donderdag 8 mei 
Tijd:  15:00 uur 
Plaats: Eisseshof 

 
Voetbaltoernooi 
Datum: zaterdag 25 juni 
Tijd:  13:30 uur 
Plaats: sportveld 

 
35 jaar jubileumfeest 
Datum: zaterdag 2 juli 
Tijd:  ??:?? uur 
Plaats: ?????????????? 

 
Informatiebijeenkomst plannenmakers 
Datum: woensdag 24 augustus 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eissehof 

 
ALV Dorpshuis  
Datum: vrijdag 2 september 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 

 
Datum: donderdag 5 mei 
Tijd:  ??:?? uur 
Plaats: ?????????????? 
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Uitnodiging buurtbijeenkomst Niehove Duurzaam op 12 mei 2016 in 

dorpshuis De Eisseshof om 20:00  uur. 

Naast de isolatieactie willen we het deze avond ook hebben over andere 

energiesystemen (zie voorlopige agenda). 

Voorlopige agenda: 

- Terugblik bijeenkomst 31 maart 

- Vorming werkgroepen voor: 

- Dakisolatie, spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dubbelglas (HR++) 

- Energiesystemen: aardwarmte, zonnepanelen, windenergie en 

eventuele andere initiatieven 

- Wat verder ter tafel komt. 

Namens het buurtteam in samenwerking met dorpsbelangen. 

   Lammert Top,   Molenpad 1, 9884PJ,  tel. 0594-591272  

   Wietse Venekamp,  Molenpad 4, 9884PJ,  tel. 06-29080401 

   Harry Schaaphok,  Smidsweg 4, 9884PG, tel. 0594-591589 
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Regiotheater/Eisseshof 

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

ZONDAG 8 MEI 2016 Aanvang 15.00 uur 

 

Grunneger muziek en gedichten uut t Westerkertier 

 

 
Middagprogramma met muziek en poëzie 

 

Muziek van Martin Korthuis en Eddo Pol 

 

Poëzie van Willem Tjebbe Oostenbrink 

 

Optreden in de Eisseshof - bij mooi weer in de tuin. 

 

 CAFE-RESTAURANT EISSESHOF 

Kerkstraat 4 Niehove 

Entree E. 6,00 

 

Na afloop blijven eten? Graag even reserveren 06.26150102 

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

 

Toen we negen jaar geleden voor het eerst een vakantie 

doorbrachten in voor ons onbekend Groningen, waren we verrast door 

het oude cultuurlandschap, de pittoreske dorpjes, de vele 

middeleeuwse kerken, de meanderende kreken en slingerende 

dijkwegen. Maar bovenal door de prachtige luchten, de vergezichten 

over de landerijen, het open wijds land. 

Tijdens een van onze fietstochten naderden we via een oud kerkepad 

het schilderachtige wierdedorp Niehove: 13e eeuwse kerk op de 

hoogte met daaromheen in een cirkel de huizen met de tuinen 

aflopend naar het open land. Het was het uitzicht dat we kenden van 

de schoolplaat van het terpdorp Niehove. En op slag waren we 

verslingerd aan dit beeld dat harmonie en rust uitstraalde. Er stond 

een huis te koop met uitzicht op de voorgevel van de kerk. We liepen 

er om heen en mijmerden hoe het zou zijn om hier te wonen en 

realiseerden ons direct dat we te zeer gebonden waren aan onze 

woonplaats Leiden. Het was geen serieuze optie. 

In de jaren daarna verbleven wij veel in Groningen, waar we ons 

tweede thuis vonden in een oude stacaravan op camping De 

Waterwolf bij Electra. Een mooie plek van waaruit we onze dochter 

en haar gezin (inmiddels drie kleinkinderen) in Zuidhorn konden 

bezoeken. En tijdens onze vrije weekenden ervoeren we steeds weer 

de heilzame werking van dit open land, het tot rust komen zo dicht 

bij de natuur. Tijdens de fiets- of wandeltochten valt ons steeds 

weer op dat in dit vlakke land de lucht overheerst, alsof er veel meer 

lucht is dan elders in het land en in ieder geval in de stad. Vaak met 

schitterende wolkenpartijen en zonsondergangen en 's nachts soms 

een schitterende sterrenhemel. Het uitspansel in optima forma. 

Toen we afgelopen zomer tijdens onze vakantie weer door Niehove 

fietsten, zagen we dat het huis van onze dromen op nieuw te koop 
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stond. Onder het motto "dat overkomt je geen derde keer" zijn we 

de makelaar gaan bellen en toen we eenmaal binnen waren we, wisten 

we: hier willen we wonen. Deze plek is voor ons bestemd. Na zoveel 

jaren ervoeren we opeens de vrijheid om iets nieuws te beginnen. 

Alsof de tijd had moeten rijpen. En zo zijn we tot het besluit 

gekomen om naar Niehove, Kerkstraat 17, te verhuizen. Het huis van 

L&M (Louis en Marijke) op nieuw bewoond door L&M (Lex en Maria). 

Zoals gezegd komen we uit Leiden, een studentenstad met veel 

historie, waar we meer dan 25 jaar hebben gewoond en gewerkt. We 

zijn midden zestigers en zitten tegen ons pensioen aan. Maria heeft 

lange tijd als verpleegkundige gewerkt in diverse ziekenhuizen, o.a. 

op de afdeling neonatologie (de zorg voor veel te vroeg geboren 

kinderen), en is 20 jaar geleden haar eigen praktijk voor klassieke 

homeopathie begonnen. Klassieke homeopathie is erop gericht het 

zelfgenezend vermogen van de mens (en dier) te bevorderen met 

natuurlijke middelen. Zij wil de praktijk op bescheiden schaal 

voortzetten in Niehove en Zuidhorn. Ikzelf heb verschillende 

managementfuncties vervuld in de zorg voor ouderen en mensen met 

een handicap en ben nu bestuurder van een gezondheidscentrum in 

Gouda. Voorlopig zal ik deze functie op parttime basis blijven 

voortzetten (tot mijn pensioen over 2 jaar) en dus nog regelmatig in 

de regio Gouda verblijven. Naast een dochter zijn er drie zonen die 

in verschillende hoeken van het land zijn neergestreken. Ons beider 

passie is koorzang. Naast diverse koorprojecten hebben we jarenlang 

meegezongen in het koor van de Leidse Studenten Ekklesia, een open 

gemeenschap van mensen die vanuit verschillende 

levensbeschouwelijke achtergronden hun geloof en/of spiritualiteit 

handen en voeten willen geven. Dit is ook de plek waar we elkaar ooit 

hebben leren kennen en waar we veel vrienden hebben gekregen. Die 

zullen we zo nu en dan zeker missen..... 

Hoewel we nog tussen de verhuisdozen zitten en volop bezig zijn met 

de inrichting van ons huis, hebben we inmiddels al wel met diverse 

buren en dorpsgenoten kennis mogen maken en daarbij een 

vriendelijk en hartelijk welkom ervaren. Wat ons opvalt is dat er een 
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actieve dorpsvereniging is met een grote betrokkenheid op ons 

bijzondere dorp, wat ik al mocht beleven op onze eerste dag in 

Niehove, 31 maart jl., tijdens de bijeenkomst over Buurtkracht. We 

vinden het een voorrecht om in deze gemeenschap en deze mooie 

omgeving te mogen wonen en willen er graag zorgvuldig mee omgaan 

en er hoe dan ook ons steentje aan bijdragen. Graag tot ziens, 

 

Lex van Wijngaarden, 

mede namens echtgenote Maria de Graaff 
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Het laatste nieuws 

 
                                                                              Jubileumfeest Nijhoof 
 

 

 

 
 
 

April 2016 
 

Aan (oud) inwoners van Niehove, 
 

De verenigingen Dorpsbelangen, Dorpshuis en de Activiteiten 
Commissie bestaan dit jaar 35 jaar, reden voor een feestje. Het 
Jubileumfeest!. Voor het middag- en avondprogramma zijn (oud) 
Nijhoofsters van harte uitgenodigd.  
Was je lang geleden of juist niet zo lang geleden of ben je nu inwoner 
van ons mooie dörpke, zoals Sijtse Scheeringa zingt, dan ontmoeten we 
je graag op zaterdag 2 juli a.s.  
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’s Middags vanaf 14.30 uur zijn de gasten van harte welkom op de 
reünie “Weerom noar Suxwort” om en rond de kerk bij het dorpshuis 
Eisseshof. De koffie en thee wordt u aangeboden door de beheerders 
Husein en Lisalotte. Inwoners dragen zorg voor een lekkernij. Er worden 
foto’s en films getoond in het dorpshuis en de kerk. Misschien is het 
mogelijk bij een rondje door het dorp een blik te werpen in uw oude 
woning.   
Wanneer Kees Gouman de klok om 18.00 uur luidt, is dit het signaal dat 
u gebruik kunt maken van “een bord op schoot”, een Indische maaltijd 
bereidt door Husein Goudsmit. Wilt u verzekerd zijn van deze 
verrukkelijke maaltijd á € 10,= p.p., dan graag vooraf reserveren en 
betalen via lisalotte@ziggo.nl. Na reservering krijgt u een nota. Wanneer 
deze nota is betaald heeft u gegarandeerd een maaltijd. U kunt kiezen 
uit een vegetarisch of vleesmenu. Wél even aangeven bij de reservering!  
De activiteitencommissie verkoopt snacks:  de bekende gehaktballen 
van slagerij Boersema en de overheerlijke kaasfondue bereidt door Roel 
Smit. Voor ieders wat wils, zullen we maar zeggen.   
’s Avonds vanaf 20.30 uur gaat het “Swing in Nijhoof”  los op het 
sportveld. Op speciaal verzoek van de jong volwassenen, die dit als 
wens hebben ingebracht. Natuurlijk kan Sijtse Scheeringa met zijn band 
Zuver Scheerwol en Martin Clobus met de band Vrij drinken niet 
ontbreken op het podium. Dit wordt zingen,  swingen en genieten!  
Tussen de optredens door zal DJ Meindert Terpstra zorg dragen voor 
een afwisselend muziekspektakel. Ook hier bent u van harte welkom, de 
bar is open! 
Wij hopen veel (oud) Nijhoofsters te ontmoeten deze dag. Wij hebben er 
zin in! U ook? Als u oud-Nijhoofsters kent, waarvan u hoopt dat ze ook 
zijn uitgenodigd, geef het aan ons door. Natuurlijk bent u vrij om oud-
Nijhoofsters in te seinen; ook dat horen of lezen wij dan graag.  
 
Met hartelijke groeten,  
namens de Jubileumcommissie Nijhoof, 
 
Paulien Pieltjes, Hans Harkema, Sijtse Scheeringa, Geertje Broersma, 
Meindert Terpstra, Hanna Niemeijer, Annie Pieltjes, Frea Cruiming, 
Martin Clobus en Janet Postema. 

 

 

 

 

Informatie of vragen kunt u terugvinden op www.niehove.eu/jubileumfeest of via facebook:                       

Jubileumfeest Nijhoof 2016, er zijn twee evenementen 1) Reünie “Weerom noar Suxwort”(middag), 

2) “Swing in Nijhoof” (avond). 

Aanmelden voor de reünie kan via e-mail naar: jubileumfeestnijhoof@hotmail.com  of 

bellen met Janet ostema: 06 12 45 00 33 (op werkdagen tussen 17-19 uur) of via Rikkerdaweg 23a 

9884 PA Niehove.  

mailto:lisalotte@ziggo.nl
http://www.niehove.eu/jubileumfeest
mailto:jubileumfeestnijhoof@hotmail.com
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Dorp 
 
 
Pleidooi voor een aan het landschap gebonden menselijke samenleving. 
Wij mogen trots zijn dat wij niet gelijkgeschakeld denken. “wie de kudde 
volgt, stampt in de mest van zijn voorganger”. 
Het beslissende keerpunt in de evolutie. De jager-verzamelaar ging in 
een dorp wonen. Tot nu toe worden de voordelen van deze 
beschavingsstap benadrukt. Maar wij komen er echter steeds meer 
achter dat wij deze stap nooit hadden moeten maken. 
Opgravingsvondsten laten zien dat geweld een alledaags verschijnsel 
werd, dat mensen kleiner werden en vaak jong stierven. Omdat ook 
begonnen werd met het domesticeren van wilde dieren, konden 
ziekteverwekkers overspringen van ‘huis’ dieren op mensen. 
Tegelijkertijd zorgde het ontstaan van bezit van onroerend goed en land 
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ervoor dat onrechtvaardigheid en onderdrukking in de samenleving 
ontstond. De mensen beproefden in de loop der jaren uiteenlopende 
strategieën om hun problemen de baas te worden. 
Welke gehuchten moeten uitgebreid worden tot dorpen? Welke dorpen 
moeten vernietigd worden? Welke steden mochten uitgroeien en welke 
krimpen? Hoe rigoureuzer hoe slimmer?  
De ‘aanzienlijksten’(de aristocraten) in de samenleving zien op dit 
moment groeibeperking van de eigen invloed en belangen. De huidige 
tendens om de concentratie van macht en geld te beschermen vind je 
o.a. in het Co2 verhaal, het energievraagstuk, bezuinigingsronden en de 
opwarming van de aarde. Een en ander moet zéér slim, liefst verplicht 
uitgerold worden. Slimme steden en het slimme platteland worden 
private stad en privaat land door hun monitorende netwerken. Het opent 
deuren voor private bedrijven die met hun eigen wetten en rechters 
komen. De NAM laat dit helaas al zien. 
Geen enkele hogere overheid en groen organisaties hebben baat bij een 
oplossing van het bovenstaande probleem. ’t is hun brood. (subsidies, 
foundations, loterij gelden)  
Toch zijn er diverse mogelijkheden om uit de digitale beïnvloedsfeer te 
komen. Er zijn werkende alternatieven die wij kunnen ontwikkelen. Op dit 
moment denkt het dorp mee over de verbouwing van ons dorpshuis. Wij 
zullen het dorpshuis in de toekomst vaak nodig hebben om beslissingen 
te nemen over beslissingen die steeds verder weg genomen worden. De 
hoeveelheid kennis die in en rond dit dorp aanwezig is, staat ons ter 
beschikking. Zelfrealisatie is mogelijk. De jager-verzamelaar redde het 
totdat ze lui werden en daarmee hun vrijheid en vrijdenken inleverden. 
Laten wij weer jagers worden. Jagers op onrecht en verzamelaars van 
bruikbare alternatieven. Het zal vruchten afwerpen. De bewustzijnsbaan 
van een mens zal groeien en overeenkomstige oogst voortbrengen. Eén 
vrucht heet de vrucht van de vrije wil. 
 
Met vriendelijke groet,    
 
Kees van Ee 
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Op verschillende plekken rond Niehove hangen grote groene banners 
met de bovenstaande tekst. Wat is HumsterNet.nl eigenlijk? 
 
Humsternet is een initiatief van de ondernemersvereniging De Eendracht 
uit Oldehove e.o.. Wij willen de internettoegang in het buitengebied te 
verbeteren. Op dit moment is het internet op veel plekken ronduit slecht. 
De initiatiefgroep is van mening dat goed internet op termijn van groot 
belang is voor de leefbaarheid en voor economische kansen in de 
buitengebieden én de dorpen van Groningen. Denk aan thuiswerken, 
zorg op afstand, contact met je familie, tv op afroep of uitzending gemist 
of lokale televisie.  
De coöperatie HumsterNet wil breedband internet mogelijk maken: eerst 
in het buitengebied rondom Oldehove, Saaksum en Niehove en daarna 
in de dorpen. Daarvoor willen we een eigen en open glasvezelnetwerk 
aanleggen. Een netwerk voor en van alle inwoners en bedrijven. 
 
De interesse in het buitengebied voor glasvezel is groot, rond de 85% 
van alle adressen in het buitengebied heeft zich tussen 10 maart en 30 
april ingeschreven voor een abonnement en dat aantal groeit nog 
steeds. Daarmee is de eerste mijlpaal naar een financieel haalbaar 
project bereikt.  
 
Gemeente Zuidhorn ondersteunt de coöperatie HumsterNet. 
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Hoe is het internet in Niehove? En is het goed genoeg voor de 
toekomst? Heb je er twijfels of vragen over? 
Wanneer je meer wilt weten over HumsterNet, kijk dan op 
http://humsternet.nl.  
Daar kun je je als geïnteresseerde inschrijven.  
Wanneer zich genoeg geïnteresseerden uit Niehove hebben 
ingeschreven via de website, kunnen we samen met jullie onderzoeken 
of glasvezel een haalbare kaart is in Niehove.  
 
Coöperatie HumsterNet: Bauke de Vries, Hans Reinders, Enno Zuidema 
  
 

 

 
 

 

http://humsternet.nl/
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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 

http://www.niehove.eu/
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Wordt verwacht 
 

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 september 2016  begin september 2016  NazomerNais 

1 november 2016  begin november 2016  HerfstNais 

1 februari 2017   begin februari 2017  WinterNais 

1 mei 2017    begin mei 2017   LenteNais 

 
 
 
Agenda: 

Do 5 mei  ????   Dauwtrappen 


