
 

1 

 

 
 
 

 
 
 

Nais uut Nijhoof      
 
 

nazomer 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NazomerNais 
 
 

 

jaargang 17, nummer 3      september 2016 
 
 
 

 



 

2 

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 HerfstNais, vóór 1 november 2016 

naar het e-mailadres: 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 
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Van de redactie 
 

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

Ja, ja, dan wordt er beweerd dat de zomer een komkommertijd is. Nou 
niet in Niehove. Een voetbaltoernooi, plannen met, perikelen rond, 
mogelijkheid bieden aan/voor verenigingen/activiteiten, er zijn 
oplossingen voor het dorpshuis, buurkracht, gaswinningsschade ja of 
nee, jubileumfeest met swingende uitsmijter,  fietstochten, etc, etc.  Zo 
wordt  er elders in het land al gesproken van: “je moet me gelove, er is 
altijd iets te doen in Niehove.”  

Over al dit en nog veel meer is te lezen in dit nazomernummer. Bericht 
uit Beesel van oud-bewoners met rare beesten en gevechten, weer 
enkele ingezonden stukken van Kees van Ee, bericht van het zwembad 
Electra, hoe we kunnen consuminderen met meer uit de moestuin, 

Nu even weer een klaagzang van de redactie: hoewel de artikelen 
ditmaal meestal digitaal werden aangeleverd zou het fantastisch zijn 
wanneer deze worden voorzien van ondersteunend beeldend materiaal, 
in dit geval foto’s. De kiekjes in dit nummer zijn bij de artikelen geplaatst 
door te gaan shoppen op internet.  

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s, van theater tot vergaderingen, het staat er in. 
Verder erg verheugend: opnieuw een nieuwe adverteerder. Ditmaal 
bloemenhuis Drint uit Grijpskerk. We hebben helaas nog geen logo 
mogen ontvangen. Toch even noemen. 

En dan, zoals de laatste tijd gebruikelijk eindigen we dit keer met FC 
Twente. Wat een club: toveren met geld, de boel belazeren, iedereen op 
het verkeerde been zetten, de halve Nederlandse voetbalwereld 
verbijsterd achterlatend, veroordeeld, gedegradeerd en toch direct weer 
terugkomen. En in het nieuwe seizoen de Groningse trots op eigen 
bodem al overwonnen!!!  Het is net als bij vrouwen en foute mannen: wat 
hou ik toch van die club!! 

 

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. 

http://www.niehove.eu/
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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. 

 

ALV Dorpsbelangen.  

Deze vindt plaats vrijdag 14 oktober a.s. Aanvang 20.00 uur. Inloop is 
vanaf 19.30 uur. U treft dan de jaarstukken aan.  

In het bestuur is plaats voor 3 nieuwe bestuursleden waaronder een 
penningmeester. U kunt zich nu al opgeven bij een van de huidige 
bestuursleden.  

 

Foto 2 juli 35 jarig jubileum.  

Bij deze verzoeken wij u dringend doch beleefd de door u bestelde 
foto(‘s) af te halen en te betalen bij Hanna Niemeijer, Rikkerdaweg 6.  

 

Overlijden Jan Krottje.  

Op 11 augustus jl is Jan Krottje overleden. Hij was oud-inwoner van 
Niehove en ex-bestuurslid van Dorpsbelangen. Hij werd slechts 52 jaar.  

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen.  
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Meldingen Openbare Ruimte(MOR)  

Wanneer u gebreken constateert aan openbare ruimten (wegen, 
stoepen, verlichting, heggen, lantaarnpalen e.d) kunt u dit als volgt 
melden:  

- Ga naar www.zuidhorn.nl  
- Daarna melding doen. Vervolgens direct melden.  

Let op: melding als persoon melden met gebruikmaking van 
burgerservicenummer (BSN)  

- Daarna volgende stap(pen)  

U krijgt later bericht of de melding is afgedaan, dan wel in de planning 
wordt opgenomen.  

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

* Velen al lid zijn geworden.     post038@kpnmail.com  

 

Wisten jullie ook, dat  …….. 

Bijna wekelijks een NaisFlits wordt verzonden naar ongeveer 130 

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.      

 

 

 

mailto:post038@kpnmail.com
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Terugblik afgelopen periode 

 

 
 
Op zaterdag 2 juli 2016, was het dan zo ver: het Jubileumfeest ter 
gelegenheid  van zowel 35 jaar Vereniging Dorpshuis, Dorpsbelangen 
als Activiteiten commissie. Geweldig wat een dag.  
Met trots en voldoening kijkt de organisatiecommissie terug op een 
geweldige dag. Alles klopte en paste, de juiste mensen bij een passende 
activiteit en alles liep op rolletjes. 
Met 109 mensen werd er genoten van het ontbijt, met 126 personen op 
de foto, ‘s middags waren er 115 bezoekers bij de reünie, een geweldig 
initiatief van Oebele Spriensma met de oldtimershow in het teken van 
landbouwmechanisatiebedrijf Homan, de presentatie van het fotoboek 
van 2003 door Annette van Kelkhoven en Betteke de Haan, Luit en Atie 
met films en foto’s in de bovenzaal, spontane open huizen en de route, 
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Met 109 inwoners ontbijten 

 

 
126 personen op de foto 
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115 bezoekers op de reünie 
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Bord op schoot 
 
het smullen van een snack bij de activiteiten- commissie en een bord op 
schoot bij Hussein en Lisalotte. het spontane optreden van Mente 
Rosema voor de kroeg en ‘s avonds een kleine 300 mensen op Swing in 
Nijhoof. Vele vrijwilligers vanuit het dorp en de sponsoren uit de 
omgeving hebben deze dag mogelijk gemaakt, daarvoor nogmaals onze 
hartelijke dank. De bijdragen van de 3 verenigingen (Dorpshuis, 
Dorpsbelangen en de Schaats) was een mooi startkapitaal. Het was 
spannend om alles rond te krijgen met de huidige wet- en regelgeving, 
gelukkig hebben de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Rabobank 
ons financieel gesteund, dit gaf lucht. Dit weekend kon met een positief  
saldo worden afgesloten. Hierdoor is er is een verzoek bij de 
verenigingen neergelegd om dit bedrag te mogen reserveren voor een 
vervolg “Swing in Nijhoof”, bijvoorbeeld over 2 jaar. Prachtig wat de 
jeugd voor elkaar gekregen heeft, we zijn er echt trots op. Hé Hans??   
  
Al met al, wil je nog een keer nagenieten, kijk op de site van Niehove. In 
de Naisflits van 3 juli hier de foto’s die gemaakt zijn door Henk Cruiming 
of kijk ook eens bij Facebook/jubileumfeest Nijhoof 2016 
  
O ja, op 21 augustus heeft Martin Clobus het digitale fotoboek 2003 op 
Naisflits geplaatst. Annette heeft aangeboden de laatste aanpassingen 
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Muziek van en voor iedereen 

 

 
300 bezoekers bij Swing in Nijhoof 
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te willen bijwerken, zodat de nieuwste versie eind van dit jaar weer op de 
site wordt aangeboden en inwoners het zelf kunnen laten 
afdrukken.  Wie hier gebruik van wil maken, graag de volledige / correcte 
tekst mailen naar ja-post@home.nl voor eind september ‘16. Voor alle 
duidelijkheid; er worden geen nieuwe foto’s gemaakt!!  
  
  
groetjes,  
Janet Postema 
 
Rikkerdaweg 23 a 
9884 PA Niehove 
 
Mobiel: 06-12 45 00 33 
Website: www.janet-co.nl 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ja-post@home.nl
http://www.janet-co.nl/
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Voetbal in Niehove 
  

Zaterdag 25 juni 2016  

De middenstip is normaliter het centrum van een spatzuivere cirkel. 

De middencirkel 
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Op de foto kun je zien dat hier ietwat vanaf geweken is. Eveneens 
geheel nieuw was de uit één man bestaande brandnetelbrigade. De 
vooruitziende blik kwam in praktijk door de vele ballen die verstoppertje 
speelden in en tussen de brandnetels. Johan Haven, gestoken in 
bijpassende groene overall, had het er druk mee.  

Slechts een kwartier zorgde de prikkende natuur voor vertraging op het 
wedstrijdschema die ontwikkeld en prima begeleid werd door Jeroen 
Cruiming. Met nog drie wedstrijden te gaan drukte hij de omroeper een 
papiertje in handen. De winnaar van poule A tegen de winnaar van poule 
B. Niehove – Oldehove 2.  

voorbereiding 

Poule A                 Poule B  
Niehove,     Oldehove 
Jeugdploeg,    Oldehove 2 
Buitenpost     Oud-Niehove 
PietReitsemaploeg.   Westernieland 
 

Net als vorig jaar zorgden de doelwachters voor vermaak.   
Piet had eigenlijk eerst met zijn spier witte beentjes onder de zonnebank 
gemoeten. Nooit zullen wij te weten komen of die witte benen de oorzaak 
zijn dat er 21 ballen achter in het netje van zijn doel terecht zijn gekomen 
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Rob van Straten was niet te stuiten. De blauwe reus nam de bal aan de 
voet mee en trof het doel aan de overkant op een haar na. Een wedstrijd 
later schoot hij in een keer de bal vanaf zijn doel in het netje van 
Buitenpost. Zou hij een hekel aan opbouw naar het doel hebben? 

De finale werd gewonnen door keeper Marco en zijn Oldehove 2 ploeg. 
Zou Marco stilletjes de lat en de palen hebben bedankt? De voetballers 
en voetbalsters hebben natuurlijk het meeste laten zien. De 
voortreffelijke omhaal van Jaap Gerrevink blijft bij ons voor altijd in het 
voetbalminnend geheugen. De afwerking, het afdrogen van de 
tegenstander, balcontrole, counter, circelpressie (1x), crosspass, een-
tweetjes, schijn bewegingen, dat allemaal hebben wij gezien. Het 
toernooi werd wederom een succes door de deelnemers, het publiek en 
de vrijwilligers uit ons dorp en andere dorpen. De scheidsrechters Roelie 
Hoekstra, Imco van Dijk, Rienke Dijksma verdienen een pluim. Zij waren 
erg tevreden over het sportief verloop van het toernooi.  

Spanning bij de uitslag 

Maar er zijn wel wat kanttekeningen die meegenomen kunnen worden 
voor het toernooi van volgend jaar. En dat gaat niet over een zonnebank 
of medeleven voor Albêrt ‘de Tukker’ die zich groot houdt tijdens de 
malaise van FC Twente en het gedraai van de licentiecommissie. Wat 
was ie stil…? Wij gaan het ook niet hebben over geheime afspraken. 
Wat? Als Lisa zou scoren en met haar team zou winnen dan zouden de 
kilo’s afgevallen Gerda en Lisa zich komend seizoen aanmelden bij 
OKVC t.b.v. de Dames1 ploeg. Wedstrijden mogen niet beïnvloed 
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worden daarom verwacht ondergetekende een spontane inschrijving der 
beide dames.  

de opperspreekstalmeester 

 

We gaan het wel hebben over de verplichting om scheenbeschermers te 
dragen tijdens alle wedstrijden. De uitstekend voetballende Nina Slagter 
is behoorlijk geblesseerd geraakt. Had Frans scheenbeschermers om? 
Voor beiden wensen wij een spoedig herstel. 

De laatste kanttekeningen zijn leuke. De verdedigster Gina en haar 
toekijkende zus Marjan waren jarig. Hiephoi Hiephoi.  

Marco van der Zijl nam de beker in ontvangst maar kon geen woord 
vinden met de microfoon voor zijn neus. Wat hij waarschijnlijk wilde 
zeggen is niet moeilijk te raden. “Beste deelnemers, publiek, 
scheidsrechters, mensen achter de bar en andere vrijwilligers. Bedankt 
en tot volgend jaar”  

Met vriendelijke groet,    

Kees van Ee  
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Nieuws van zwembad Electra  

Het zwemseizoen 2016 is alweer voorbij. Een seizoen waarin er weinig 
warme dage waren. De laatste week van het zwemseizoen waren er wel 
veel bezoekers. Donderdag 25 augustus waren er 1183 bezoekers 
geteld. Het record van 2013 met 1184 bezoekers werd net niet gehaald. 
Als bestuur hebben we toen besloten om langer open te blijven. ’s 
Morgens van 9.30 tot 10.30 voor de baantjeszwemmers en ’s middag 
van half drie tot 19.30 voor de andere bezoekers en 
abonnementshouders. Dat werd erg gewaardeerd. Het bezoekersaantal 
zal zo rond de 22.500 uitkomen.  

 

Topdrukte 
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Het diploma zwemmen is altijd mooi om te zien. Als hele gezinnen met 
opa’s en oma’s naar de verrichtingen van de kinderen die examen doen 
staan te kijken. Ook als bestuurslid van zwembad Electra mag ik er 
graag naar kijken. Zo mogen we bijdragen aan de veiligheid van de 
kinderen als ze verschillende diploma’s halen. Het wordt wel eens zo 
gezegd: diploma A is de aanvang van het zwemmen, door diploma B 
wordt het zwemmen beter en diploma C dan zijn de zwemlessen 
compleet. Een A B en c diploma is aan te raden in een waterrijk land als 
Nederland om er te zwemmen en te recreëren.  

 

 

De werkzaamheden na dit zwemseizoen gaan wel door. In de komende 
maanden willen we met behulp van vrijwilligers zonnecollectoren 
plaatsen. Op de daken van het de kleedkamers en de kassa en 
kioskruimte zullen deze worden geplaatst. Door een subsidie van de 
Rabobank en enkele particuliere giften is dit mogelijk gemaakt. Door 
gebruik te maken van de zonnecollectoren die we dit voorjaar hebben 
geplaatst en de zonnepanelen die nog geplaatst worden hopen we in de 
toekomst veel energie te besparen wat ook weer te goede komt aan de 
financiële mogelijkheden van het zwembad.  
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In juni zijn er nieuwe stoelen gekocht die onder de overkapping bij de 
kiosk zijn geplaatst. We hopen in de toekomst nog meer van zulke 
investeringen te doen rond de baden.  

Volgend jaar bestaat zwembad Electra 50 jaar. Als bestuur denken we al 
na hoe we dit willen vieren want dat we dit lustrum met onze vrijwilligers 
en bezoekers gaan vieren is zeker.  

In een volgende editie van Nieuws van zwembad Electra wordt u er meer 
over geïnformeerd.  

 Namens het bestuur,  

Geert Mulder.  
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Bericht van Niehove duurzaam / Buurkracht  

 

Beste dorpsgenoten,  

Naar aanleiding van de voorjaarsbijeenkomst van Niehoveduurzaam, 
waar gesproken is over energiebesparende maatregelen, hebben ± 15 
bewoners aangegeven dat ze belangstelling hebben voor o.a. isolatie. 
Wij hebben verschillende (vijftal) isolatiebedrijven op bezoek gehad om 
het een en ander door te nemen. Uiteindelijk hebben wij een lijst 
opgesteld met verschillende vragen :  

- te gebruiken materialen 
- onderzoek 
- garantiebepalingen 
- installatieduur en planning 
- certificering 
- collectiviteitsprijs.  

 
Na vergelijking van de bovenstaande criteria is het buurtteam tot de 
conclusie gekomen dat “ VIKA- isolatietechniek” uit Bellingwolde het 
beste uit de bus komt.  
De voorwaarden en andere gegevens over VIKA vindt u op via de links 
op de website niehove.eu  
 
Hoe nu verder:  
Als u een offerte wilt ontvangen voor uw isolatiemaatregelen dan kunt u 
zich bij ons aanmelden via de mail: niehoveduurzaam@gmail.com. Dit 
geldt ook voor de bewoners die zich nog niet eerder hebben aangemeld.  

Dan geven wij het adres door aan VIKA, zodat zij contact met u kunnen 
opnemen voor een bezoek en mogelijk daarna het opmaken van een 
vrijblijvende offerte.  

U kunt eventueel hiervoor een lening afsluiten bij de gemeente Zuidhorn.  
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Als u gebruik wilt maken van een duurzaamheidslening dan kunt u voor 
nadere gegevens op onderstaande link klikken. Daar kunt u voor 1,6% 
rente een langdurige lening afsluiten. 

www.zuidhorn.nl/inwoners/producten-en-diensten_3130/product/duurzaamheidslening_1123.html  

Voor verdere informatie over buurkracht, het waarom, hoe en wat kunt u 
vinden op de info-site van Buurkracht. Of praat eens met Harrie, 
Lammert of Wietse. 

Het buurteam  
i.s.m. dorpsbelangen  
 
 
 
 

 
 

 

 

Activiteiten in september  t/m oktober 

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

http://www.zuidhorn.nl/inwoners/producten-en-diensten_3130/product/duurzaamheidslening_1123.html
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Stichting Regiotheater Niehove:  Benkadi 
Datum: zaterdag 10 september 
Tijd:  21:30 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
Fietstocht rondom Sellingen 
Datum: zaterdag 17 september 
Tijd:  09:15 uur vertrek bij 
Plaats: IJsbaan 
 
Burendag 
Datum: zaterdag 24 september 
Tijd:  09:00 uur (start met koffie bij de ijsbaan) 
Plaats: ijsbaan (speeltuin, rond de kerk) 
 
Stichting Regiotheater Niehove: Javier Guzman met 
Oudejaarsconference 2016 
Datum: zaterdag 24 september 
Tijd:  20:30 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
Stichting Regiotheater Niehove:  Peter de Haan met 
Herry de popquiz 
Datum: zaterdag 1 oktober 
Tijd:  21:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
ALV Dorpsbelangen 
Datum: vrijdag 14 oktober 
Tijd:  20:00 uur    Inloop:vanaf 19:30 uur 
Plaats: Eisseshof 

 
Project moestuin en consuminderen 
Datum: vrijdag 14 oktober 
Tijd:  13:30 – 15:30 uur  en 19:30 – 21:30 uur 
Plaats: SCC Oldehove 

 
Stichting Regiotheater Niehove:  Harrie van Lier band 
Datum: zaterdag 12 november 
Tijd:  21:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
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Ingezonden stukken 

 

Bezoekadres: Sociaal Cultureel Centrum Oldehove 

Schoolstraat 19a Oldehove 

Postadres:  Postbus 15 

9800 AA Zuidhorn 

Mob Tel:  06 – 22607318 

E-mail:  h.rook@swgz.nl 

Internet:  www.swgz.nl 

 

Projecten moestuin en consuminderen.  

Begin dit jaar hebben Wijnanda Heckman uit Niehove en Rita Rumpff uit 
Zuurdijk de training “Buitengewone Gemeente” gevolgd. Een geweldige 
training waarbij het de bedoeling is om projecten vóór en dóór mensen 
uit de deelnemende gemeenten te starten. Wijnanda had een idee voor 
een biologische moestuin en Rita voor consuminderen.  

Vrijdag 14 oktober zijn er nu twee bijeenkomst gepland. In deze eerste 
bijeenkomsten worden de twee projecten gepresenteerd er wordt de 
verdere inhoud van de volgende zes gratis bijeenkomsten gezamenlijk 
bepaald.  

Project moestuin:  
Voor dit project betekent dit keuzes maken over de grootte van de 
moestuin en de manier van werken. Je kunt al beginnen met een krop 
sla in een pot, werken in bakken, of een “vierkante meter tuin”, maar je 
kunt ook een grote akker bewerken. Bij je thuis, een gemeenschappelijke 

mailto:h.rook@swgz.nl
http://www.swgz.nl/
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tuin of een (school)tuin met voor alle leerlingen een afgebakend stukje.  

    
 
 
Project consuminderen:  
Voor het consuminderen betekent het een keuze maken uit de mogelijke 
onderwerpen.  

 

Ter verduidelijking het verschil tussen:  

Consumeren = onbewust verleid worden door reclame en andere 
media: Meer geld uitgeven. Meer spullen. Meer afspraken. Meer 
schulden. Meer kilo’s afval. Meer milieubelasting. Meer sociale media.  

Consuminderen = bewust omgaan met geld, tijd, milieu en mensen: 
Onderzoeken of je alle spullen die je hebt wel écht wilt hebben. 
Onderzoeken of je de tijd zo wil besteden als die in je agenda staat. 
Schulden aflossen of beperken. Minder, misschien wel bijna géén, afval. 
Repareren in plaats van weggooien. Contacten met mensen in plaats 
van apparaten.  
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Mogelijke onderwerpen voor de bijeenkomsten:  

- Hoe krijg ik de rekening voor gas, elektra of water naar beneden?  
- Hoe houd ik een kasboek bij voor meer inzage in wat ik met mijn geld  
  doe?  
- Wat kan ik zelf doen/maken?  
- Groenten en kruiden verbouwen in de (moes)tuin.  

Mogelijke workshops:  

-  Op een andere manier schoonmaken. Je hebt maar een paar dingen  
    nodig en dan maak je zelf je schoonmaakmiddelen.  
-  Zelf verzorgingsproducten maken: deodorant, crème, voetenbadzout,   
    scrub, tandpasta en meer.  
- Verander een T-shirt in een zomers hemd of tas, met alleen een  
    schaar.  
- Gezamenlijk koken en eten met de producten uit je eigen moestuin.  
- Producten uit de moestuin bewaren op verschillende manieren:  
    invriezen, drogen, wecken, jam maken ….  
- Wat kun je met kruiden: in je eten stoppen, (massage) olie van maken,  
    in een kruidenkussentje stoppen.  

Bent u als inwoner van de gemeente Zuidhorn geïnteresseerd in deze 
onderwerpen dan bent u van harte welkom op de eerste twee introductie 
bijeenkomst op vrijdag 14 oktober van 13.30 tot 15.30 uur en van 19.30 
tot 21.30 uur in het SCC Oldehove, Schoolstraat 19a te Oldehove.  

U kunt zich ook aanmelden bij de buurtwerker Harry Rook:  
06 – 22607318 of via h.rook@swgz.nl  
 
Harry Rook 

Buurtwerker Oldehove, Kommerzijl, Niehove, Saaksum en Lauwerzijl 
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En dan dit nog……..….. 
 
Hier had een heel leuk verhaal kunnen staan. Volgens mij is er veel 
meer gebeurt deze zomer en zijn er heel veel inwoners van Niehove die 
een goed verhaal hebben en ook kunnen vertellen.  
 
Tijdens het spel met de ballen op dinsdag en vrijdag hoor ik ontzettend 
veel verhalen. 
 
Over mensen die in Niehove hebben gewoond (en die ik meestal niet 
ken) nog steeds wonen (die ik meestal wel ken) of er weer willen gaan 
wonen (van beide een beetje), over gebeurtenissen van vroeger en 
minder vroeger (vorige week of gisteren) van heldendaden en 
grootspraak. 
 
Schrijf ze op, stuur ze op dan laten wij (de redactie)  anderen er ook van 
meegenieten. 
 
Verder: 
Als je iets hebt aan te bieden kan dat ook via het Nais of de Naisflits. 
Geen ruil of koop of te wel handel.  
 
Ik begin: de komende maanden kunnen er bij mij weer appels gehaald 
worden. Handappels voor onderweg bij een wandeling (boom staat voor 
aan de weg)  of goudreinetten voor bijvoorbeeld een appeltaart. 
 

 

 
 
Met een smakelijke groet 
 
Albêrt Heesink 
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Beesel, 18 augustus 2016  
 
Aan alle Niehoofsters,  

 
Hier dan eindelijk een teken van leven vanuit Limburg.  
Beesel staat momenteel in het teken van het draaksteken. Sint Joris 
vecht hier tegen de draak. Dat is een één keer in de zeven jaar 
terugkerend groot evenement. 6 voorstellingen in twee weken tijd met 
daarna een grote historische optocht door het dorp. Met honderden 
vrijwilligers. Momenteel wordt er nog druk geoefend. Ik kon mij niet meer 
opgeven als vrijwilligster om mee te doen, maar de bewoners hebben 
wel allemaal hun voortuin versierd in de sfeer van dit feest. En in onze 
voortuin staat dan ook een vogelkooi met daarin een draakje. Klein maar 
fijn.  

 
Draakje in de tuin met op de achtergrond de witte villa. 

Onze verhuizing verliep in principe heel goed en we hebben alle lof voor 
de verhuizers. Afgezien van een kapotte aanhanger, die halverwege 
Venray strandde, bij een temperatuur van rond de 30 ⁰C. U raadt het al, 
met daarin de vriezer!!! Laat in de avond werd de gerepareerde 
aanhanger gebracht en hebben de verhuizers de vriezer nog uitgeladen, 
om daarna bij ons voor de deur in de verhuisauto te gaan slapen. 
Inmiddels wonen we hier al bijna 2 maanden en hebben het erg naar 
onze zin. We hebben ons voorgesteld bij onze naaste buren. Links naast 
ons in de leeftijd van 82 en 83 jaar. Daarnaast iemand van 92 jaar. 
Rechts naast ons iemand van 67 jaar. Aan de overkant 55 jaar. Van alles 
wat. We lopen vanuit ons huis zo een natuurgebied in. En als het even 
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kan lopen we elke dag een half uur, de dag daarop 1 uur. En zo wisselen 
we het af. Boodschappen doen kan op de fiets. Met 5 minuten ben ik bij 
de bakker en de slager. En zaterdags is het vlaaiendag. Ik heb al een 
knipkaart en bij 10 vlaaien krijg ik er een voor de nop. We hebben 2 
kappers in het dorp (we hebben 2500 inwoners) en zelfs een 
nagelstudio. Zo her en der in het dorp zijn er ondernemers aan huis, 
zoals een stomerij, een schoenmaker, en ook de B&B’s ontbreken niet. 
En natuurlijk hebben we een café en de nodige terrassen. Een Herberg 
met logies en zelf gemaakt ijs. Gezellig Limburg.  

Mooi Beesel 

Het dialect zal ik niet machtig worden, maar de mensen hebben er geen 
probleem mee om tegen mij op zijn ABN’s te praten. We hebben nog 
steeds een vakantiegevoel hier. We denken uiteraard nog veel aan 
Niehove. We hebben een prachtige tijd gehad daar, 26 jaar. En de 
gezamenlijke fietstochten zal ik zeker missen. Net als de jaarlijkse 
wandeling met Hemelvaart. Maar nu kunnen we het wat rustiger aan 
doen. De tuin is makkelijk in onderhoud en het grasmaaien kan met een 
klein handmaaiertje. De voortuin is deels met siersteentjes geplaveid. 
We wonen in een witte bungalow. Veel huizen hier liggen allemaal wat 
hoger dan straatniveau. Daardoor hebben we onder het huis een enorme 
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kelder. Ook de garage ligt onder het huis. Dus hebben we onder het huis 
nog een mooie ruimte voor alle spullen die we hebben meegenomen 
maar niet direct nodig hebben. De vriezers en de voorraad ingemaakte 
groentes en jams staan in de provisiekelder. Die is bereikbaar via een 
trap in de keuken(kast). We hebben een overdekt terras van 40 m2. 
Daardoor hebben we al heel veel buiten ontbeten en koffie kunnen 
drinken. Het is hier echt een paar graden warmer en minder wind. Al met 
al denk ik dat we een goede keuze hebben gemaakt. We hebben al wat 
vrienden en kennissen op bezoek gehad. De meesten blijven wat langer 
hangen en plakken er een vakantietje aan vast. Vooral vanwege de 
natuur met zijn fietspaden en leuke terrasjes onderweg. Als jullie dit 
epistel lezen zijn de drakenfeesten achter de rug en is het hier weer 
rustig.

de tuin na de drakenfeesten 

 Wij gaan rustig door met wennen aan onze nieuwe woonomgeving maar 
we voelen ons hier erg welkom. Men is vriendelijk en gastvrij en er is 
altijd wel tijd voor een praatje. Je kunt alles aan ze vragen, ze helpen 
graag.  

Wij hopen dat in Niehove alles naar wens gaat.  

Vandaar dat wij alle Niehoofsters het beste wensen vanuit een zonnig en 
warm Limburg.  

Margje en Joop Ockeloen  
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Ons pittoresk Nijhoof zoals te zien door de bewoners van de 
planeet rond Proxima Centauri 
 

 

Verder kijken dan je neus lang is  

Dit is een artikel naar aanleiding van de vergunningen die afgegeven 
worden om ‘zelf’ stroom op te wekken. Laten wij ons beschermde 
dorpsgezicht verloren gaan?  

Ambtenaren leven in een poel van onbenulligheid en beseffen al 
helemaal niet dat 100% natuur alleen te bereiken valt door 0% subsidie. 
Lekker makkelijk met andermans geld strooien en dan denken duurzaam 
bezig te zijn. Ook de hoteldebotel schoonheidscommissies hebben geen 
sjoege van wat dan ook zo blijkt telkens weer. Het gratis geld trekt 
sjacheraars en geteisem en jat ons land volledig leeg, gesteund door 
sjoemelcijfers uit de pseudowetenschap. De kaalslag van ons gebied 
wordt bevorderd door bekabeling, het loslaten van de melkquota, het 
verkwanselen van ons aardgas en de planning van Co2-opslag, 
kernafvalopslag, biovergisting, zonnepanelen en windmolens. Nog erger: 
wat denkt u van de toekomstige weidekaalslag als de Noord 
Amerikaanse handelsverdragen hier de dienst gaan uitmaken? Zoek in 
dit verband naar SEPA en TTIP. Lees de kritieken!!! Of toets de 
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volgende woorden in die mevrouw Cecilia Malmström, de EU Handels 
Commissaris, gezegd heeft na een vraag of de 100-duizenden protesten 
tegen de ondertekening van de handelsverdragen SEPA en TTIP nog 
wel door kan gaan… “I do not take my mandate from the European 
people”.  

Schuld door te veel vreemd vermogen, krankzinnige onbetaalbare 
regelgeving en een veel te lage prijs voor hun producten maakt het voor 
de boer haast onmogelijk zijn bedrijf draaiende te houden. Er komen 
duistere figuren op af die hen bijverdiensten aansmeren. Juist tegen 
deze achtergrond moeten we scherp blijven en ons sterk maken om ons 
beschermde dorpsgezicht niet te laten verkwanselen. Let op: als je 
energie toevoegt aan het net dan verdwijnt dat direct uit de controle. Als 
het systeem implodeert dan zit je maanden zonder energie. Daarom is 
het zo belangrijk om daar onafhankelijk van te worden in samenwerking 
met onze boeren!!!  

Een en ander is het gevolg van klimaatverdwazers die overal meters 
tussen willen zetten. Zij gaan internationaal om de gemanipuleerde 
cijfers en de boekhouding daarvan buiten controle te brengen. Het heeft 
de heer Kamp zelfs behaagd de aansluitkosten niet op rekening van 
investeerders te laten rusten. De investeringskostenaftrek van 14% 
betalen wij ook. (= verkapte subsidie) Banken springen er in omdat het 
risico volledig verhaald kan worden op de burgers. Met een L-smoes 
wordt er gewauweld dat solitaire windmolens snel verwijderd zullen 
worden. Een cluster van zo’n 60 subsidiemolens levert gratis geld op. 
Lampje? De ambtenaar tekent heus wel bij het kruisje want er zijn 
doelstellingen die gehaald moeten worden. “Het is de toekomst”.  

Weetje 1: De altijd geldzoekende klimaatangstverspreider Urgenda heeft 
de tweede ‘slaap’ kamer enigszins wakker geschud door nog meer 
tussendoelen te willen bereiken middels het energieakkoord. De 
overheid heeft als tegenzet een klimaatanalyse van haar energiebeleid 
gemaakt. De landsadvocaat is er achter gekomen dat de door de 
rechtbank bevolen 11% extra fossielvrije energie geen enkel nut dient. 
Het zal bij de volgende eeuwwisseling (2100) de temperatuur op aarde 
met 0,00045 graden beperken. Zoek in dit verband de mening van 
hoogleraar Bjorn Lomborg!!!  

Weetje 2: Van het totale energieverbruik in NL wordt 20% ingezet voor 
het opwekken van elektriciteit. Het energieakkoord van 14% 
omschakeling op ‘duurzame’ energie in 2020 heeft alleen maar 
betrekking op de 20% elektriciteitsopwekking. In 2020 is de miljarden 
kostende besparing 2,8%. Maar wij verbruiken elk jaar meer stroom. Is 
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het daarom dat de heer Kamp besloot om dit jaar nog eens 1 mld 
bovenop de jaarlijkse 8 mld klimaateuro’s op onze conto weg te geven? 
Het volgende is belangrijk: zon en wind leveren enkel elektriciteit en 
géén bijdrage aan de vervanging van fossiele brandstoffen. Ook 
vervangen ze niet de 80% van ons verbruik in de transport sector, 
verwarming en productie van grondstoffen. Leeft in de speeltuin der 
onbenullen misschien het idee dat het bouwen, onderhoud (wegen en 
vaarwegen) en slopen van zon- en windspeeltjes, elektrisch gaat? 
Windmolens en zonnepanelen bouw je nu eenmaal niet met wind en of 
zon.  

Weetje 3: Een woest surplus aan stroom komt zeer grillig binnen en 
moet afnemers vinden. Dat vergt miljarden om naar adressen te graven 
die dat afnemen. Vissers moeten weg bij de Doggersbank wegens 
grondberoering. Boskalis beroert daar op nog grovere wijze de 
zeebodem voor de funderingen en bekabeling van windmolens. De 
miljoenen vangende Greenpeace zwijgt omdat ze zelf in de windhandel 
zit. Natuurmonumenten zwijgt over het plaatsen van windparken in de 
miljarden kostende natura 2000 gebieden, dit omdat ze 50mln per jaar 
krijgt. Stijgende onbalanskosten en dalende piekprijzen leiden tot hogere  
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netwerkkosten zonder specificering. Vervolgens worden de 
prijsverschillen op onze conto weer weg gesubsidieerd.  

Weetje 4: Geïnstalleerd vermogen levert prachtige getallen op. De 
praktijk is anders. Volgens Essent is er bij gunstige wind de 
stroomopbrengst minder dan 18% van het geïnstalleerde vermogen. Het 
CBS geeft 23,3% rendement aan. Dus wij verspillen 8 mld per jaar aan 
iets wat voor ongeveer 75% niet rendeert. Conventionele centrales 
moeten de rest van de stroom leveren tegen aanzienlijke inpasverliezen. 
Het is in dit verband nuttig te weten dat sluiting van kolencentrales ons 7 
miljard gaat kosten. De moderne rookfilterende centrales hebben nu 
20% minder steenkool nodig om dezelfde stroom te leveren. Lampje? En 
toch gaat men door met fossiel. Er worden steeds meer voorraden 
fossiel ontdekt, helaas voornamelijk in niet Westerse landen. Geen nood 
de NAVO zit er al. Of zit er in de buurt (zie www.sorosleaks ). Schalie 
gas, schalie olie, teerzanden, gashydraten, diep ondergrondse 
vergassing van steenkool maken dat er geen schaarste op fossiel gebied 
te verwachten valt. [ 4 mld dividend per jaar uit olie!] Zon en wind zouden 
deze gang van zaken toch uitbannen? NOGEPA, de Nederlands Olie en 
Gas Exploratie en Productie Associatie heeft op 16 juni een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met NWEA, de Nederlandse 
Wind Energie Associatie. Ook Tennet, stichting Natuur&milieu hebben 
de overeenkomst ondertekend. Deze stichting en zovele milieuclubs 
krijgen geld van olie maatschappijen om hun mond te houden? Zou het 
mogelijk zijn bij gebrek aan zon en wind dat een eigen goedkopere 
fossiele bron gebruikt word om stroom te leveren? Kassa! Het is niet 
voor niets dat alle zaken met een verdien model met spoed worden 
geïnternationaliseerd om de profijten buiten het zicht van de burger te 
brengen. Ons pensioen gaat via mevr. Jetta Klijnsma ook al 
internationaal maar dit even terzijde. 

  

Weetje 5: Het bedrag dat je kan salderen op eigen stroomopwekking zal 
in de toekomst drastisch omlaag gaan naar nul. In tien jaar tijd is onze 
staatsschuld verdubbeld naar 460mld terwijl de subsidies niet op de 
rijksbegroting drukken. Hoe kan dit? De overheid kan m.a.w. geen 



 

33 

belang hebben bij een lagere energie rekening. Hoe meer je bezuinigd of 
isoleert hoe meer je betaalt.  

Weetje 6: In veel apparaten zitten chips. Ook de slimme meter heeft er 
een. In de chips zitten microchips. Dat is mogelijk door NANO 
technologie. Er wordt gebruik gemaakt van wifi om tussen de informatie 
pakketten informatie te verzenden. Het is niet voor niets dat overheden 
proberen overal een meter tussen te zetten. Degenen die deze 
informatie bezitten lopen jaren op ons voor. Alleen al om die reden 
vertrouw ik deze meters niet. Ons gedrag kan hiermee gemonitord om te 
verpatsen aan derden? In Duitsland wordt een Multi Agent System 
getest dat gebaseerd is op monitoring. Een schakelknop op afstand? De 
slimme meter verkopen als energiebesparing? Terwijl de energie 
rekening inclusief netkosten alleen maar omhoog gaat? Wordt Toch 
Wakker!  

Het is wachten op een Co2 meter. Er zijn 400 deeltjes Co2 van een 
miljoen deeltjes lucht. Dat betekent dat er 999.600 deeltjes van lucht 
geen Co2 zijn. Vijf en zestig jaar geleden waren er 310 Co2 deeltjes per 
miljoen (PPM). Die negentig deeltjes meer bepalen volgens 
klimaatalarmisten de ijsvrije Noordpool. Wat doet Co2 werkelijk? Co2 is 
een anorganische verbinding van koolstof en zuurstof, dat als kleurloos 
en reukloos gas gebruikt wordt door planten om te groeien middels de 
fotosynthese. Hierbij wordt water en koolstof opgenomen en in glucose 
omgezet terwijl het zuurstofgas (o2) weer aan de lucht wordt afgegeven. 
Voor dit proces is energie nodig die door gratis zonlicht wordt geleverd. 
Dit is het enige systeem dat je duurzaam mag noemen. Omdat er een 
meter aan te binden is ontstond de Co2-emissiehandel, de goedkope 
‘aflaat’ om ergens anders te kunnen vervuilen. Oceanen, Co2 en 
waterdamp zijn natuurlijke temperatuurbuffers. Het gas wordt niet voor 
niets gebruikt in koelkasten. Daarnaast is Co2 een groeistofgas voor de 
plant en boom. Aangezien dit nuttige goedje niet voor de rechtbank te 
brengen is om er geld uit te slepen, zijn de Co2 uitstoters de klos. Dat 
zijn dus de boeren met hun dieren en de mens die ook nog 
koolzuurhoudende drankjes drinkt, reist en producten koopt die vnl. uit 
aardolie geproduceerd worden.  

Onze middelen zijn begrensd, is de subsidie op dan valt de dekking weg 
voor de banken en stopt de duurzame droom met gratis geld van 
anderen. De prijs verschillen zullen dan ook niet meer weg 
gesubsidieerd kunnen worden. Helaas is er geen enkele rechtbank die 
de geldverslindende, stelende wandelende wanprestaties in het gevang 
krijgen. Voorlopig is het milieu een masker voor corporate belangen. Let 
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op: De lokale energie bedrijven hebben bij NWEA amper een stem en 
krijgen zeker niet de informatie die de rijk vertegenwoordigde grote 
energie bedrijven hebben.  

 

 

Conclusie: Als wij niet in staat zijn om eens de koppen bij elkaar te 
steken om te praten over het bovenstaande worden wij ondergedompeld 
in armoede en totale afhankelijkheid. De chemisch industriëlen vernielen 
de vruchtbaarheid van ons land en geven ons tegen betaling 
fabrieksvoedsel. De grote boys zijn de baas geworden en zetten de 
democratie buiten spel, hebben greep op onze grondstoffen, kunnen 
ermee speculeren en de boekhouding + de geldstroom 
internationaliseren.  

Natuurwetten kan je niet veranderen, wel waarnemen. Waarom onze 
luchten vervuilen met chemische sporen, knoeien aan onze ionensfeer 
(HAARP) en regenmakerij? 
https://geoengineeringcrimes.wordpress.com/2016/05/06/cloudionzation-
electric-rainmaking-and-laser-guided-weather-modification 
http://newsfeed.time.com/2011/01/03/scientists-create-52-artificial-rain-
storms-in-abudhabi-desert . 

Op www.scientics.nl staan veel energieopwekkingsideeën. Sta eens stil 
bij www.groenekernenergie.nl Lees vooral het gedeelte dat gaat over 
Thorium.  
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Een simpele uitleg over het sprookje windenergie zie je op 
https://yuotube.be/IFJqzZEm1b8  

Kees de lange interviewt Fred Udo. https://youtu.be/XGNKIgtpAms 
www.louwtechmagazine.be  

Over kleine windmolens www.ensoc.nl/kennisbank/kleine-windturbine  

Ons land is weggeven met geld toe. De Rijkscoördinatieregeling en de 
Crisis- en Herstelwet doet mij denken aan oorlogswetgeving. (K)illary 
Clinton “Laws are for little people”. Om dat terug te nemen is lef en 
wijsheid nodig en dat begint met verder kijken dan je neus lang is. 
Versterken van de lokale democratie en autonomie en de ambtenaar van 
echte informatie voorzien? Lijkt dat wat?  

Met vriendelijke groet  

Kees van Ee  

 

 

 

 

 

 

http://www.louwtechmagazine.be/


 

36 

Café praatje aan de stamtafel  

 

 

De man van de tijd zit er al. De ontkenner komt net binnen lopen. Aan 
een andere tafel is een nadenker aan het eten. Het is wachten op de 
klimaatonruststoker. Waar zou die laatkomer nu weer mee aankomen? 
Zou hij uit zijn tunnelvisie weten te stappen? De klimaatonruststoker 
kwam binnen en nam meteen het woord terwijl hij zijn schaatsen voorzag 
van een stikker met de woorden ‘te koop’ er op. “Wij moeten snel 
handelen want Al Gore heeft gezegd dat in 2014 de Noordpool ijsvrij zal 
zijn. Laten we Nederland verplaatsen, de stormen stoppen, een deksel 
op de vulkanen monteren, de continentale drift tegengaan, de zon 
stabiliseren, komeetinslagen vermijden en de oceanen reguleren”. “Hoe 
denk je dat te financieren?” vroeg de ontkenner. De klimaatonruststoker 
gaf zonder te verkleuren antwoord. “Je weet dat ik voor een Niet 
Gekozen Organisatie (NGO) werk. Wij hebben ervaring met het binnen 
harken en verdelen van andermans geld. Van hoger hand kregen wij 
opdracht om de juridisch en economisch minst weerbare partij als de 
schadelijkste voor de natuur te bestempelen. De door ons betaalde 
pseudowetenschap heeft dat namelijk aangetoond. Het benodigde geld 
komt er door ongestraft de burgers grof te belasten, vergezeld met een 
verzonnen Co2-opwarmingsverhaal”. “Misschien blijft er zelfs nog wat 
over om enkele planeten te verplaatsen!”. De man van de tijd: “Man, je 
lijkt wel een getransmuteerd neuropakketje vol met ingevoegde nano 
desinformatie... Op de eerste plaats leven wij nu in 2016 met bibberende 
ijsberen”. “Na de ijstijd is het warmer geworden. Het klimaat verandert 
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namelijk voortdurend. Het poolijs heeft er 18.000 jaar over gedaan om tot 
de huidige dikte te komen”. De ontkenner, die altijd ontkent dat miljarden 
jaren klimaatverandering gestopt kan worden door zon en wind niet meer 
gratis te maken, vroeg: “Is het misschien een idee voor jou om er voor te 
pleiten de aarde plat te maken t.b.v. het milieu? Wat denk je van een 
plataardebelasting. Te pinnen door een platwereldregering die met deze 
inkomsten het teveel aan mensen (Co2) het aardplat af kan duwen?” De 
ontkenner gaf nog een toetje: “Ray Kurzweil (google) krijgt dan eindelijk 
de ruimte om de domme kosmos, waar de mens deel van is, van 
intelligentie te voorzien”. Onaangedaan verliet de klimaatonruststoker 
zonder te betalen de kroeg op weg naar de ambtelijke poel der 
onbenullen die vinden dat wij wils- en handelingsonbekwaam zijn, om 
daar voor elkaar te krijgen nog meer gemeenschapsgeld (subsidies) 
minus eigen bate, weg te gooien.  

 

 

 

Liet hij de schaatsen liggen omdat hij er zelf in gelooft? Zou hij zelf te 
midden van windmolens en zonnepanelen willen wonen? Zou deze 
klimaat ophitser nog meer onnozele zielen sturen met een energiepulp 
verhaal in de dorpshuizen om zelf vooral op de achtergrond te blijven? 
De nadenker, die de discussie moest aanhoren, ging bij de overige twee 
heren zitten en begon te praten: “De klimaatonruststoker loopt enigszins 
achter”. Nieuwsgierige blikken. “Valt het u ook op dat het woord 
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‘opwarming’ steeds meer vervangen wordt door de woorden ‘klimaat 
verandering’?”. Luid en duidelijk in koor: “Tja.. nu u dat zegt”. De 
nadenker loopt warm: “ Klimaatonderzoekers voorspellen een periode 
van afkoeling. Dus eerst sleep je geld uit de opwarming en vervolgens 
sleep je geld uit de klimaatverandering”. De nieuwsgierige blikken 
begonnen te priemen. De nadenker besloot te gaan knallen. “Wat ik 
denk is het volgende: Waarschijnlijk zal er in de toekomst geld gesleept 
worden uit de leuze ‘Koeling is de nieuwe opwarming’”  

Conclusie: Kom ook eens naar onze dorpsstamkroeg.  

 
Met vriendelijke groet     
 
Kees van Ee  

 

 

 

Hier had dus het mooie logo van                                            

            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                            
kunnen staan 
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Fietstocht rondom Sellingen. 30 km. 

 

 

17 September a.s. is er weer gelegenheid samen met de Niehoofsters 
een fietstocht te maken. Dit keer in de omgeving van Sellingen. Niet de 
snelheid of de afstand is belangrijk, maar de gezelligheid.  

We starten bij camping de Bronzen Eik. (www.campingdebronzeneik.nl)  

Opgave uiterlijk voor 14 september a.s. Bij Hanna tel.nr. 0594 591873  
of Ans tel.nr. 0594 591311  
 
Op de camping kan ook eventueel een fiets worden gehuurd.  
Tarieven: A. fiets Є7,50 per dag. B. E-bike ongeveer Є 15,00.  
Bij opgave doorgeven of je een fiets wilt huren en of het A of B wordt.  
 
Na de tocht is er gelegenheid voor een hapje en een drankje in het 
restaurant van de Bronzen Eik.  
Je kunt een hapje eten van de kaart of een drie gangen arrangement ( 
soep, vlees/vis en dessert) voor Є21.50.  
Graag ’s morgens bij aankomst op de camping doorgeven of je hiervan 
gebruik wilt maken.  
 
Vertrek 09.15 uur bij de ijsbaan.  
Meer informatie volgt.  
 
Ans Niewijk 
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Regiotheater/Eisseshof 
 
 

 
 
 

Zaterdag 10 september  21:30 uur   zaal open 20:30 uur 
Eisseshof  Niehove 

Kosten €10,- 

Benkadi 
 

De Gronings-Malinese groep Benkadi is terug. Met hun highlife muziek 
hebben deze muzikanten jarenlang Groningen en omstreken 
(dans)plezier gegeven en nu dus te zien en te ervaren in de Eisseshof 
 

Benkadi International bestaat sinds 1989 en speelt moderne West-
Afrikaanse muziek. Zij heeft de Mandingo muziek in Nederland 
geïntroduceerd. Ondanks het gebruik van moderne instrumenten blijft de 
traditionele klank bewaard, vooral dankzij zanger Idrissa Magassa, 
gitarist Zoumana Diarra en djembéspeler Dramane Diarra.  Richard Has 
op bas, Bas Blanken (gitaar) en drummer Sly Eddepolo maken de band 
compleet. 
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Zaterdag 24 september   20:30 uur 
Eisseshof Niehove 

Javier Guzman met Oudejaarsconference 2016 
 

 
 

Javier Guzman spit het nieuws voor u door en schotelt een ongezouten 
Oudejaarsconference voor. Alles is anders, de naam, de man, de titel, het 
leven, de ontroering, de liefde, de haat, de verbijstering en ook het jaar 2016. 
U dacht de waarheid te lezen en te kennen. Onophoudelijk wordt iedereen 
gebombardeerd met het nieuws, het laatste nieuws en het nog nieuwere 
nieuws. Het nieuws is zo nieuw dat het oud lijkt. Maar ach op Oudejaarsavond 
mag het nieuws oud zijn. Er gaat hard gelachen worden, dat staat vast. Javier 
Guzman treedt in de voetsporen van `s lands grootste conferenciers en mag 
na vijf Sinterklaasconferences nu op voor de Oudejaars. 365 voor 12! De 
conference van het jaar 2016, dat is nog eens nieuws! Ga er maar lekker voor 
zitten, gordels om en knallen maar! 

 
 
 
 

Zaterdag 1 oktober   21:00 uur 
Eisseshof Niehove 

Peter de Haan met Herry 
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Zaterdag 12 november   21:00 uur 
Eisseshof Niehove 

Harrie van Lier band 
 

 
 

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

 

 

https://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/events
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Bericht van de Vereniging Dorpshuis 

 

 
 

Met grote vreugde delen we mee dat het dorp heeft ingestemd met het 
verbouwingsplan voor het Dorpshuis! Het plan dat het bestuur heeft 
voorgelegd aan de ALV is gebaseerd op wensen en behoeften van 
Niehoofsters nu en in de toekomst. Het beoogt een betere 
toegankelijkheid van het gebouw, ook als de pachters er niet zijn, voor 
valide en minder valide mensen. Het plan komt erop neer dat het 
gebouw wordt verbouwd en geïsoleerd en brandveilig gemaakt, zodat 
het weer jaren mee kan.  
De bovenzaal zal meer ruimte en mogelijkheden bieden aan activiteiten 
van diverse clubs, verenigingen en andere initiatieven (bijvoorbeeld in 
het kader van de WMO), de trap zal veiliger en toegankelijker worden. 
Nu het dorp heeft aangegeven achter de verbouwingsplannen te staan, 
kan de Vereniging Dorpshuis beginnen met het aanvragen van 
subsidies. We verwachten begin 2018 te kunnen starten met de 
verbouwing, waarbij hulp van alle handen en hoofden uit het dorp zeer 
welkom is. We hopen op die manier met en voor elkaar een prachtig en 
levendig dorpshuis te verwezenlijken.  

Namens het bestuur,  

Janneke Holwarda  
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Het laatste nieuws 

 
!!! VERHUISBERICHT !!!  
 
Hallo beste Nijhoofsters, 
 
op 15 juli heb ik de sleutel gekregen van mijn huis in Oldehove. Wat 
betekende dat ik de mooie boerderij ging inruilen voor een huis in het 
dorp. Ik woon hier met veel plezier en voel me al lekker thuis. Maar het is 
wel even wennen hoor, van de rust op de boerderij naar ín het dorp 
wonen en al helemaal om niet meer in ons mooi dorpke te wonen! 
 
Maar dit betekent ook dat ik uit de Activiteitencommissie zal stappen en 
daarnaast zal dit het laatste jaar zijn dat ik samen met Geertje en Michiel 
het grote Sinterklaasfeest in Nijhoof ga organiseren.  
 
Daarom ook een:    !!! OPROEP !!! 
 
Lijkt het jouw leuk om een steentje bij te dragen en vind je het leuk om 
activiteiten te organiseren? Dan zoekt het AC en/of Sint commissie 
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JOU!!!  Je kan dit laten weten bij mij maar ook bij bestuursleden van het 
Dorpsbelangen.  
Samen is het belangrijk om de activiteiten levendig te houden in Nijhoof! 
 
Liefs  
 
Paulien Pieltjes 
 
P.s. Kom gerust eens langs!  
 

 

 

 
 
 
Naast Paulien heeft ook Geertje Boersma aangegeven te willen stoppen 
met de Activiteitencommissie.  
Ook hier geldt dus: we zijn op zoek naar nieuwe leden voor de AC 
van Niehove. Laat jullie horen en zien en geef je op. 
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Oranjefonds Burendag 2016 
 

Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je 
buren en de buurt op de 4e zaterdag in september. Dit jaar vieren we 
Burendag op 24 september. Het is een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en bevordert zo contact en 
verbinding tussen groepen mensen 

In Niehove wordt dit jaar op 24 september gestart om 09:00 uur bij de 
ijsbaan/voetbalveld/jeu de boulebaan met een lekker kopje koffie. 

De werkzaamheden dit jaar zijn o.a. 

- het verzorgen van de grafzerken rond de kerk 
- het houtwerk schilderen in de speeltuin 

Informatie over dit alles is te verkrijgen bij: 

Jan Broersma 

Tel 59124 
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Van nu en straks 
 

Deze Nais uut Nijhoof, de NazomerNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van: 
Hans Harkema, Ans Niewijk, Margje en Joop Ockeloen, Geert Mulder,  
Harry Rook, Jan Broersma, Janet Postema, Kees van Ee, Paulien 
Pieltjes, Harrie Schaaphok, Janneke Holwerda, Ton Sanders en Albêrt 
Heesink 
 
 
Met dank aan onze adverteerders:  
Hummel Tuintotaal Noordhorn,        Zuver Scheerwol – Sijtse Scheeringa 
Timmerbedrijf Henk Cruiming,            Restaurant Café Eisseshof,  
Els Gouman  Glas-in-lood                Rabobank 
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 
Bloemenhuis Drint Grijpskerk 
 
  
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema, Kees van Ee en Margreet Smilde  
 
Druk: Repro Noorderpoort Canon Océ, Groningen 
 
Oplage: 140 
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 
 

http://www.niehove.eu/
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buurtagent:   Tiemen Koenes 0900-8844 (tijdens kantooruren) 
Buurtwerker:  Harry Rook 06 22 60 73 18 / 0594 59 12 47 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Wordt verwacht 
 

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 november 2016  begin november 2016  HerfstNais 

1 februari 2017   begin februari 2017  WinterNais 

1 mei 2017    begin mei 2017   LenteNais 

1 september 2017  begin september 2017  NazomerNais 
 
 
Agenda: 

za  10 sept ember 08:00  uur Benkadi  

Za  17 sept ember 09:15 uur Fietstocht Sellingen 

Za  24 september  09:00 uur Burendag 

Za  24 sept ember 20:30 uur Javier Guzman 

Za  01 oktober   21:00 uur Peter de Haan 

Vr  14  oktober  19:30 uur ALV Dorpsbelangen 

Vr  14 oktober   13:30 – 15:30 uur   Projecten SWgZ 

19:30 – 21:30 uur   Projecten SWgZ   

Za  12 november  21:00 uur Harrie van Lier band 


