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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 WinterNais, vóór 1 februari 2017 

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 laatste nummer van 2016. 

Er staat veel te gebeuren de komende maanden. Nederland gaat in 
startblokken naar de algemene verkiezingen van maart 2107. Alles wat 
politici zeggen moet vanaf nu (of misschien wel altijd) met een korreltje 
zout genomen worden.  

Herindeling van gemeenten in de provincie Groningen; waar horen wij 
bij, waar willen wij bij horen, is Middag Humsterland “unzertrennbar” 
zoals onze oosterburen zeggen. Wat weegt het zwaarst? Traditie, 
historie, economie, thuisgevoelens, bestuurlijk, gebiedsgrootte?  We 
mogen of moeten onze stemmen uitbrengen. Wat het wordt………. 

Over aardbevingen, gaswinning en schade is al zoveel gezegd. Tot nu 
toe weinig actie. Geen woorden maar daden is en blijft van Rotterdam 
gezien de hoeveelheid wat er in Groningen gepraat wordt en het weinige 
wat wordt uitgevoerd. Tien procent van alle uitgaven aan schade ( 22 
miljoen) wordt daadwerkelijk aan herstel uitgegeven, de rest verdwijnt 
aan ……. 

In dit nummer bijdragen van Gerda en Anton en Tiktak (in platgrunnings), 
Kees van Ee en Corrie Deurloo, Jeannet Postema, Martin Clobus, Inge 
Fakkert (wie?  lees haar verhaal), de  activiteitencommissie, Geert 
Mulder, Jan Broersma, de sinterklaascommissie. 

Met verhalen over gebiedsindelingen, gaswinningsschade en al wat 
meer zij, knuffels voor kinderen, klimmen, kaarten, vergaderen, 
voorlichtingen etcetera, enzovoort, undsoweiter. 

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s, van theater tot vergaderingen, het staat er 
weer in.  

Er is eigenlijk geen bijzonder nieuws van FC Twente. Zij zijn (as we 
speak) al zeven wedstrijden ongeslagen, bungelen net achter de 
kopgroep op de zesde plaats. Geen nieuws is goed nieuws. Dit in 
tegenstelling tot de FC uut Grunn. Zij kunnen uw support hard gebruiken. 
Het gaat ook mij aan het hart dat ze bijna onderaan staan. Misschien 
even buurten in Enschede om te leren hoe je geld beter kunt besteden!!! 
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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. 

 

Mededeling van de redactie: 
 
In goed overleg met de Vereniging Dorpsbelangen heeft de redactie 
besloten de verschijningsfrequentie van de papieren Nais uut Nijhoof 
terug te brengen tot drie keer per jaar. SeptemberNais en NovemberNais 
zitten eigenlijk te dicht op elkaar en november is eigenlijk een maand te 
laat. 
Daarom: 
Met ingang van komend jaar worden de verschijningsdata: 1 februari, 1 
juni en 1 oktober, volgens ons sluit dit logischer aan bij het 
activiteitenaanbod in het dorp. 
P.s.: Kopij voor de website en de NaisFlits graag aanleveren als 
Worddocument met evt. foto’s, plaatjes, etc. als aparte bijlage. 

 

 

 

 

http://www.niehove.eu/
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Berichten van Dorpsbelangen. 

 

 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter/secretaris :  Ruud Hendriks  tel 857710   

Penningmeester:   Hans Harkema  tel 591891 

Lid:                                    Jan Broersma           tel 591624 

Notulist                         Joke Steg             tel 591323   

 

Aftreedschema: 

Hans Harkema                2017 

Jan Broersma           2018 

Ruud Hendriks           2019 

 

 

Emailadres Dorpsbelangen:        db@niehove.eu   

 

 

Aantal leden :                    225 

Aantal donateurs:          15 

Aantal sponsoren:                3 

Aantal adverteerders       14 

 

Contributie: 

Tot 4 jaar:                             gratis 

Van 4-18 jaar                        € 2.50 pp 

Vanaf 18 jaar                        € 5.00 pp 

Banknummer: NL35 RABO 0348655061  

t.n.v. penningmeester Dorpsbelangen 

Adres penningmeester: Rikkerdaweg 5 

 

mailto:db@niehove.eu
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Commissies: 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema             tel 597027 

Marjan Boersma            tel 591852 

Vacature 

 

St. Nicolaascommissie 2016: 

Paulien Pieltjes            tel 0610242108 

Geertje Broersma         tel 0653252955 

Michiel Boersma            tel 591852 

 

Gevolgschade gaswinning: 

Marco v.d.Ende:            tel 591838 

Harrie Schaaphok :         tel 591589 

 

Duurzame energie(Buurkracht) 

Lammert Top :               tel 591272 

Harrie Schaaphok:            tel 591589 

Wietse Venekamp:        tel 591280 

 

Lief en Leed: 

Hanna Niemeijer:             tel 0623726335 

 

 

Nieuwsflits: 

Deze verschijnt bijna wekelijks. Maak er gebruik van. En kijk eens op 

onze website:      www.niehove.eu 

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.      

 

 

 

Oud en Nieuw 2016-2017: 

Mochten wij weer subsidie ontvangen dan gaan wij het oude jaar 

uitluiden en het nieuwe jaar inwijden. Volg daarom de Nieuwsflits. 

http://www.niehove.eu/
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Melding Openbare Ruimten(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. 

       - u dient gebruik te maken van uw BSN(burger service nummer). 

       - daarna volgende stap(pen). 

U krijgt later bericht of de melding is afgedaan dan wel in de planning 

wordt opgenomen. 
 

Rookwedstrijd. 

Traditioneel vindt de Rookwedstrijd plaats op de tweede vrijdag van 

februari. 

Dit maal vrijdag 10 februari 2017 aanvang 20.00 uur in de Eisseshof 

te Niehove. 

De zaal is open om 19.30 uur. Inschrijfgeld voor niet leden €2,50 pp 

Contactpersoon Jan Broersma tel 591624. 

 

 

 

 

 

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

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

http://www.zuidhorn.nl/
mailto:post038@kpnmail.com
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“ De Schaats “   
 
18 november 2016 : Jaarvergadering 

20.00 uur in de Eisseshof. 

 

 
1 Opening 

2 Notulen 2016 

3 Ingekomen stukken 

4 Financieel overzicht 

5 Pauze en lotenverkoop 

6 Rondvraag 

7 Einde 

 



 

9 

Terugblik afgelopen periode 

 

 
 
De gemeentelijke herindeling: naar het Westerkwartier of naar het 
Hoogeland? 
 
Om deze vraag gaat het bij de Volksraadpleging die de gemeenten 
Zuidhorn en Winsum in Middag Humsterland houden onder de inwoners 
van het gebied. Zo ook in Niehove. En daarover ging het ook tijdens de 
informatieavond die Dorpsbelangen Niehove op 24 oktober j.l. 
organiseerde. Toen op 13 oktober bekend werd dat de gemeenten geen 
informatieavond zouden organiseren, nam Dorpsbelangen Niehove het 
initiatief. Er was behoefte aan informatie en aan de mogelijkheid om 
standpunten uit te wisselen. Dorpsbelangen was drie jaar geleden al 
initiatiefnemer voor een aantal stamtafelbijeenkomsten over de 
herindeling. Toen nodigde zij ook de andere dorpen in Middag 
Humsterland uit. De dorpsverenigingen van Niehove, Oldehove, 
Saaksum en Den Ham/Fransum kozen, na raadpleging van hun 
achterbannen, toen unaniem voor aansluiting bij de nieuwe gemeente 
Westerkartier. Dit standpunt werd onder de aandacht gebracht van de 
gemeenteraad van Zuidhorn, die het vervolgens met algemene stemmen 
overnam. 
Het was kort dag: op 20 oktober zouden de stembiljetten al in de bus 
vallen. Op vrijdag 14 oktober stemde de ledenvergadering in met het 
voorstel om te komen tot een informatieavond in de Eisseshof. In allerijl 
plaatste Dorpsbelangen oproepen in de krant met een uitnodiging aan 
alle inwoners van het gebied, de besturen van Dorpsbelangen van de 
zeven betrokken dorpen Niehove, Oldehove, Saaksum, Den 
Ham/Fransum, Ezinge, Feerwerd en Garnwerd en de 
gemeenteraadsleden van Zuidhorn en Winsum. Resultaat: een 
afgeladen bovenzaal van de Eisseshof. 
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Burgemeester Swart lichtte de procedure van de Volksraadpleging 
Middag Humsterland toe. De bewoners van het Middag Humsterland 
hadden tot 6 november de tijd om hun voorkeur uit te spreken voor 
aansluiting bij de gemeente Westerkwartier of bij de gemeente 
Hoogeland. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden van Zuidhorn en 
Winsum wat ze met de resultaten gaan doen. Na de jaarwisseling zal dat 
duidelijk worden. 
 

 
Grote belangstelling bij de informatieavond 
 

Ondergetekende hield, mede namens Gerben Mulder uit Ezinge, een 
pleidooi voor aansluiting van het Middag Humsterland als één 
samenhangend gebied bij het Westerkwartier. Daarmee kan een 
historische blunder bij de herindeling van 1990 worden hersteld. De 
provincie Groningen voegde toen de oude gemeente Ezinge met de 
plaatsen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd bij de gemeente Winsum. Dit 
tegen de wil van de meerderheid van de toenmalige raad en de inwoners 
van de gemeente Ezinge in. De reden hiervoor was dat de voormalige 
gemeente Eenrum werd ingedeeld bij de gemeente de Marne; de nieuw 
te vormen gemeente Winsum zou daardoor te klein worden. De 
toedeling van de gemeente Ezinge aan de gemeente Winsum mag zeker 
als een grove fout worden beschouwd, omdat er een hap werd genomen 
uit het Middag Humsterland. Een koehandel, enkel op grond van 
getalsverhoudingen. 
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Historisch en bestuurlijk gezien behoren Middag en Humsterland al sinds 
de Middeleeuwen bij het Westerkwartier. Als Noordelijk Westerkwartier 
kent het een eigen kenmerkend landschap. Het hoort bij een oud 
zeekleigebied dat reeds vanaf het begin van de jaartelling in cultuur werd 
gebracht. Middag Humsterland is een van de oudste 
cultuurlandschappen van Europa. Het werd in de vroege middeleeuwen 
bedijkt en ontwaterd. Het gebied klonk steeds meer in en kent een eigen 
kleinschalig verkavelingstype: de onregelmatige blokverkaveling. Dit 
verkavelingstype is zeldzaam. Dit leidde in 2005 tot de aanwijzing als 
Nationaal Landschap. Het Reitdiep vormt hiervan in het noorden de 
natuurlijke begrenzing. Het gebied van de oude gemeente Ezinge maakt 
hier onlosmakelijk deel van uit. 
 
Het Hoogeland kent een heel ander landschap. De zeespiegel is er in de 
vroege middeleeuwen gestaag gestegen en de kwelderwallen langs de 
zeekust zijn met deze stijging meegegroeid. Dit gebied ligt veel hoger, 
bestaat uit jonge zeeklei en kent een veel grootschaliger kavelpatroon 
dan het Noordelijk Westerkwartier. Op de grootschalige kavels op het 
Hoogeland ligt de nadruk op akkerbouw. De lagere kleinschalige kavels 
in het Middag Humsterland worden veelal gebruikt voor de veeteelt. 
Deze verschillen zijn duidelijk herkenbaar in het landschap. 
 

 
 
De verdeling van het gebied Middag Humsterland over twee gemeenten 
heeft vanaf de gemeentelijke herindeling van 1990 het bestuur en het 
beheer van het gebied duidelijk parten gespeeld. De totstandkoming van 
de bestemmingsplannen, het beheer en de inrichting en de aanwijzing 
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als Nationaal Landschap verliepen uiterst moeizaam, leidden tot veel 
verschillende procedures, verschillen in uitvoering en vertragingen en 
hebben mede daardoor onnodig veel geld gekost. Allemaal redenen om 
het bestuur over het gebied weer in één hand te brengen. 
 

 
 
Ook cultureel gezien is het Westerkwartier een heel ander gebied dan 
het Hoogeland.  
Een van de factoren die de cultuur van een streek bepaalt is de taal die 
er gesproken wordt. Het Reitdiep vormt een duidelijke taalgrens tussen 
het Westerkwartiers (dat ten westen en zuiden van het Reitdiep wordt 
gesproken) en het Hoogelands of , zoals dat in het gebied van Middag 
Humsterland wordt genoemd, het “Overdaips” dat ten noorden en oosten 
van het Reitdiep wordt gesproken. Het Reitdiep is de natuurlijke 
scheiding tussen “dizze kaant daip” en “aander kaant daip”. 
 
Het Reitdiep vormt ook op het gebied van voorzieningen en vervoer een 
barrière voor het gebied Middag Humsterland. Het gebied aan de andere 
kant van het Reitdiep, de Marne, Bedum, Eemsmond en Winsum, is 
vanuit het Middag-Humsterland slechts via enkele kleinere wegen te 
bereiken. Voor het voorzieningniveau, de verkeers- en 
vervoersverbindingen en het bestuur in Middag Humsterland ligt het niet 
voor de hand te kiezen voor kernen als Bedum, Winsum, Uithuizen of 
Leens. Het gebied is met name georiënteerd op Zuidhorn en de stad 
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Groningen. Voor het openbaar vervoer is Zuidhorn de schakel naar het 
stedelijk openbaar vervoer.  
Het is daarbij goed te weten dat het uitgangspunt bij de vorming van de 
nieuwe gemeente Westerkwartier is dat er geen nieuw centraal 
gemeentehuis komt. Daardoor zal Zuidhorn als  bestuurlijk centrum voor 
de nieuwe gemeente Westerkwartier blijven bestaan. 
 
De keuze van Middag Humsterland tussen de nieuw te vormen 
gemeenten Hoogeland of Zuidhorn heeft ook gevolgen voor het 
voorzieningenniveau, het onderwijs en de leefbaarheid in het gebied. Het 
is de keuze voor een krimpgebied, waar de voorzieningen, het onderwijs 
en de huizenprijzen, mede door de aardbevingsproblematiek, onder druk 
staan en een gebied waar dat niet of in veel mindere mate het geval is.  
 
De avond werd afgesloten met een levendige discussie. Burgemeester 
Swart sloot af met de conclusie dat men in meerderheid vindt dat het 
gebied Middag Humsterland weer in één gemeente zou moeten worden 
ondergebracht. Het is aan de bevolking om aan te geven welke dat zou 
moeten zijn.  Hij en de aanwezige raadsleden riepen iedereen op om 
vooral mee te doen aan de volksraadpleging. Laat als gebied een 
duidelijke stem horen, zodat de raadsleden van Zuidhorn en Winsum er 
niet om heen kunnen. 
 
Martin Clobus  
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Herfstuitje 2016  

Vrijdag 21 oktober was het weer tijd voor het jaarlijkse herfstuitje. We 
hebben flink uitgepakt met een uitje naar Waddenfun. Er was een grote 
opkomst, wel 29 mensen in totaal gingen mee. Erg leuk om met zo’n 
grote groep op pad te gaan! Bij het verzamelen zat de spanning er al 
goed in, mensen met hoogtevrees en klimangst deelden hun angsten. In 
de auto’s zaten blije gespannen koppies en eenmaal aangekomen waren 
ze niet te houden. We waren te vroeg en moesten dus nog even 
geduldig wachten. Tijdens het wachten konden we het klimparkoers 
alvast even goed bekijken en met elkaar groepjes maken voor de 
volgorde van het klimmen.  
   De groepjes bestonden uit stoere jongens die al vaker hadden 
geklommen, beginnelingen en een groep die daar tussenin zit. De 
volgorde was van belang omdat je dan niet op elkaar hoeft te wachten 
tijdens het klimmen of juist opgejaagd voelt.   
   Na een duidelijke uitleg over de tuigjes en hoe je veilig jezelf vastzet 
aan de baan mochten we allemaal eerst even oefenen.  Dit ging 
hartstikke goed; het klimmen kon beginnen! Niveau 1 en 2 waren al erg 
spannend. Touwbruggen, dunne balkjes en een tokkelbaan! De twee 
meter hoge baan van niveau 1 en 4,5 meter hoge niveau 2 waren voor 
mij hoog genoeg! De echte bikkels onder ons gingen ook nog voor 
niveau 3, die wel 8 meter hoog is!  
  
   Paulien en ik hadden ons afscheidsuitje en hebben er enorm van 
genoten.  
Na al die jaren activiteiten organiseren vinden we het tijd dat andere 
mensen ook de kans krijgen om zulke leuke dingen te mogen doen met 
de leuke jeugd van Niehove.  
 
   Lijkt het je leuk om bij de Activiteiten Commissie te gaan, schaam je 
niet en laat het weten aan Jennie en Marjan!  
 
Groetjes Geertje   
 
 
Geertje en Paulien, hartstikke bedankt voor wat jullie de afgelopen jaren 
voor de kinderen / jeugd van Niehove hebben gedaan. We hebben er 
allemaal van genoten en geprofiteerd. Van grote tot kleine feestjes het 
was altijd geslaagd. Lezers, een grote foto van deze kanjers op de 
volgende pagina 
 
De redactie 
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Paulien en Geertje in de tuigjes   
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Nieuws van zwembad Electra 
 
Evalueren 
In het najaar evalueren we het zwemseizoen. In gesprekken met het 
personeel  wordt nog eens naar het zwemseizoen gekeken. Wat kan er  
volgend jaar beter of anders. Zo werd in de gesprekken geopperd om het 
afval beter beter te scheiden, een aankleedkussen + plank te maken 
voor onze jongste bezoekers. Als bestuur zijn we hier druk mee bezig 
om dit te realiseren.  U ziet zulke gesprekken na het zwemseizoen zijn 
nuttig voor het bestuur. 
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Vacature 
Enkele betaalde kassamedewerkers hebben aangegeven het volgend 
zwemseizoen niet meer te kunnen werken. Als er jongeren (vanaf 16 
jaar) zijn die in de zomermaanden van 2017 een betaalde kassa / kiosk 
baan bij zwembad Electra willen kunnen dat aangeven bij een van de 
bestuursleden of een mail sturen naar info@zwembadelectra.nl .   
 
Zonnepanelen 
De eerste materialen om de zonnepanelen te plaatsen zijn aangekomen. 
Dit is na het plaatsen van de zonnecollectoren -die dit jaar al veel geld 
hebben opgebracht-  de 2e grote klus wat door vrijwilligers wordt gedaan 
onder leiding van Nanning Zeldenrust. We hopen dat de door de 
plaatsing van de panelen het energiegebruik nog verder zal dalen. 
 
Verven 
Er wordt momenteel druk geschilderd  want het moet er volgend jaar 
natuurlijk piekfijn uitzien als het een feestelijke en hopelijk en schitterend 
zwemseizoen wordt. 
 

 
Vrijwilligers in Electra 
 
 

Nieuw bestuurslid 
Zinja Wierenga heeft aangegeven om het bestuur te komen versterken. 
Als bestuur zijn we blij dat ze  
zich wil in zetten voor het zwembad. Ze zal o.a. activiteiten en promotie 
van het zwembad proberen naar een hoger niveau te brengen. 
  
Zwembad Electra 50 jaar 
Volgend jaar bestaat zwembad Electra 50 jaar. Dat werd de vorige keer 
al vermeldt. We willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Zaterdag 20 mei 2017 willen we dit gaan vieren. Wat er die dag gaat 
gebeuren houden we nog even geheim…. maar houdt die dag alvast vrij!  
Dan kunnen we er samen een groot feest van te maken. 
 
 

mailto:info@zwembadelectra.nl
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Extra subsidie 
7 november beslist de gemeenteraad van Zuidhorn of zwembad Electra 
€ 75000 krijgt om verschillende onderhoudswerkzaamheden vervroegd  
uit te kunnen voeren. Dit om het zwembad voor de herindeling er 
optimaal uit te laten zien.  
 
Het bestuur, 
Gerard Meijer, 
Yvonne Hazenberg 
Nanning Zeldenrust 
Loanne Faber 
Zinja Wierenga 
Geert Mulder 
 

 
 

 

 

 



 

19 

Klaverjassen  

Op vrijdag 28 oktober werd er weer geklaverjast in Niehove. 

Zoals altijd werd er fanatiek gespeeld. De vorige editie van het altijd 

gezellige herfsttoernooi moet wel wat slachtoffers hebben geëist want er 

waren dit keer maar 12 deelnemers. 

Waar vorig jaar de verschillen tussen de nummer één en de rode 

lantaarndrager opliepen tot bijna 2500 punten was er dit jaar meer 

spanning: het maximale verschil in punten na drie speelronden was net 

duizend punten. Een ander groot verschil was dat de winnaar van vorig 

jaar nu als voorlaatste eindigde. (is het dan toch een gokspelletje?) 

Verder was opvallend het wel hééééééééél erg kleine verschil tussen de 

nummers 5 en 6 (de klassering had net zo goed andersom kunnen zijn) 

De grote winnaar van dit jaar is; (tromgeroffel, bazuinen en applaus) 

Jan Broersma 

De uitslag 

1. Jan Broersma  5113    7. Loes Zuidema  4654 

2. Henk Cornello  4879    8. Minke Boer  4539 

3. Sijtse Scheeringa  4833    9. Kirsten Deelman 4322 

4. Frans Niemeyer  4785  10. Fre Zuidema  4383 

5. Peter Haack  4689  11. Geertje Haack  4167 

6. Kees Slager  4689  12. Harm Jan Huiges 4027 

 

Op 23 december is het traditionele kersttoernooi. Zoals waarschijnlijk bij 

u allen bekend met fantastische prijzen. (voor elke deelnemer is er een 

prijs) Dit is dan wel deels, zoals dat heet, een sigaar uit de bekende 

eigen doos want het inschrijfgeld is €5,-  Opgave voor 18 december bij 

Minke Boer 

Aanvang van dit spektakel is om 20:00 uur en het is traditiegetrouw  in 

het Eisseshof 

 

(Overigens: de rookwedstrijd is op vrijdag 10 februari 2016) 
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Activiteiten in november  t/m februari 
 

Sinterklaasfeest 2016 

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

Vrijdag 25 november  

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

Voor de jeugd van 9 t/m 17 jaar wordt er ook een 
gezellige avond georganiseerd. Deze avond begint 
om 20:00 uur en we verzamelen in de bovenzaal van de Eisseshof. Het 
wordt weer een leuke en gezellige avond dus kom om 20:00 uur naar de 
bovenzaal! Deelname voor deze avond is € 1,50.  
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Zaterdag 26 november 

Vandaag zal de Sint om ongeveer 15:00 uur aankomen in Niehove. 
Verzamelen bij de haven. Samen met een muziekkorps  maken we dan 
een rondgang door het dorp. Hierna wordt Sinterklaas en zijn pieten 
welkom geheten door de voorzitter van het dorpsbelangen. Vervolgens 
gaan Sint en zijn pieten met de kinderen t/m 8 jaar naar de bovenzaal. 
Per gezin mogen er maximaal 2 volwassenen mee naar de bovenzaal! 

 
Hoe komt ie dit jaar in Niehove aan? 

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

 

Avondprogramma voor 18+ 

Zaterdag avond om 20:00 uur gaan wij er een gezellige boel van maken 
samen met de Sint en zijn pieten. Wij geven iedereen de gelegenheid 
om een bijdrage te leveren aan deze avond. De pieten bieden aan om de 
ingekomen gedichten voor te dragen. Het gaat als volgt; is er iemand die 
jij een positief, grappig of maf gedicht toewenst,  lever deze in via 
acniehove@hotmail.com of bij Geertje Broersma thuis, Rikkerdaweg 24. 
Je mag er ook een cadeau bij aanleveren van max. € 5.= (deze wordt 
vergoed, bon bewaren). Er zal een bingo en een verloting zijn.  
 
Komt allen, want we gaan er weer een gezellige boel van maken met 
swingende muziek van DJ Meindert! 
 

mailto:acniehove@hotmail.com
mailto:acniehove@hotmail.com


 

22 

Mededeling AC kinderen  
 
Sint wil graag weten hoeveel kadootjes hij moet kopen, daarvoor vragen 
wij u uw kinderen vóór 21 november op te geven via 
acniehove@hotmail.com. Er geldt een eigen bijdrage van €3,00 per kind. 
Het geld ook graag  vóór 21 november inleveren bij Geertje Broersma 
Rikkerdaweg 24. Gastkinderen zijn natuurlijk welkom. Wilt u dan zelf een 
kadootje kopen van ongeveer €5 en vooraf inleveren bij Geertje? Zou u 
ook een kort verhaaltje willen schrijven over uw kind? (dit mag ook via 
bovengenoemd e-mail adres) Bijvoorbeeld een leuk voorval van 
afgelopen jaar, hobby’s, favoriete speelgoed etc. 
Dit is het laatste jaar dat Geertje en Paulien het Sinterklaas in Niehove 
gaan organiseren. Lijkt het jou leuk om volgend jaar het Sinterklaasfeest 
samen met Michiel, de Sint en zijn pieten te organiseren? Laat dit dan 
weten! 
 
Namens de Sinterklaascommissie,  
 
Geertje, Michiel & Paulien 

 
  
 
 
 

 

 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Levend Stratego 

 

Wie:   9 t/m 17 jaar 
Wat:   Levend stratego 
Waar:  NAM locatie Kommerzijl 
Wanneer:  Vrijdag 25 november  
Hoe laat:  19:55 uur in het dorpshuis, wees goed op tijd want je wilt de   

uitleg niet missen!  
  (vertrek 20:15 uur) 
Eigen bijdrage: € 1,50  
 
Ieder team krijgt een vlag welke jullie moeten verstoppen. Het doel van 
het spel is om de vlag van de tegenpartij te stelen en naar je eigen 
terrein te brengen maar pas op voor de spionnen! 
 
Lijkt het jou leuk om vrijdag avond mee te doen met levend stratego in 
het NAM park? Geef je dan op bij Marjan Boersma 06-20329379 of via 
marjan-jerry@live.nl.  
Opgeven voor maandag 21 november. Opgave is verplicht! 
 
We hebben natuurlijk wel vervoer nodig om in Kommerzijl te komen. Wil 
jouw vader of moeder rijden? Laat dit dan ook weten bij Marjan 
Boersma. Je mag natuurlijk een vriendje of vriendinnetje meenemen.  
 
Tip: doe oude kleren, waterdichte schoenen aan en vergeet je zaklamp 
niet! 
We verwachten rond 22:30 uur terug bij het Dorpshuis te zijn.  
 

 

mailto:marjan-jerry@live.nl
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Activiteiten in november  t/m februari agenda 

 
Stichting Regiotheater Niehove:  Harrie van Lier band 
Datum: zaterdag 12 november 
Tijd:  21:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
De Schaats jaarvergadering 
Datum: vrijdag 18 november 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Schoen opzetten 
Datum: vrijdag 25 november 
Tijd:  18:30 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Levend stratego 
Datum: vrijdag 25 november 
Tijd:  18:55 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Intocht sinterklaas 
Datum: zaterdag 26 november 
Tijd:  15:00 uur 
Plaats:  Verzamelen bij de haven. 
 
 
Sinterklaasfeest (gedichten, muziek , …..,  ….. ) 
Datum: zaterdag 26 december 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Kerst klaverjassen 
Datum: vrijdag 23 december 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
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Rookwedstrijd 
Datum: vrijdag 10 februari 2017 
Tijd:  20:00 uur    Inloop: vanaf 19:30 uur 
Plaats: Eisseshof 

 

 

 
 

 

 
Ingezonden stukken 
 

Even voorstellen 

 
Ain gezond uutzainde kerel mit n strohoud op en n grieze hond 

kommen op mie tou. Ik haar votdoadelk deur dat hai ook Grunneger 

was. ”Joa, Tiktak is mien noam, moar nuim mie moar bie d’veurnoam. 

Wie binnen ja gelieke old en dat proat wat makkelker, of nait din. Ast 

aal deurgait kommen wie op dit stee te wonen. Hemmen dit huurd van 

Fokerus Schuiringa, woont aalgedureg in Belfast en waarkt op n 
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boorailaand op zee.” 

”Joaren leden zat ik hier mit Martin Clobus en Rob Vogel in 

d’Aisseshof. En oft nou deur t bier of deur Lisalotte kwam, ik heb 

mie toun tussen aale borrelproat deur ontvaalen loaten, dak hier wel 

wonen wol. En…, loat òflopen week Gerda mien vraauw heur oog nou 

vaalen loaten op n nijsbericht woar Kerkstroat 12 te huur in aanboden 

wuir.” 

”Wolst zulfmoakte kovvie hemmen” zee de man mit d’strohoud. ”Dat 

mag wel, zee ik.”  ”Moust even mitlopen.” 

Stoadeg aan kwamen wie bie zien huus aan d’noordkaande van 

Nijhoof. ”Wie hemmen joaren leden ook doar in dat huuske aan 

d’Kloosterweg woond. Wuir te klain. Toun kwam dit leeg te stoan en 

dat hemmen wie din verbaauwd. Doar stait n holten ketel, van mien 

zeun, holtstookt. Kist wel in zitten goan, din stook ik t vuur wat op, 

zee Jan mit n smirreg lachie.”  

”Woar komst doe vot din” 

”Wie haren en hemmen nog aal n huus is Bennerwolle. Schier huus, 

rieksmonument. Vief joar te koop! Meer din twijhonderd kopers 

hemmen wie doar al over d vlouer had. Porsches, Landrovers, Jeep’s 

en Volvo’s, nuim moar op, reden bie ons over ’t recht van overpad’. Aal 

uut Holland zelk moar zeggen. Oppoetst, spiksplinternij…, d’ain vond n 

schier optrekje veur zien vraauw, n aander leek t wel geschikt as 

huuske veur d’vakaansje. Weer n aander wolt wel geern kopen, moar 

der mos wel n internationoale schoul veur zien overintelligente zeun 

in d’buurt wezen. Nou, kom doar moar ains om in Oost-Grunnen. Doar 

binnen wie nait zo loos!  Plazerij, eelskegers binnen t en gain noagel 

om d’kont te kraben.  Zol ons pensioun wezen mouten dat huus. Moar 
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inde van t laidje is: Hai is nog aal te koop. Veur n prikkie, kiek moar 

op Funda of op koningsheerd.nl” 

 

”Omreden dat twij huzen wat te jouker veur ons is, waarkt Gerda 

mien vraauw - ook al viefenzesteg - nog n tiedje in stad, bie 

Newlands. Zol der eerst mit opholden, moar luu wollen der nog n joar 

aan vastknuppen. Nait in stad, moar in Hoogezaand. Kwam goud uut, 

kinnen n poar buutssinten aaltied wel bruken. Zodounde gait zai nog 

tot juli aankommem joar deur. Moar din ist echt beurd. Wie kinnen 

heur hulp wel bruken bie d stichten woar ik veur aant waark bin: 

Stichting Interregionale Interactie, ook wel Arte del Norte.”  

”Zeuven joar weerom hemmen wie as Arte del Norte ains n film 

moakt veur d’pervincie. Gong over d’archeologie in Middag-

Humsterland. Aizeng wast middelpunt, Nijhoof hong der wat bie. 

Traawens nait wat eterij aangait. Hussein’s sambal is vernuimd in 

d’haile pervincie. Moar der was nog wat aans: Sarrieshut, woar 

Marten Klompien joaren woond en waarkt het en dij Feike van 

Kammen aan hom overdoan het veur wat schilderijen. Marten was n 

Ploegschilder en nait d’eerste de beste. Zien waark zörgde der veur, 

dat wie over d’Nijhoofster daip onder duustere dunderlochten 

deurvoard binnen en dat op film vastlegd hemmen, krek as op zien 

schilderijen. Film hemmen wie ‘Middag-Humsterland, een Landschap 

Waard om Gemaald te worden’ nuimd. Meschain kin dizze nog n moal 

in d’Aisseshof vertoond worden. Dou t geern! 

Gerda en ik goan nog n poar joar deur mit ons waark veur Arte del 

Norte. Wie moaken mit ons netwaark van vakluu n digitoale museum 

voor d’pervincie. Dat is n webstee (pertoal) woar aale kulturele 
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organisaties in d’pervincie Grunnen (zesteg in getal) heur Toptien van 

objekten en soms meer en d’objecten in heur archieven in 

onderbrocht kriegen. Van Menkemabörg, Fraeylemabörg, Nienoord 

tot aan d kloosters in Aduard en Troapel, aaltmoal worden zai via de 

‘Collectie Groningen’ technisch aan mekoar koppeld. Behaalven dit 

pertoal moaken wie ook websteeën veur Grunneger börgenstichten, 

Grunneger meulenstichten en Archeologie en Landschop. Dat is n hail 

binde waark en doar binnen wie ook zeker nog joaren mit onder 

d’pannen.” 

”En dat aal uut t klaine huuske aan d’Kerkstroat 12…?” ”Nee, aan ons 

Arte de Norte-netwaark waarken fotogroaven en filmers, grafisch 

vörmgevers, programmeurs en animators uut t haile laand mit. In t 

huuske in Nijhoof wordt aal regeld en organiseerd, via internet en 

telefoon (artedelnorte.nl). 

Ain doalders stee ist. En wie wollen geern ook d’achterkaant op t 

zuden in d’beschaarmd dörpsgezicht inpaazen. Wie hemmen ain 

schuurtje op t oog van lariksholt, steunend op aiken poalen. Dij goan 

wie nait vaarven. Gemainte wil dat wie hom beneden in d’verlengde 

van t huuske optrekken, aant kaant van Boudewijn, moar wie haaren 

zulf docht hom beneden aan de Tilstok te baauwen. Komt hai minder 

in t oog. Wie binnen overleverd aan d’kemissie Welzijn. 

 

As ie dit zo lezen haren ie wel deur, dat wie veenkolonioale 

Grunnegers binnen docht ik. Gerda is Veemdammer, Pekelder 

roegbainder bin k zulvens. Wel geboren in Veendam. Honderd meter 

van mekoar òf en ook nog sikkom op dezulfde dag. Toun wie zestien 

waren binnen wie bie mekoar kommen en noatied mit zien twijbaidend 
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over d’haile wereld uutzwurven. Ons kinder gongen ook mit. 

Paramaribo, Vraislaand en Bennerwolle. Wollen ains noar Nij Zeelaand 

emigreren, moar Nijhoof mit uutzicht over Humsterlaand mout t 

lèste en schierste stee wezen. As der te minzent niks tussenkomt…” 

 

Gerda en Anton Tiktak  

Kerkstraat 12,  

9884PC Niehove 

+31 6 24429440 +31 594 201511 
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Kop-staartbotsing 
 
Op donderdag 13 oktober kwamen wij weer bij elkaar in Vita Nova te 
Middelstum om de wijze woorden te horen van de Hoogleraren recht 
Herman Bröring, Fokko Oldenburg en Kars de Graaf.  
Tijdens deze bijeenkomst lieten zij deze cartoon zien: 

  
   Een kop-staartbotsing, voorstellende de NAM die ons telkens van 
achter aanrijdt om vervolgens zelf de schadebeoordelaars aan te stellen 
opdat zij er mee weg komen. Dit heeft er mede toe geleid dat Corrie en 
ik het CVW een brief hebben gestuurd om ons persoonlijk dossier inzake 
schade aan ons huis wegens mijnbouwactiviteiten, te beschermen. 
Onderwerp: Antwoord afhandeling schade na melding ‘buitengebied’ 
 
   “Een peulenschil met een groot gebaar weggeven. Hoe gek denkt u 
dat wij zijn?”  
De NCG-miljoenen lijken te worden aangewend om in het kader van 
schademeldingen andere oorzaken te bedenken dan schade die 
veroorzaakt is door mijnbouw activiteiten. Aandacht geven in het gebied 
langs van of buiten de zogenaamde schadecontourlijn is zo’n peulenschil 
die met veel bombarie bekeken zal worden. Het resultaat is te 
voorspellen. 
   Eigen kennis en inzicht gestaafd door onderzoeken van Kor 
Dwarshuis, Herman Damveld en Peter van der Gaag en gegevens uit de 
sites www.co2ntramine.nl  www.ondergroningen.nl  en  
www.groningerbodembeweging.nl     laten een triest verhaal zien over 
hoe er NIET gemeten wordt en hoe de schadeafhandeling mateloos 
getraineerd wordt t.b.v. aandeelhouders. Daarnaast tonen, in het 
onderhavige geval, lezingen van onafhankelijke rechtsgeleerden aan dat 

http://www.co2ntramine.nl/
http://www.ondergroningen.nl/
http://www.groningerbodembeweging.nl/
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de mix privaatrecht met publiekrecht structureel fout is. Dat bij de wet het 
zo gesteld is dat geaccepteerd wordt dat mijnbouw exploitatie schade 
veroorzaakt, structureel fout is. Dat alle organisaties afhankelijk zijn van 
de NAM, structureel fout is. 
    
Vergnes, het enige NIVRE-gecertificeerde expertise bureau, doet niet 
mee met het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van 
schademeldingen dus die ligt eruit!!! Om deze schoffering zijn wij van 
mening dat onze claim niet door een stelletje amateurs, 100% afhankelijk 
van de NAM, bekeken en gefotografeerd mogen worden.  
   De schade aan ons huis door mijnbouwschade is professioneel 
gerepareerd en gedocumenteerd. Wij verwachten dat er nog veel meer 
schade zal komen aangezien de mijnbouwactiviteiten in het algemeen en 
de gasbuffermijnbouw  onder de NAM locatie Grijpskerk niet verminderd 
gaan worden.  
 
Het beschermen van onze claim is ook om de volgende redenen belang-
rijk. De zaak Sijbrand Nijhoff  
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?ID=ECLI%3ANL%3ARB
NNE%3A2016%3A4402  
is voor ons van grote betekenis. Energie Beheer Nederland (EBN) is een 
bv waarvan de aandelen in handen van de staat der Nederlanden is. 
EBN is exploitant in de zin van artikel 6:177 BW en net als de NAM 
risicoaansprakelijk voor alle ontstane schade. De NAM en EBN zijn op 
grond van artikel 6:182 BW hoofdelijk aansprakelijke voor alle schade.        
Met deze informatie en de toekomstige informatie uit Tiltmetingen, 
glasvezelmetingen en grondwaterhuishoudingonderzoek, maken pseudo 
experts geen enkele kans onze claim af te wijzen.  
 
Met vriendelijke groet verblijven wij, 
 
Kees van Ee en Corrie Deurloo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?ID=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2016%3A4402
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?ID=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2016%3A4402
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En dan dit nog: 90% schade vergoedingen gaan naar experts 
(Volkskrant). Het Groninger Gasberaad schrijft dat in het derde kwartaal 
uit 3.370 rapporten gemiddeld 656,53 euro per afgerond rapport is 
uitgekeerd. Het totale bedrag komt op 2,2 miljoen euro. De kostten 
hiervan bedroegen 22,8 miljoen euro. Geheel des Brie’s kunnen wij 
stellen dat het circus carrousel “Nemen-NAM-Genomen” uitkomt zoals 
het voorspeld is. 
 

 
 
De NAM en EBN mag kop-staartbotsingen blijven veroorzaken. Alders 
mag zijn zakken blijven vullen samen met de pseudo experts en wij 
mogen dat betalen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kees van Ee    
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De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een uniek 
samenwerkingsverband dat zich richt op de “groene” leefomgeving in de 
regio. Samen met haar partners zoekt de Gebiedscoöperatie naar 
verbindingen met andere maatschappelijke organisaties, ondernemers, 
onderwijsinstellingen en overheden. Met en van elkaar leren en 
innoveren in lerende netwerken. Gezamenlijk nieuwe kennis en inzichten 
ontwikkelen en die toepassen op vraagstukken in de regio. Op die 
manier wil de Gebiedscoöperatie regionale beleidsdoelen realiseren op 
het gebied van landbouw, landschap, natuur, voedsel, energie en water, 
sociaaleconomische ontwikkeling en recreatie & toerisme.  

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een initiatief van Terra 
Groningen, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen, de Zijlen, 
en de agrarische natuurverenigingen Boer en Natuur, Stad en 
Ommeland en De eendracht. De provincie Groningen en de gemeenten 
in het Westerkwartier steunen dit initiatief en volgen het met grote 
belangstelling.  

Samen meer Westerkwartier!  
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Het plattelandshuis:  

Loket levende dorpen; verbeter de leefbaarheid in uw dorp!  

Heeft u een idee waarmee u de leefbaarheid in uw dorp of in uw 
woonomgeving kunt verbeteren? En wilt u deskundige hulp bij het 
realiseren van uw plan? Dan kunt u terecht bij loket leve(n)de dorpen. 
Het loket heeft als doel om Groningse dorpen economisch en sociaal 
vitaler te maken door project ideeën op dorpsniveau te stimuleren.  

 
Wat biedt het loket? Het loket leve(n)de dorpen biedt allereerst actieve 
hulp om te komen van een idee tot een projectvoorstel. In de praktijk 
blijkt namelijk dat veel ideeën stranden in de beginfase. Om dit te 
voorkomen wijst het loket u de weg in de onoverzichtelijke wereld van 
instanties en subsidieverleners. Het loket weet welke partijen nodig zijn 
om een idee van de grond te krijgen en brengt deze bij elkaar. 
Bovendien biedt het loket ondersteuning van deskundigen en is er geld 
beschikbaar om projecten financieel bij te staan.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
Inge Fakkert   
i.fakkert@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl 

mailto:i.fakkert@gebiedscooperatiewesterkwartier.nl
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Laat ons gebied heel!!! 
 
Wij konden stemmen over de nieuwe indeling Humsterland. Kunnen de 
hooivorken weer aan de muur?  
De foto toont hoe velen zich voelen als de natuurlijke indeling met het 
Reitdiep als grens geweld aangedaan wordt:  
 

 
Sinds 1961 is ons dorp verklaard tot ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Jan 
Postema senior heeft mij zijn archief dat over ons dorp en omgeving 
gaat, geschonken. Hij heeft een leeftijd bereikt waarop hij op gepaste 
wijze afscheid kan nemen van zijn inzet tot behoud van ons dorp en haar 
omgeving. Ik zal af en toe gegevens uit zijn archief naar voren halen en 
plaatsen in deze tijd. Bedankt Jan! 
Op 01-04-1998 stond in Elsevier een uitgebreid artikel over Niehove. 
“Wie de weg naar Niehove inslaat moet in Niehove zijn: een andere 
mogelijkheid is er niet. Die weg leidt tot een desolaat, oneindig vlak 
landschap, met her en der een boerderij. De wind giert onophoudelijk 
over de koolzaadvelden als om nogmaals te onderstrepen dat dit het 
Hoge Noorden is”. Taeke Broersma, de klokkenluider, luidde de klok 
ietsje te vroeg of te laat. Nu hebben wij Kees (Klok) die precies op tijd de 
klok laat luiden. Maakt het wat uit?  
 
Ik citeer een zinnetje die menig lampje doet branden “Er wonen hier veel 
mensen met verstand, daarom is dan soms trammelant”. Maar voor het 
tolerante Niehove was politieke onrust ontwrichtender. Dat is dus nu ook 
het geval met de gemeentelijke herindeling. Een paar jaar geleden heb ik 
over de achtergronden hiervan geschreven. Mensen die de artikelen van 
de Groninger bodembeweging raadplegen klikken vaak op dit artikel. Het 
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archief van Jan laat ook zien dat de verwevenheid van landbouw en 
dorpsleven uit elkaar is gerafeld. Komt dat wel goed?   
Ik denk dat de gevolgen die het vrijhandelsakkoord CETA ons gaan 
opleveren het landbouw en dorpsleven dichter bij elkaar zal brengen. De 
Canadese grootgrutters komen met eigen rechters die moeten helpen 
om bij ons claims neer te leggen als hun verdien model gedwarsboomd 
wordt door boeren en burgers die wonen en werken in dit gebied. Hoe 
zullen de nieuwe bestuurders van het heringedeelde land ons hiertegen 
gaan beschermen? Of blijft het een ordinaire kostenbesparing die alleen 
maar meer gaat kosten waardoor het loket voor de burger en boer niet 
meer te bereiken is? Wij hebben bestuurders nodig die een hooivork 
uitstraling hebben om onze visie door de dikke huiden der politieker te 
prikken. 
 
De Leekster Courant van vrijdag 8 januari 1965 “Niehove (voorheen 
Suxwort) is ouder dan Oldehove” Er blijven “Vele raadselen omtrent de 
geschiedenis van Humsterland”.  Er was vóór de 13de eeuw geen 
bewoning in Oldehove. Deze ontdekking zie ik als allereerste herindeling 
van ons gebied vol met vragen. Welke rol speelden de Humsterland 
wierden rond Niehove. Aalsum, Kernwerd, Englum, Oude Heem, 
Barnwerd, Selwerd en Enum? Was het terecht dat het tot het 
rechtsgebied van Oldehove behoorde? Historische fouten worden heel 
vaak gemaakt. Wij kunnen nu gelukkig stemmen om een historische fout 
te herstellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Ee 

 



 

38 

 

 
 
Dag inwoners van Niehove en lezers van Nais,  
 
Tijdens de laatste Netwerkbijeenkomst van ondernemende vrouwen uit 
het Westerkwartier  “Wichter west”, waar ik samen met dorpsgenoot 
Maria de Graaff was, vroeg onze collega Nicolien de Kroon aandacht 
voor de actie Vredesknuffels. Nicolien kan het leed niet langer aanzien 
en komt wederom  in actie. In december 2004 was zij voor het laatst op 
konvooi naar Pakistaan. Onze dorpsgenoot Sietse Boer was toen als 
vrijwillige chauffeur 10 weken mee op reis van dec. 2004 t/m mrt 2005.  
Op de vraag of Sietse deze keer weer meer gaat, zegt hij: “het was een 
hele ervaring, maar de het is nu de beurt aan een ander”. Wel draagt 
Sietse de actie een warm hart toe en biedt hij zijn schuur aan als 
inzamelplaats. Sietse heeft zijn plakboek meegegeven om ter inzage in 
het dorpshuis neer te leggen, zodat dorpsgenoten een blik kunnen 
werpen op zijn avontuurlijke reis, die wel sporen bij hem hebben achter 
gelaten. Ook was Lisalotte Veen direct bereidt om haar medewerking te 
verlenen aan dit goede doel. Zij biedt in het dorpshuis een tweede 
inzamelplek aan waar er de komende periode ook een giftbox voor geld 
zal staan. Bezoekers kunnen er een vrije gift geven. Het geld is hard 
nodig voor de organisatie en het transport.  
 
Wat de actie in houdt:  
 
Vredesknuffels: dat is wat Nicolien de Kroon de kinderen in Syrië rond 
kerst wil brengen. Dit wel samen met allerlei praktische zaken als 
kleding, schoolspullen, tandpasta of bijvoorbeeld zeep, iets lekkers en 
speelgoed.  
 
Bananendozen 
De volle bananendozen met de vredesknuffels en andere cadeautjes 
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voor de Syrische kinderen worden begin december naar de Syrische 
grens gereden. De ‘Stichting Motherhood Wereldwijd’, die de actie 
coördineert, hoopt uiteraard dat de vrachtwagens de grens mogen 
passeren. Lukt dat niet dan worden de bananendozen uitgereikt aan de 
kinderen in de vluchtelingenkampen bij de grens. 
  
Volle vrachtwagen 
 
Nicolien, die al veel vaker transporten vol met gevulde bananendozen 
naar kinderen in oorlogsgebieden bracht, hoopt ook nu weer zelf met 
een volle vrachtwagen(s) op pad te gaan en wij vragen jullie haar op weg 
te helpen. Hoe? Door een gevulde bananendoos in te leveren, voor een 
boy of girl per leeftijd. Op de facebook pagina van Motherhood op 
http://www.motherhoodwereldwijd.nl/ en op Nais flits kun je precies 
lezen waarmee een banendoos gevuld moet zijn. Ook liggen er in het 
dorpshuis flyers waar het allemaal op staat. Naast de goederen is een 
financiële bijdrage van € 20.= per doos noodzakelijk. Het lijkt ons een 
mooi initiatief om met een of met meerdere buren te kijken of jullie 
samen een doos kunnen aanleveren voor dit goede doel. Doe je mee?? 
Voor vragen kun je uiteraard ook bij ons terecht… 
O ja, voor diegene die nieuwsgierig is naar het boek van ‘Motherhood’, 
deze heb ik naar het dorpshuis gebracht en mogen jullie lenen en lezen. 
Ik nodig je hierbij uit om ook een reactie te schrijven in het boek.  
 
Jeannet Postema 
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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.  
 
Nog steeds kunnen bij mij appels gehaald worden. Handappels voor 
onderweg bij een wandeling (boom staat voor aan de weg)  of 
goudreinetten voor bijvoorbeeld een appeltaart. En een diepvrieskist af 
te halen. 

 

 
 
Met een smakelijke groet 
 
Albêrt Heesink 
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Hier had dus het mooie logo van                                            

            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                            
kunnen staan 

 

 

 

 

Regiotheater/Eisseshof 
 
 

 
 

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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Van nu en straks 
 

Deze Nais uut Nijhoof, de NazomerNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van: 
Hans Harkema, Gerda en Anton Tiktak, Geert Mulder, Martin Clobus, 
Jan Broersma, Janet Postema, Kees van Ee, Corrie Deurloo, Inge 
Fakkert, Geertje Broersma,, 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: 
Bas Tolboom (nieuw)  Rikkerdaweg 29     0613218423 
Petra Westerhof   Havenstraat 2   0630112320 
Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24   0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24   0651176938 
Taeke-Jan is ook de contactpersoon voor de AED-groep 
 
Jos van Dijk is verhuist naar “buiten Niehove”. Dank voor je inzet de afgelopen 
jaren. 

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 februari 2017   begin februari 2017  WinterNais 

1 juni 2017    begin juni 2017   LenteNais 

1 oktober 2017   begin oktober 2017  NazomerNais 
 
 
Agenda: 

Za  12 november  21:00 uur Harrie van Lier band 

Vr   18 november 20:00 uur   Jaarvergadering  “de schaats” 

Vr   25 november 19:55 uur Levend stratego 

Vr   25 november 18:30 uur Schoen opzetten 

Za   26 november 14;30 uur Intocht Sinterklaas 

Za   26 november 20:00 uur  Sinterklaas feest 18+ 

Vr   23 december 20:00 uur Kerstklaverjassen 

OUD/NIEUW  24:00 uur borrel 

Vr   10 februari  20:00 uur Rookwedstrijd. 


