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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 juni 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 eerste nummer van 2017. 

Er staat veel te gebeuren de komende maanden. Nederland is in de ban 
van de verkiezingen van maart. Alle deelnemende partijen hebben hun 
programma bekendgemaakt, variërend van een A4tje tot een klein 
boekwerk. U heeft stemrecht, maak er gebruik van. 

De stemming over de herindeling van gemeenten in de provincie 
Groningen is geweest. Met overgrote meerderheid heeft Niehove 
gekozen om bij de toekomstige gemeente Westerkwartier te behoren. 
Voor velen in de huidige gemeente is, gezien de uitslag, Middag-
Humsterland niet te delen.  

Op het gebied van de schade door gaswinning krijgen de Groningers nu 
steeds meer steun uit het hele land. Onder ander Arjen Lubach en Freek 
de Jonge hebben ieder op hun eigen manier hun bijdrage geleverd. 

Op 7 februari was er een fakkeltocht in Groningen met het thema: voor 
onze toekomst GAS TERUG. Vele Niehoofsters gezien. Her en der in dit 
nummer foto’s van de optocht. 

In dit nummer gaan we, op initiatief van Irma Stol iets nieuws beginnen: 
verhalen van “all over the world”, opgeschreven door (oud)Niehoofsters. 
Dit keer het verhaal van Rianne van der Helm. 

In dit nummer bijdragen van o.a. Marco van der Enden, Wiepie Jansen, 
Rianne van der Helm, Irma Stol, Petra Postema, Kees van Ee, de  
activiteitencommissie, Geert Mulder, Albêrt Heesink 

Met verhalen over Tanzania, een Sinterklaasgedicht, mysterieuze 
verkeersaanwijzingen, …ach lees het zelf. 

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 nog steeds geen bijzonder nieuws van FC Twente. Zij 
staan stevig in het linker rijtje evenals nu ook de FC oet Grunn. De extra 
steun schijnt te hebben geholpen. 
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Verder hebben we weer een nieuwe adverteerder. “Deco Home” te 
vinden op pagina 38. 

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 dit 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 

 

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 

Helaas hebben een aantal leden hun contributie nog niet betaald. 

Verzoeke dit alsnog te doen: banknummer NL RABO 0348655061 t.n.v. 

penningmeester Dorpsbelangen. 

Banknummer: NL35 RABO 0348655061  

t.n.v. penningmeester Dorpsbelangen 

Adres penningmeester: Rikkerdaweg 5 
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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 en is een aanvulling op Nais. 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.      

 

 

Emailadres Dorpsbelangen:        db@niehove.eu   

 

http://www.niehove.eu/
mailto:db@niehove.eu
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Foto’s jubileum 2016: 

Er zijn nog een beperkt aantal foto’s. Prijs €5,00 per stuk. Van het 

jubileum 2006 zijn ook nog foto’s. 

Deze zijn gratis. Uiteraard zolang de voorraad strekt. 

 

Activiteiten februari t/m juni 2017. 

Rookwedstrijd: 

Datum:   vrijdag 10 februari 2017 
Tijd:       20.00 uur. Zaal open 19.30 uur 
Plaats:     Eisseshof 
Inschrijfgeld niet leden  2,50 pp. 
Contactpersoon Jan Broersma 
 

NL Doet: 

Datum:    zaterdag 11 maart 2017 
Tijd:       9.00 uur. 
Plaats:  verzamelen  bij de Schaatshut 
De werkzaamheden worden ter plaatse verdeeld. 
Contactpersoon Jan Broersma 
 

KONINGSDAG: 
Datum :     donderdag 27 april 2017 
Tijd:      11.00 uur. 
Plaats:     de Linde (Rikkerdaweg / hoek Molenpad) 
De oranjebitter staat klaar. 
 

Pasen 2017: 

Datum:             maandag 17 april 2017 
TIJD EN PLAATS NOG NIET BEKEND 
HOUD NIEUWSFLITS IN DE GATEN!!! 
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Voetbaltoernooi: 

Datum:    zaterdag 24 juni 2017 
Tijd:      13.00 uur 
Plaats:    ijsbaan 
Contactpersonen: Jan Broersma (tel 591624) en Roelie Hoekstra (tel 
591864) 
 

 

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

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

 

 
 

 

mailto:post038@kpnmail.com
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Aantal inwoners per 1 januari 2017 van de gemeente Zuidhorn 
  01-01-2016    01-01-2017  

 Mannen Vrouwen Totaal  Mannen Vrouwen Totaal 

Zuidhorn 3622 3828 7450  3679 3882 7561 
Grijpskerk 1396 1392 2788  1392 1383 2775 
Aduard 1092 1098 2190  1102 1098 2200 
Noordhorn 771 723 1494  777 717 1494 
Oldehove 780 772 1552  775 761 1536 
Niezijl 226 231 457  234 238 472 
Kommerzijl 282 278 560  267 270 537 
Den Horn 219 208 427  224 204 428 
Visvliet 173 154 327  172 148 320 
Niehove 142 138 280  143 127 270 
Den Ham 147 136 283  153 137 290 
Pieterzijl 115 107 222  114 103 217 
Briltil 223 230 453  225 230 455 
Lauwerzijl 121 93 214  120 90 210 
Saaksum 56 43 99  55 41 96 

Totaal 9.365 9.431 18.796  9.432 9.429 18.861 
 

 Mannen Vrouwen    Totaal 

    
Geboren 105 92 197 
Gevestigd 466 479 945 

Totale vermeerdering 
 

571 571 1142 

Overleden 71 89 160 
Vertrokken 433 484 917 

Totale vermindering 
 

504 573 1077 

    

    
Het aantal inwoners is in 2016 met 65 toegenomen. 
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Terugblik afgelopen periode 

 

 

 
 
Carbidschieten op oudejaarsdag 
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Nieuwjaarsdisco 
 
Zaterdagavond 14 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse 
Nieuwjaarsdisco in de Eisseshof! Dit jaar was het thema: “Proud To Be 
Fout” en hoe gekker je verkleed ging hoe leuker. 
 
Van 19.00 uur tot 20.30 uur waren kinderen tot en met 8 jaar aan de 
beurt. Iedereen kwam vrolijk binnen en begon al snel te dansen en te 
springen op de foute muziek van DJ Meindert.  Samen dansten de 
kinderen de Kabouter Plop-dans en de Tjoe Tjoe Wa-dans en het dak 
ging eraf. De gekleurde discolampen en de rookmachine maakten het 
feest compleet. Ook hebben we net als de vorige jaren de stoelendans 
gedaan, dit was tot het einde aan toe weer reuze spannend! Als je geen 
stoel meer kon bemachtigen dan mocht je een snoepje halen, dat 
verzachtte het verdriet als snel.  
 

 
 
Vanaf 20.30 uur was de jeugd tot 17 jaar aan de beurt en verkleed, 
chique opgemaakt of gewoon als zichzelf kwamen ze uitgelaten binnen. 
De dansvloer werd al snel gevuld en iedereen had ontzettend veel lol 
met elkaar. Ook nu werd weer een ronde de stoelendans gedaan, maar 
eigenlijk vonden ze zichzelf hiervoor al veel te oud. Toch waren ze 
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ondertussen bloedfanatiek en dan vooral de jongens. Ook werd er een 
ronde de jongens tegen de meiden gespeeld, waarbij het team dat als 
eerste vier vragen goed beantwoordde zou winnen. Tot grote spijt van de 
jongens waren dit de meiden! 
 
Er zijn deze avond rond de 45 kinderen geweest waar wij als AC heel blij 
mee zijn en we maken ons op voor de volgende disco. 
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Verslag van de jaarvergadering van IJsvereniging De Schaats,  
gehouden op 18 november 2016. 
Aanwezig: 10 leden, waaronder 4 bestuursleden. 

1) Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. De schaats biedt de eerste consumptie aan. 

2) Notulen november 2015  

Er worden geen op- of aanmerkingen gemaakt over of naar 
aanleiding van de notulen. Het verslag wordt hiermee door de 
leden goedgekeurd. 

3) Ingekomen stukken: 

Regiobank- jaarlijkse aanpassing van het reglement 
Essent- aanpassing van de tarieven van elektriciteit en gas juni 
2016. 

4) Financieel overzicht: 

Sytse geeft een toelichting op de cijfers. Er is een jaarlijks tekort 
van ongeveer 400 euro. 
We hopen dat er ijs komt en er geld naar de kas komt door de 
verkoop van consumpties. 
De kascommissie bestaande uit Jan Broersma en Annemieke 
Grimbergen heeft de begroting goedgekeurd. 
De nieuwe kascommissie bestaat uit Annemieke Grimbergen en 
Harry Schaaphok. 

5) Pauze en lotenverkoop. 

6) Rondvraag: 

Annelies vraagt of alles of alles goed is gegaan met de afscheiding 
tussen Rikkerdaweg 17 en de IJsbaan. 

7) Einde van de vergadering, de voorzitter wenst ieder een wel thuis. 
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Voortgangsrapportage Commissie Gevolgschade Gaswinning 
 
In vervolg op de voorlichtingsbijeenkomst in Zuidhorn door dhr. Alders en 
de TU Delft, alweer enige tijd geleden, is een Klankbordgroep in het 
leven geroepen voor nader door de TU Delft uit te voeren onderzoek in 
de buitengebieden, d.w.z. de gebieden buiten de door de NAM 
oorspronkelijk vastgestelde contouren. Niehove valt in dit zogenaamde 
"buitengebied".Namens Dorpsbelangen Niehove hebben Harrie 
Schaaphok en Marco van den Ende zitting in deze Klankbordgroep. 
 
Op maandag 30 januari jl. heeft Ir. Piet van Staalduinen van de TU Delft 
het onderzoeksvoorstel gepresenteerd en toegelicht aan de 
Klankbordgroep. 
 
 Hier informeren wij jullie over een aantal belangrijke aspecten. 
 
 Doel van dit onderzoek is 
 "Het achterhalen van causaliteit en toerekenbaarheid van de schades 
en duiding en duidelijkheid geven over de schadeproblematiek." 
 
 Graag vermelden wij hier de onderzoeksvraag die centraal staat: 
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 "Wat is de (meest waarschijnlijke) oorzaak of wat zijn (de meest 
waarschijnlijke) oorzaken van de gemelde schades in het 
onderzoeksgebied?" 
 
De TU Delft is voornemens ca. 60 case studies in het gehele 
onderzoeksgebied uit te voeren, die te beschouwen zijn als studie 
objecten, en géén steekproeven.Daarbij heeft de TU Delft het 
onderzoeksgebied in 9 clusters opgedeeld.Eén cluster bevindt zich rond 
Grijpskerk, en omvat onder meer Niehove. 
 
Op dit moment is (bij ons) niet bekend welke panden onderwerp van 
studie zullen zijn.Zeker is in ieder geval, dat een representatief deel van 
de panden met schade nader onderzocht zal worden. Mochten jullie op 
enig moment dus benaderd worden door iemand van de TU Delft, 
verleen dan alle medewerking! 
 
Voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in de detaillering van de 
onderzoeksopzet, is het mogelijk om deze in te zien bij hetzij Harrie of 
Marco. 
 
N.B. De uitkomsten van dit onderzoek worden in de loop van dit jaar 
verwacht.Het is echter nu al goed om te beseffen, dat de uitkomst(en) 
van het onderzoek ongetwijfeld zullen leiden tot een vervolgvraag (die 
niet door de TU Delft wordt beantwoord), nl. "Hoe nu verder?" 
 
 Vriendelijke groet, 
 
 Marco van den Ende 
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Klaverjassen  

Onderstaand de resultaten van drie wedstrijddagen. Per avond 3 boompjes 
  

 
25-nov 

   
23-dec 

   
27-jan 

  1 Alida Terpstra 5722 1 Harm J. Huiskes 5407 1 Geertje Haeck 5229 

2 Ria Harkema 5540 2 Jonny Tuinstra 5370 2 Jans Klamer 5142 

3 Jonny Tuinstra 5426 3 Fre Zuidema 5318 3 Loes Zuidema 5140 

4 Henk Pieltjes 5404 4 Ria Harkema 5088 4 Jan Harkema 5133 

5 Frans Niemeijer 5386 5 Jan Broersma 5040 5 Fre Zuidema 4974 

6 Jans Klamer 5170 6 Minke Boer 5002 6 Harm Jan Huiskes 4949 

7 Peter Haeck 4936 7 Jans Klamer 4944 7 Jane Scheeringa 4803 

8 Jan Broersma 4693 8 Henk Pieltjes 4874 8 Minke Boer 4771 

9 Jan Harkema 4642 9 Loes Zuidema 4770 9 Henk Cornello 4756 

10 Loes Zuidema 4382 10 Jane Scheeringa 4668 10 Henk Pieltjes 4533 

11 Geertje Haeck 4306 11 Geertje Haeck 4562 11 Frans Niemijer 4444 

12 Harm J. Huiges 4282 12 Jan Harkema 4450 12 Kirsten Deelman 4344 

13 Minke Boer 4184 13 Frans Niemeijer 4421 13 Ellie Klamer 4272 

14 Fre Zuidema 4121 14 Sijtse Scheringa 4356 14 Jan Broersma 4013 

15 Henk Cornello 4068 15 Peter Haeck 4321 15 Peter Haeck 3960 

16 Sijtse Scheringa 4042 16 Johnny Korringa 4133 16 Ria Harkema 3955 
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Sinterklaasfeest 2016 

 
Sinterklaasgedicht 
 
Als allerlaatste een gedicht wat meerdere mensen hier aan gaat, 
Het Sinterklaasweekend is waar Nijhoof onder andere om bekend staat. 
Het gaat om aandacht voor de kinderen en gezelligheid voor jong en 
oud, 
De jongsten vaak lief maar de oudsten soms ook een beetje stout. 
In Nijhoof houden wij van het samen zijn en een feestje,  
Maar dat gaat niet vanzelf, weetje. 
Van schoen opzetten, de puberactiviteit, intocht, bingo en gedichten in 
de kroeg, 
Om dat te kunnen realiseren hebben de afgelopen jaren hieraan mee 
geholpen, een hele ploeg! 
Wij willen graag met jullie delen hoe zo’n weekend gaat, 
en dat begint altijd met een heleboel beraad. 
Wie is de Sint en wie willen we dit jaar als zwarte pieten? 
Dat is altijd heel erg lastig kiezen. 
En hoe moeten de Sint en zijn pieten hier in Nijhoof binnen komen? 
Met de brandweer, shovel, paard en wagen of via het haventje in boot 
binnen laten stromen? 
Stukjes schrijven voor in het Nais, kortsluiten met Hussein en Lisalotte, 
Want ze moeten wel weten dat wij hier het weekend zijn tenslotte. 
Maar ook geluid en muziek moet er geregeld worden en gelukkig staat 
Meindert altijd paraat, 
Wat moeten wij toch zonder hem die altijd met zijn flesje bier achter de 
muziek staat?! 
Maar goed laten we nog niet afwijken van de regelzaken vooraf aan het 
feest,  
Want ook de kinderen moeten worden opgegeven, met info over wat ze 
leuk vinden nog het meest. 
De Sint moet natuurlijk wel weten, hoe de kinderen heten 
En waar de zwarte pieten in de bovenzaal met ze over kunnen keten. 
Op een geplande avond doen we boodschappen bij de Makro en kiezen 
we de cadeaus uit voor de kinderen, 
Bij de Marskramer in Grootegast hebben we de winkel voor onszelf 
zodat niemand ons kan hinderen. 
Jullie hebben vast wel door dat voor ons, de voorpret al vroeg begint,  
Dit is een van de mooiste weekenden van het jaar en wat ons, 
Nijhoofsters, ook samenbindt. 
Laten we maar over gaan op hoe dit weekend er nou werkelijk uit ziet,  
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En wat dit vreselijk mooie dorpje jong en oud nu eigenlijk aanbied. 
De bovenzaal wordt op vrijdag klaargemaakt, versierd en de 
knutselwerkjes worden klaargelegd, 
Voor bij het schoen opzetten hebben we al een verhaal bedacht met de 
Sint zijn knecht. 
Want de ene keer zit zwarte piet in de kerktoren,  
Verstopt in een doos of in een klein tentje bevroren. 
De kinderen komen op de vrijdag avond dol enthousiast naar boven 
gestormd en rennen in het rond, 
Maar wanneer zwarte piet binnenkomt houd iedereen hun mond.  
Dit duurt natuurlijk maar even,  
waarna we gaan liedjes zingen, knutselen en ze weer door de bovenzaal 
heen sjezen. 
Rond 20 uur start de volgende activiteit en komen de pubers de 
bovenzaal binnen, 
waar we met een spel, spooktocht in het Nam park of film beginnen. 
Hussein of Alida zorgden voor lekkere snacks meerdere keren,  
Zodat de jeugd even kon pauzeren.  
En dan is het weer zover, de zaterdag ochtend bij gast gezin Pieltjes op 
de boerderij,  
Annie is druk met de koffie, wat lekkers op tafel en daarna de borrel dat 
maakt ons zo blij! 
De kleding van Sint en zijn pieten zijn al opgehangen en de 
Sinterklaasliedjes klinken uit de stereo, 
Het draaiboek wordt nog even doorgenomen en soms wordt er nog een 
gedicht gemaakt, dat doen wij zo. 
Na de nasi worden de pieten en de Sint in hun kleren getrokken, Anneke 
helpt daaraan mee en werd eens knalrood, 
Zij weet nu hoe de onderjurk aan moet, zodat de Sint niet in zijn lange 
onderbroek zit met de kinderen op schoot. 
De kleur van de schmink is gelukkig nooit een onderwerp van gesprek 
geweest, 
Blij dat de schminkers, Anneke, Annie, Corrie en de rest daar nooit over 
hebben gevreesd. 
De intocht kan beginnen, wanneer het vervoer ook op de boerderij is 
gearriveerd, 
Deze wordt nog even snel versierd waarna de Sint erop wordt 
gemaneuvreerd.  
Wanneer de Sint met zijn boot binnenkomt, kunnen wij altijd bij Henk 
Cornello terecht,  
Het is fijn dat we daar dan welkom zij en daar de boot is aangelegd! 
Na de intocht een warm welkom door de kinderen, ouders, opa´s-oma´s, 
dorpsbewoners en van de voorzitter een speech, 
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Waarna de Sint in de bovenzaal aandacht heeft voor de kinderen, dat is 
toch wel iets! 
Dit zie je niet in veel dorpen gebeuren,  
Maar wat is het toch mooi om te zien hoe de kinderen hiervan lopen te 
fleuren. 
Het is toch wel vermoeiend voor de Sint, al die drukte om hem heen, tijd 
voor de huisbezoeken,  
Maar eerst even langs Alida en Marten voor een borrel en om de Sint en 
zijn pieten weer even op te doeken.   
Ook konden we weleens bij Jan en Petra voor het schminken en de 
borrel terecht, 
Dat moet natuurlijk wel even worden gezegd.  
Huisbezoeken worden er gedaan bij de jongste en oudste, nieuwe of 
zieke inwoner, 
Dit wordt meestal gewaardeerd maar sommigen vinden dit wat 
ongewoner. 
We hebben de afgelopen jaren leuke en gezellige bezoeken gedaan, 
Ondanks dat we weleens bij de voordeur moesten blijven staan. 
Na de bezoekjes moet er natuurlijk wat worden gegeten,  
En bij Jan en Anneke kunnen we ons buikje dan ook altijd weer lekker 
volvreten. 
Ook hier is alles in overvloed aanwezig, 
Onder het genot van een drankje en al dat lekker eten, zijn wij dan ook 
wel even bezig. 
Voorheen aten we altijd bij Johnny en Irma, maar door een planmatige 
fout van de commissie liep dit in het water, 
Johnny had alles super goed voorbereid en dacht toen: Ja later! 
Nogmaals onze excuses want we hadden het bij jullie ook altijd erg naar 
onze zin en goed, 
Ja die Johnny weet wel hoe hij eten klaar maken moet. 
Dan is er feest in de kroeg,  
We beginnen met de bingo lekker vroeg. 
Tussendoor worden er gedichten over speciale dorpsbewoners 
voorgelezen,  
En hier worden ze niet altijd in geprezen! 
De bingo cadeaus zijn de afgelopen jaren ingekocht door Alida, Hanna, 
Anneke en Geertje, 
Elk jaar is het leuk om weer wat te winnen en dit zorgt voor een leuk 
sfeertje. 
We hebben bezoek gehad van de tweeka’s, keken we foto’s van 
vroeger, of kwamen de suikerspinnen, 
Wat een avonden hebben we beleefd, sommigen kwamen niet meer bij 
zinnen.  
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Wij willen iedereen heel erg bedanken die ons de afgelopen jaren 
hebben geholpen met dit feest, 
Er zijn nog veel meer die hun steentje hebben bij gedragen dus sorry als 
je naam niet in dit gedicht aan bod is geweest. 
Geweldig om te zien dat wij dit in Niehove nog met elkaar beleven,  
En met dit gedicht willen we hier ook iets mee aangeven.  
Dit speciale ‘vak’ hebben wij 7 jaren geleden van Ria geleerd, 
En het is goed dat de samenstelling van de Sintcommissie dan ook 
circuleert.  
Michiel, Geertje en Paulien nemen afscheid van de Sintcommissie na 
jaren plezier, 
Dat betekent dat Marjan alleen over blijft maar wil jij je volgend jaar 
inzetten dan kun je je opgeven door middel van dit 
aanmeldingsformulier. 
Het zou zonde zijn als we dit leuke weekend voor jong en oud laten 
schieten, 
Want waar moeten later onze kinderen dan Sinterklaas vieren én nog de 
grootste vraag: waar moeten wij ons dan gaan volgieten?!!!!!! 
Als laatste willen we onze Sinterklaas Sijtse heel erg bedanken, 
Want toen we jaren geleden op zoek waren naar een Sinterklaas konden 
we wel janken. 
Gelukkig wou  jij je hier voor inzetten en deed je dit met plezier,  
Je deed alles wat wij je opdroegen (behalve op een paard zitten) en dat 
zorgde voor weinig geklier. 
Ook alle zwarte pieten super bedankt, jullie waren geweldig en leuk,  
We hebben vaak om jullie gelegen in een deuk. 
Laten we met elkaar proosten op wat we hier met elkaar doen,  
En van ons, voor jullie een dikke zoen! 
 
PROOST! 
 
 
 
 

Nieuws van zwembad Electra   
     
Voorbereidingen feest 
Als dit geschreven wordt vriest het ’s nachts en ligt er een 
ijslaagje in de baden. Het is nog niet zo sterk dat we ijs weg moeten 
kappen.Toch zijn de voorbereidingen voor het komend seizoen in volle 
gang, want het wordt een bijzonder seizoen.  Het zwembad bestaat 50 
jaar. 
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Onder de naam Natuurbad Electra werd er  eerder gezwommen  en 
zwemles gegeven  in het Reitdiep. Een ansichtkaart uit die tijd herinnert 
daar aan. In 1954 is op 20 mei  er een akte van oprichting van Stichting 
Recreatieoord Electra in het handelsregister van de kamer van 
koophandel  te vinden. En op 5 april 1967 is dat gewijzigd. Daarom 
werken we hard aan een feestmiddag  op 20 mei. 
Dan  willen we een feestelijke middag houden waarbij de kinderen, 
vrijwilligers, vrienden van zwembad Electra, sponsoren,  oud bestuur- 
personeelsleden, de vrijwilligers en bezoekers  die in het verleden het 
bad een warm hebben toegedragen welkom zijn.Dus houd die middag 
vrij!     Aan het eind van het zwemseizoen willen we een feestavond 
organiseren. 
Er volgt nog een speciale uitgave van onze brochure dat in het teken 
staat van 50 jaar zwembad Electra. 
Heeft u een bijzonder gebeurtenis meegemaakt bij het zwembad zet het 
op papier en misschien komt uw verhaal wel in de brochure. Ook in de 
rubriek “wist u dat”kunt u vertellen wat u hebt meegemaakt (als dat kan 
in 1 of 2 zinnen).  
Mail dan naar info@zwembadelectra.nl  of gkmulder@hotmail.com .   
U kunt het ook langs brengen bij Geert Mulder Wengeweer 22 Oldehove. 
 
 
 

 
 
 

mailto:info@zwembadelectra.nl
mailto:gkmulder@hotmail.com
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Nieuw bestuurslid 
We zijn blij met ons nieuw bestuurslid Esther Nolles.  
Ze wil zich actief in zetten voor het zwembad en we kijken uit naar een 
prettige samenwerking met haar. 
 
 
Kassa en kioskpersoneel 
Onze oproep voor de vacature van kassa- en kioskpersoneel  in de 
vorige column heeft 3 nieuwe medewerkers opgeleverd. Naast Marloes 
Wieringa en Tim Hummel zijn Lisanne Kleinenberg, Josefien Dijkstra en 
Evelien Faber nieuw in het team.  
 
Badpersoneel 
De advertenties voor badpersoneel hebben de afgelopen weken in de 
Duurzame energie 
Onze technische vrijwilligers hebben ook deze winter weer groot werk 
verricht op het dak. Vorig jaar zijn de zonnecollectoren geplaatst om het 
water te verwarmen. Nu zijn ook pv-panelen voor de opwekking van 
stroom geïnstalleerd. Een stormschade na oud en nieuw heeft de 
mannen niet uit het veld geslagen. Vele zaterdagen noeste arbeid maar 
het zwembad kan hier weer jaren mee door. Fantastisch. 
 
Nl/doet 
We hebben Electra ingeschreven voor de NL-doet dagen.  Zaterdag 11 
maart van 9:00 tot 12:00 uur willen we hekwerk herstellen en het 
toegangshek naar de zonneweide onder handen nemen. 
 
Tegels rond het tweede bad 
Voor het zwemseizoen zullen de tegels rond het tweede bad worden 
vervangen. Het zal weer een hele klus zijn maar door de nooit aflatende 
ijver van vele vrijwilligers hopen we ook deze klus te klaren.  
 
Klusdagen en abonnement verkoop 
De online abonnement/leskaarten verkoop zal rond 1 maart starten. U 
kunt op de site www.zwembadelectra.nlhet formulier vinden voor de online 
verkoop. U kunt het formulier invullen en de betaling dient via de bank 
plaats te vinden. Op deze manier krijgen wij geen problemen in de 
boekhouding .  
De online verkoop stopt  19 april. Dat doen we omdat uw betaling tijdig 
op onze rekening moet zijn bijgeschreven. U kunt op  1, 8 en 15 april van 
9:30 tot 12:00 uur aan de kassa van het zwembad uw abonnementen en 
leskaarten betalen en ophalen.  

http://www.zwembadelectra.nl/
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12 april zijn we in dorpshuis Humsterland aanwezig van 19:30 tot 21:30 
om de abonnementen en leskaarten te verkopen. 
Op 22 en 23 april kunt u aan de kassa van het zwembad  de 
abonnementen en leskaarten nog  voor de voorverkoopprijzen halen en 
betalen. Er kan met de pin betaald worden. 
Daarna zijn de seizoensprijzen van toepassing. 
Dit jaar hebben we de abonnement en leskaart prijzen niet hoeven 
verhogen. We hopen dit seizoen nog meer gas en elektriciteit te 
besparen door de zonnepanelen en de zonnecollectoren. 
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. 
 
Opening 
De opening van het zwemseizoen is 22 april om 13:00 uur. De eerste 
week van het zwemseizoen is een vakantieweek daarom gaan we een 
week eerder open dan andere jaren. Ook zullen we bij mooi weer aan 
het eind van het seizoen langer open blijven. 
Het parkeerterrein van het zwembad zal  worden opgeknapt door de 
gemeente. We hopen dat dit voor 22 april gaat gebeuren. 
 
Namens het bestuur, 
Geert Mulder 
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Activiteiten in februari  t/m juni 
 
Ouderenreis 
 
Datum 10 mei 2017 
Tijd 10.00 uur tot ± 19.00 uur 
Opstapplaats Ripperdastede of dorpshuis Humsterland/Oldehove 
Kosten € 55,00 p.p. 
 
Het comité “Ouderenreis Oldehove” heeft een compleet verzorgde 
busdagtocht georganiseerd voor alle 65-plussers in Niehove, Oldehove, 
Kommerzijl, Saaksum en Lauwerzijl. Er wordt een klompenmuseum 
bezocht en een rondvaarttocht gemaakt door de stadsgrachten van 
Groningen. Prijs is inclusief vervoer, koffie/thee en gebak, 3-gangen 
diner en entrees. Opgave bij Irma Stol, tel. 591635 of via 
im.stol@hotmail.com. 
 
Dauwtrappen 
 
Datum 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag) 
Tijd 08.00 uur (’s ochtends!) 
Plaats start bij café Eisseshof 
Entree gratis voor leden, niet leden € 2,50 p.p. 
 
Namens dorpsbelangen nodigen Janet en Irma alle Niehoofsters uit voor 
het DAUWTRAPPEN op donderdag 25 mei  a.s. De route brengt jullie 
naar plekjes waar je anders niet zomaar komt, laat je verrassen en sluit 
aan bij deze unieke wandeling met dorpsgenoten. Uiteraard hebben we 
ook een koffie-/theestop met lekkere broodjes. In verband met de inkoop 
graag vóór 17 mei telefonisch of per e-mail aanmelden bij Irma Stol (tel. 
591635 of im.stol@hotmail.com). 
 

 

mailto:im.stol@hotmail.com
mailto:591635%20of%20im.stol@hotmail.com
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Nieuws van de Activiteiten Commissie 
 
Zwemactiviteit  
De krokusvakantie staat weer voor de deur. 
Dus dit betekent weer gezellig samen 
zwemmen! 
 
Wanneer?   Woensdag 22 februari 2017. 
Tijd: 10:00u verzamelen bij de 

haven, we verwachten rond 
16:00u weer terug te zijn. 

Waar:    Dat is nog even een 
verassing! 
Eigen bijdrage:   €2,00, introducé €6,00. 
Opgeven voor:   Maandag 20 februari 2017. 
 
Wij zorgen voor iets lekkers tussen de middag. 
 
Opgeven kan via de mail, acniehove@hotmail.com  
Kinderen zonder zwemdiploma zijn onder begeleiding van een ouder/ 
verzorger (18+) van harte welkom. 
 
Mochten er ouders zijn die willen rijden, graag!  
 
Groetjes, 
AC 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Gezocht! 
Wij van het AC zijn opzoek naar een enthousiaste mede- Nijhoofster(s) 
die samen met ons de activiteiten van Niehove mee wil organiseren. Dit 
betreft de activiteiten rondom de jeugd (0 t/m 17 jaar).  
Wij zijn nu met zijn 2en en vinden het belangrijk om de leefbaarheid in 
het dorp hoog te houden. Vind jij dit ook? Dan zijn we op zoek naar jou 
Wij doen nu wel een dringende oproep zodat het AC actief uitjes kan 
blijven organiseren.  
De vergaderingen per jaar zijn op 1 hand te tellen .  
 
Wij kijken uit naar jullie belletje of mailtje! 
 
Groetjes,  
Jennie 06-12044787 acniehove@hotmail.com  
Marjan 06-20329379 
 
Paasactiviteit zondag 16 april. 
 
Paaswandeling met een twist. 
Het vertrouwde paasvuur bij de fam. Pieltjes zal terugkeren. Dit wordt 
aangestoken door de kinderen en wandelaars met fakkels. 
Verzamelen bij de speeltuin om 18:30u. 
Wij verwachten het paasvuur rond 20:00u aan te steken. 
 
Op zaterdag 15 april van 10:00u tot 18:00u kan het SNOEIHOUT bij de 
fam. Pieltjes op Rikkerdaweg 40 ingeleverd worden.  
Snoeihout is van harte welkom, geen brandhout. 
 
Verdere informatie volgt t.z.t. via Naisflits. 
 
Groetjes, Het AC 

 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Activiteiten in februari  t/m juni agenda 
Rookwedstrijd 
Datum: vrijdag 10 februari 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Zwemmen 
Datum: woensdag 22 februari 
Tijd:  10:00 uur verzamelen 
Plaats: haventje 
 
 
De Noordelingen 
Datum: vrijdag, zaterdag en zondag 3, 4 en 5 maart 
Tijd:  ??;?? uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
NL doet 
Datum: zaterdag 11 maart 
Tijd:  09:00 uur 
Plaats: Schaatshut en zwembad 
 
 
Jazz trio 
Datum: zondag 19 maart  
Tijd:  15:00 uur 
Plaats:  Eisseshof 



 

29 

Linda’s Jazz 
Datum: zondag 26 maart 
Tijd:  15:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
All star Bleus 
Datum: zaterdag 15 april  
Tijd:  21:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
Paasactiviteiten 
Datum: zondag 15 april 
Tijd:  18:30 uur    wandelen met fakkels, start speeltuin 
Tijd:  20:00 uur    Paasvuur   
Plaats: Fam. Pieltjes 

 
Koningsdag 
Datum: donderdag 15 april  
Tijd:  11:00 uur 
Plaats: de Linde 
 
 
Ouderenreis 
Datum: woensdag 10 mei 
Tijd:  10:00 uur 
Plaats: Oldehove 

 
Dauwtrappen 
Datum: donderdag 25 mei 
Tijd:  08:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
 
Voetbaltoernooi 
Datum: zaterdag 24 juni 
Tijd:  13:00 uur 
Plaats: Ijsbaan 
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Ingezonden stukken 
 

Even voorstellen 

 
Hallo, ik ben Anita Zijlstra uit Oldehove. Ik woon sinds 14 januari 

2017 bij jullie in Niehove aan de Ds. J. Wiegersweg. 

Bedankt voor het warme welkom en ik hoop het hier naar mijn zin te 

hebben. 

 

Groetjes, 

Anita 
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Avontuur in het buitenland 
 
Niehove is maar een speldenknop op de wereldkaart, maar vanuit deze 
plaats wordt de wereld door diverse inwoners verkend. Denk daarbij 
maar aan de jeugd van Niehove: Joost Smit die een reis maakte naar 
Australië, Diantha Schut-Tanzania én Australië, Rieke Cruiming ging 
stagelopen op Curaçao, Martijn Terpstra op Saba, Elliot van Ee die na 
een periode van 3 jaar terug is uit Suriname (welkom thuis!). Prachtige 
belevenissen en ervaringen. Over de avonturen van Rieke, Diantha en 
Martijn hebben we eerder in NAIS mogen lezen. 
Grappig is het verhaal van Ane/Anita en Rudolf die met elkaar 
kennismaakten op een bijna lege camping in het noorden van Zweden, 
terwijl ze van elkaar niet wisten dat Niehove hun gemeenschappelijke 
woonplaats is, Johnny en Irma die hun ideale vakantiebestemming 
hebben gevonden in Amerika, Jane Scheeringa die geboren is in 
Amerika, maar al 53 jaar in Nederland woont (waarvan 43 in Niehove), 
Kees en Els Gouman die jarenlang diverse wereldzeeën hebben 
bevaren, Willem Reijnen, de globetrotter, Jonny Tuinstra die in zijn 
globetrotter (= vrachtwagen) ‘op Scandinavië rijdt’, inwoners die een 
(vakantie)huisje hebben in het buitenland, Frea die met Fedde naar 
Londen ging om 3 musicals te zien, enz. 
Reizen doet verhalen en verhalen over Niehoofsters lezen we graag in 
Nais. Wie iets wil vertellen over zijn/haar buitenlands avontuur, 
bijzondere ontmoeting, stage, werk, vakantie of iets anders, wordt 
uitgenodigd zijn/haar verhaal te publiceren in NAIS. 
 

Het spits wordt afgebeten door Rianne van der Helm die 
vrijwilligerswerk heeft gedaan in Tanzania.  

 

 

Afrika, Tanzania, Umbwe 

14 oktober tot 1 november 

Midden in de nacht van 13 op 14 

oktober zijn we half slapend maar 

vol verwachting in vanaf Leek in de 

bus gestapt naar Bremen. Een 

rustig maar gezellig ritje, de reis 
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was begonnen! Vanaf Bremen zijn we naar Schiphol gevlogen, daar 

uitgestapt, koffie gedronken en weer ingestapt. Vanaf Schiphol was de  

groep (21) compleet en zijn we rechtstreeks naar Kilimanjaro airport 

gevlogen. Na een goede en toch wel lange vlucht zijn we aangekomen 

op Kili, helaas in het donker.. Dus van het ritje van airport naar de stad 

Moshi, waar we de eerste nacht zouden slapen, hebben we niet veel 

gezien, gelukkig kregen we de hobbels, de kuilen, de warmte, de geur en 

de geluiden wel mee.. 

 

De volgende dag (za, 15 okt) zijn we verder omhoog gereden. De school 

(KVTC) staat aan de voet van de Kilimanjaro, op redelijke hoogte dus. 

De wegen hiernaartoe zijn niet heel goed, niet zoals de binnendoor 

(race) weggetjes hier in het noorden. We hebben vooral veel bruine/rode 

w egen gezien, veel stof en ook hier hobbelde het wel wat. 

 

 

De school: KVTC 
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Eenmaal aangekomen kregen we een warm welkom van de docenten en 

aanwezige studenten. Na de rondleiding en briefing van de To-Do-list 

zijn we naar de lokale markt geweest. 

 

De lokale markt 

Zondags zijn we naar de kerk geweest en hebben we papegaaitje leef je 

nog gespeeld met héél véél kinderen en zijn we door deze kinderen naar 

‘huis’ begeleid. Wij als blanken worden Mzungu’s genoemd, letterlijk 

vertaald: Blanke. De jongere kinderen vinden ons heel bijzonder en 

liepen dus graag hand in hand met ons mee.  
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Na de kerk zijn we naar de waterval 

gelopen, dit is +/- 20 minuutjes lopen 

en het was toch mooi weer, dus een 

goede reden om daarna af te koelen 

onder de waterval. Wel erg koud 

trouwens. (ijswater van de 

Kilimanjaro).  

 

 

 

 

 

 

Maandags zijn we 

begonnen met het afwerken van de To-Do-list. Janita en ik waren de 

leidinggevenden van Team Wit. Team wit, klinkt logisch, is logisch zou je 

denken. Alles wat wit hoorde te zijn en niet meer wit was hebben wij 

weer wit gemaakt met Team Wit. Iets wat in het begin toch wel 

frustrerend was! In Nederland zijn we gewend, wanneer we aan het 

sausen gaan dat het toch met een eerste keer al behoorlijk dekt, in 

Tanzania is dit niet het geval. Wij maar smeren en smeren en het wou 

maar niet.. Blijkt dat de saus daar eerst moet drogen en dan wit ‘uitslaat’. 

Fijn om te weten en DOORRR… 

Binnen 2 dagen kon project Witten afgevinkt worden. Door met het gelen 

van de ramen of het helpen van de verbouwing van de stal, opruimen of 

lesgeven. Alle activiteiten 

hebben we de eerste week 

wel gedaan.  

 

 Gezelligheid 
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Zaterdag 22 oktober hebben we de stad Moshi bekeken. Met een 

Dalladallah zijn we naar beneden gebracht (taxibusje). Beneden in de 

stad was het merkbaar een stuk warmer. 

Zondags zijn we met de hele club 

naar een oase geweest, dit was 

prachtig! Na een ritje in hetzelfde 

busje gehad te hebben, met enorm 

veel stof en warmte, zagen we wat 

groene bomen staan. Daar tussen de 

bomen, lag een soort meertje. Het 

water was heerlijk, niet té warm maar ook zeker niet té koud. Super 

schoon helder blauw water met van die knaag visjes erin. Bijzonder 

mooi!! 

 

Op maandag 24 oktober beginnen voor ons de laatste 3 bouw-dagen. In 

deze dagen hebben we de koeienstal kunnen voorzien van drinkbakken 

en een waterleiding erheen. Het geel verven van de kozijnen is 

doorgegaan en zo ook het geven 

van lessen.  
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Woensdag middag 26 oktober zijn wij met een groepje van 6 vertrokken 

naar Zanzibar, een eilandje van Tanzania. Hier hebben wij de trip 

afgesloten met een paar dagen zon, zee en strand.  

Ik hoop op deze manier een beeld gegeven te hebben van wat wij 

hebben gedaan. Er zijn zoveel meer dingen die wij beleeft hebben die 

met woorden of foto’s niet vast te leggen zijn geweest. Al met al was het 

weer prachtig. Voor meer informatie over de organisatie verwijs ik jullie 

graag door naar de website van KET Holland: 

http://www.projecttanzania.nl , of de gelijknamige facebookpagina.  

Groetjes, Rianne 

 

http://www.projecttanzania.nl/
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Schildersbedrijf Schipper – OLDEHOVE 
Wilhelminastraat 23 - 0594 591776 
Verf – Behang – (Isolatie)glas – Raamdecoratie – Horren 
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Het mysterie van het wegwijsbord naar restaurant  Eisseshof. 
 
Tijdens mijn dagelijkse wandelingen met de hond over het Oebelepad, 
geniet ik van de ruimte, het weidse uitzicht, de stilte en vooral de energie 
die ik hier uit haal,  dat is onbetaalbaar en dan ben ik dankbaar dat ik in 
dit mooie dorp mag wonen. 
 
Maar telkens als ik bijna op het eind van het pad kom zie ik in de verte 
dat het wegwijsbordje van restaurant Eisseshof de verkeerde kant 
opwijst.  
 
Dit maakt mij nieuwsgierig, wie of wat zou er belang bij hebben om het 
bordje om te draaien, of komt het toch door de trilling van de aarde. Ja je 
weet het maar nooit, er wordt mij ook wel verteld  
dat de jeugd dit zou doen, je kunt alles wel op de jeugd schuiven maar 
op het bordje staat restaurant Eisseshof,  daar kun je eten en drinken, en 
aangezien de jeugd ook graag mag eten en drinken, vooral te zien in de 
schoolpauzes, dan hoef je niet naar de supermarkt te gaan want daar 
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staan ze rijen dik voor de frikandellenbroodjes en andere lekkernijen. 
Dus optie jeugd valt af  mijns inziens.  
 
Maar dan ben ik er nog niet achter, en misschien kom ik er ook wel niet 
achter maar ach, het heeft ook zijn voordelen, ik ben halverwege het pad 
en dan probeer ik mij te focussen op het bordje kan ik al zien of het de 
juiste kant op wijst het houdt mijn zicht scherp en ik draai met gemak het 
bordje weer de juiste richting op.  
 
Want het zou toch zonde zijn als je als toerist een lange tocht hebt 
gemaakt en snakt naar een heerlijke kopje koffie met eigengemaakte 
taart en dan de verkeerde kant op wordt gestuurd.  
 
Ik heb me maar voorgenomen dat ik het bordje blijf omdraaien als het de 
verkeerde kant opwijst. 
 
Petra Postema 
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Ineens zijn wij de mensen uit de middeleeuwen.  
 
Het begrijpen van de verhoudingen van de 
energiebronnen is fundamenteel voor ons voortbestaan. 
Met het eenmalige geschenk van de fossiele energie 
hebben wij niets gedaan. De veel te late start van deze 
waarheid leidde tot kwaadaardige, miljarden slurpende 
alternatieve gedrochten. Hoe komt het nou dat boer en 
burger in totaal gescheiden werelden leven en samen 
niet één zetel waard zijn? Hoe ver staan wij van het doel 
het energiegebruik te verlagen door minder te 
produceren? Krijgt de boer emissiepunten door het plaatsen van 
gedrochten om het mestoverschot te maskeren? Het wordt technisch 
gezien steeds eenvoudiger om zelfvoorzienend te worden. Waarom 
doen wij dat dan niet?  
Omdat ons dorp een lieftallige vrouw uit Madagaskar rijk is, gebruik ik 
dat land als voorbeeld. Tijdens de wedloop om Afrika bezette het Franse 
leger Madagaskar.  In 1901 begon het koloniale Franse bestuur met het 
‘ontwikkelen’ van de nieuwe kolonie. Grote 
grondconcessies werden aan grote Franse bedrijven en 
particulieren vergeven. De economie werd beheerst door 
het spel van banken en transportbedrijven. Er werd 
uiteraard een heftige belasting ingevoerd (Impôt 
Moralisateur) terwijl duizenden mensen stierven door 
geïmporteerde ziektes. De bevolking moest worden opgevoed met 
handel en het sparen van geld om het consumeren van Franse 
producten mogelijk te maken. Al snel raakten de boeren hopeloos 
achterop met hun betalingen en deden hun land voor een habbekrats 
van de hand. Geen werk? Jawel. Mannen werden gerekruteerd en 
sneuvelden voor het Frans imperialisme. Geweld dient 
de markt ten koste van mensenlevens. Wie profiteren 
hiervan en wat willen zij bereiken? Het is het kunnen 
financieren van de race om onsterfelijk te worden. Daar 
is heel veel energie voor nodig die voorlopig ten koste 
van ons opgebracht moet worden. zie 
http://schokkend-groningen.nl/website/fotopagina-aardbevingsschade 
Maar er komt nog veel meer schade. De markt wordt namelijk bedient 
door Nacarrière Bobo’s die nu parasiteren in milieubeschermende 
organisaties. De Waddenzee en de Noordzee zijn daardoor niet meer 
publiek eigendom. Multinationals mogen naar hartenlust boren om de 
energieslurpende Technocratie te voeden. Het energieakkoord is tot 
stand gekomen zonder ons. Energie zal in de toekomst niet meer van 

http://schokkend-groningen.nl/website/fotopagina-aardbevingsschade
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ons zijn terwijl wij er wel voor betaald hebben. Ik hoop dat u uit het 
onderstaande begrijpt dat elke investering in extra energie ons zal 
nekken zodra u dat doet met overheden.  
De jager-verzamelaarperiode is ons bekend. De energie kwam puur uit 
spierbundels. De vrouwen verzamelden. Het verzamelen en zoeken heet 
nu shoppen. De gekste energievreters kun je kopen. Hebben wij dat 
allemaal nodig? Volgens de reclames wel.  
De Noord-Amerikaanse consumptie is 8,0 non-food consumptie. ( Bron: 
courtfool.info.nl). Het wereld gemiddelde is 1,7 non-food per jaar. Zou de 
wereldwijde smartgridenergiebekabeling voor de non-food in Amerika 
gepland zijn? Het is technisch mogelijk dat elektriciteit bij u afgesloten, 
gedeeltelijk afgesloten of op een later tijdstip van de dag aangeboden 
kan worden, omdat de stroom elders nodig is. Amerika trekt alles naar 
zich toe. 
Komt er een omslagpunt? De razendsnelle ontwikkelingen die 
plaatsvinden op technologisch en wetenschappelijk gebied veranderen 
de samenleving. De Russische astronoom Nikolaj Kardasjev stelt dat 
beschavingen op basis van hun energieproductie ingedeeld kunnen 
worden:  
Type 1 De beschaving is in staat om alle beschikbare energie te 
gebruiken op een planeet.  
Type 2 De beschaving is in staat om alle beschikbare energie die uitgaat 
van een enkele ster te gebruiken.  
Type 3 De beschaving is in staat om de totaal beschikbare energie in 
een melkwegstelsel te gebruiken. (Ik heb op het kaasplankje van Brie 
een column die hier uitgebreid op ingaat).  
Ten opzichte van type 3 zitten wij in de middeleeuwen. En die tijd gaat 
zo snel dat de titel van dit stukje waarheid wordt. Hoogopgeleiden en 
hun bazen willen zo spoedig mogelijk een geheel nieuwe vorm van 
intelligent leven scheppen. Het begrip menselijkheid zal volledig 
veranderen. Daar is over de hele wereld bekabeling voor nodig om via 
de Wi-Fi, chips en smart grid te zorgen dat mensen en robots in eerste 
instantie naast elkaar kunnen werken. De robots zullen zelfs meer 
gevorderd werk kunnen doen dan de mens. Automatische acties worden 
dan aangestuurd door directe interacties tussen voorwerpen, zonder 
menselijke tussenkomst. Dit is de laatste mogelijkheid voor burgers om 
techniek voor ons te laten werken. Bv. de prachtige prestaties van 
dwarslaesie patiënten die met zeer geavanceerde apparatuur kunnen 
werken. Tijdens de eindfase van type 1 zullen ultra-intelligente machines 
veel betere machines kunnen ontwerpen. Op dat moment houdt het 
verzamelen en shoppen voor ons op.  
Type 2 ziet er in het begin als volgt uit: De machines hebben een uiterlijk 
van plantachtige groeisels. Vijftien jaar geleden zag ik tussen Zandvoort 
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en Bloemendaal een zendmast/ontvang-mast die op een boom leek. De 
machines werken op cellulair niveau zoals ik en u op cellulair niveau ook 
als complexe moleculaire machines te beschouwen zijn. Deze machines 
groeien vanuit een zaadachtig begin en  slurpen een ongekende 
hoeveelheid energie. Ze maken gebruik van atomen en moleculen uit 
hun omgeving voor hun groei en onderhoud. De energie uit de aarde en 
de zon zal niet genoeg zijn. Ze mogen zich verder ontwikkelen omdat de 
machines erin zijn geslaagd het eeuwige leven voor de boven ons 
gestelden te scheppen. De Cyborg voorbij zeg maar. Soms denk ik 
weleens dat daarom overal in de wereld het Christendom het loodje 
moet leggen. 
Dieren hebben nauwelijks andere middelen nodig dan voedsel en water. 
Wij hebben ook voedsel en water nodig maar leggen de nadruk op non-
food. Groningen heeft voorlopig nog draagkracht om te overleven omdat 
er minder mensen wonen. Maar zal dat lang duren? Wij zijn immers 
commercieel gezien een bezet land. Een 
wingewest voor de export. Voorbeeld: Overzees 
monocultuurvoer voor de dieren. Meer dieren, 
meer voer, meer export van vlees en 
zuivelproducten en wij de stront. 
Zou in type 3 de aarde er net zo uit zien als 
mars?  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Ee 
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Hier had dus het mooie logo van                                            

            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                            
kunnen staan 

 

 

 

Regiotheater/Eisseshof 
 

Eisseshof 
 
Het programma is nog niet helemaal rond maar dit staat al vast. 
 
3,4 en 5 maart 
spelen De Noordelingen in Eisseshof. 
(vooropleiding theater school) 
entree 7,50 tijden volgen nog 
 
Zondag 19 maart 
(jazz trio) 
Met Joop v/d Linde (trombone) 
Arno (tuba) 
Joost Lijbaart 
entree 10 euro incl. koffie/thee en cake start 15.00 meer info volgt nog 
 
zondag 26 maart 
Linda’s jazz 
Met Bert van Erk en Vincent Gritte 
entree 10 euro incl thee/koffie en cake 
start 15.00 
 
Zaterdag 15 april 
Allstars Blues band 
Met Mente uit Niehove 
entree voorverkoop 7,50 aan de deur 10 euro zaal open: 21.00  
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Er zijn Niehovenaren die bij concerten na de pauze naar binnen gaan 
zonder te betalen als er niemand meer bij de deur staat. 
Dit tot grote ergenis van gasten die wel netjes een kaartje hebben 
gekocht. 
Dus beste mensen: koop een kaartje, het is voor het regiotheater en de 
artiesten. 
 
vriendelijke groeten, Lisalotte. 
 
 
 

 
 
 

En dan dit nog 
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Dikke lol op ijsjeu de boulebaan 

 
Elke vrijdagmiddag; weer of geen weer, zij zijn er weer 
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Van nu en straks 
 

Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van o.a.: 
Hans Harkema, Marco van den Ende, Harry Schaaphok, Jan en Petra 
Postema, Rianne van der Helm, Geert Mulder, Irma Stol, Kees van Ee, 
Wiepie Jansen, 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                                   DecoHome Oldehove 
 
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 
 

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

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

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 juni 2017    begin juni 2017  ZomerNais 

1 oktober 2017   begin oktober 2017 HerfstNais 

1 februari 2018   begin februari 2017 WinterNais 
 
 
Agenda: 

Za  10 februari  20:00 uur Rookwedstrijd 

Wo  22 februari     10:00 uur   zwemmen 

Vr/za/zo 3/4/5 maart ??;?? uur de Noorderlingen 

Za 11 maart  09:00 uur NL doet 

Zo  19 maart  15:00 uur Jazz 

Zo   26 maart          15:00 uur Jazz 

Za  15 april   21:00 uur  Blues 

Za   15 april  vanaf 18:30 uur  Paasactiviteiten 

Do   27 april   Koningsdag 

Wo 10 mei   10:00 uur Ouderenreis 

Do   25 mei  08:00 uur Dauwtrappen 

Za   24 juni   13:00 uur  Voetbaltoernooi 

  

 

 


