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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 HerfstNais, vóór 1 februari 2018 

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 
 
 
 
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. 
 

mailto:db@niehove.eu
http://www.niehove.eu/
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Van de redactie 
 

Hier volgt weer een NAIS UUT NIJHOOF, het derde nummer van 2017. 
Ik weet niet of we wat vermoeid zijn, murw geslagen ef gewoon lui maar 
er kwamen in vergelijking met voorgaande edities minder artikelen 
binnen. Er lopen nog veel zaken vooral aangaande energie maar de fut 
lijkt er een beetje uit. Niet dat er niets binnen komt maar toch… 

In dit nummer bijdragen van o.a. Sijtse Scheeringa, de AC,  Betteke de 
Haan, Martijn Terpstra, Daan Willemse, Janneke Holwerda, Esther 
Nolles (zwembad), Jan Broersma.   

Met verhalen en nieuws over LFG , zwemmen, Costa Rica, voetballen in 
Niehove, Dorpshuis, nieuwe bewoners, hondenpoep en ……. 

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s, van theater tot vergaderingen, het staat er in 
maar ik denk dat er de komende maanden meer staat te gebeuren in 
Niehove. Daar zijn geen mededelingen over ontvangen. Ik denk o.a. aan 
sinterklaas, kerst en oud en nieuw. 

Natuurlijk heeft FC Twente weer eens verloren van FC Grunn (onze gunfactor 

is wel erg hoog) maar zoals altijd beginnen we moeizaam en staat mijn 
kluppie waarschijnlijk aan het eind van het seizoen weer gewoon boven 
050 

Mooi hè 

We hebben een nieuwe adverteerder en dat laten ze zien ook. Niet 
zomaar een logootje maar een fotootje. 

 heel klein voorproefje 

En… weer als afsluiter: naast deze mooie, maar dunne 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 

Albêrt Heesink 

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       16 

 

Contributie 2017-2018: 

 

U kunt uw contributie voldoen op Banknummer: NL35 RABO 

0348655061  

t.n.v. penningmeester Dorpsbelangen Niehove 

Adres penningmeester: Rikkerdaweg 5 

 

Wist u dat……. 

83% van de inwoners van Niehove lid is van Dorpsbelangen 

 

Niehoofstervlag 

Deze vlag is uitverkocht. Onlangs was er weer navraag. De grootte van 

de vlag is 1m bij 1.50m. 

Indien u geïnteresseerd bent laat dit weten. 

Opgave bij de penningmeester. 
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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


 

7 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelangen Niehove 

 

Uitnodiging jaarvergadering 
Het bestuur van Dorpsbelangen Niehove nodigt je uit voor de jaarvergadering op 
vrijdag 13 oktober om 20.00 uur in de Eisseshof.  Zaal open vanaf 19.45 uur. 

 
Agenda 
 

1. Opening, welkom 
2. Mededelingen 
3. Verslag van de Jaarvergadering van 14 oktober 2016 
4. Jaarverslag & evaluatie werkplan 2016 2017 i.c.m. werkplan 2017 2018 
5. Kort verslag mogelijk van de diverse commissies en groepen:  Activiteiten 

commissie (Jennie), Jeu de boules (Jan), Nais, Naisflits en website (Ton, 
Albêrt, Fred), Buurkracht (Harry, Lammert, Wietze), Gasbevingschade 
(Marco). 

6. Financieel verslag  
7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw commissielid (Marco aftredend) 

 

            
 

8. Vorming Dorpsvisie 
9. Samenstelling commissies  
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10. Bestuursverkiezing 
Het bestuur en de notuliste blijven alle aan, maar versterking met een 4e 
bestuurslid is met oog op de voortgang gewenst. Schema van aftreden zie 
achterzijde 

a. Hans Harkema, peningmeester. Herkiesbaar voor een tweede termijn 
b. Jan Broersma blijft aan als lid, het laatste jaar van de tweede termijn 
c. Ruud Hendriks (voorzitter/secretaris) blijft aan 
d. Joke notulist  

11. Rondvraag 
 
 
 

      
 
 

Schema van aftreden 
 
Situatie oktober 2017 

 Eerste termijn Tweede termijn Schema 

Jan Broersma 3 van 3 gedaan 2 van 3 gedaan 2018 aftredend 2
e
 termijn 

Hans Harkema 3 van 3 gedaan - 2017 aftredend 1
e
 termijn 

Ruud Hendriks 2 van 3 gedaan - 2019 aftredend, 1
e
 termijn (4-jarige 

eerste termijn) ivm overdracht    

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2fL6nrDPAhUC5xoKHQFhD8oQjRwIBw&url=http://www.riekeleprins.nl/?page_id=118&psig=AFQjCNGla37H_h6iL_5X0V9ZUzwh-PiVjw&ust=1475089507484732
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj3h9-Nn7DPAhWMORoKHfZfC8wQjRwIBw&url=http://niehove.eu/filmpjes-uit-de-oude-doos/&psig=AFQjCNGla37H_h6iL_5X0V9ZUzwh-PiVjw&ust=1475089507484732
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSrpurn7DPAhUIAxoKHecDAYcQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=4pbfoN1abU0&psig=AFQjCNGla37H_h6iL_5X0V9ZUzwh-PiVjw&ust=1475089507484732
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi91t7JoLDPAhVG1RoKHUOMDg4QjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/piet_musterd/9217963476&psig=AFQjCNGla37H_h6iL_5X0V9ZUzwh-PiVjw&ust=1475089507484732
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizib3wobDPAhVEWxoKHTJ1CKkQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/kapturer/7916523280&psig=AFQjCNGla37H_h6iL_5X0V9ZUzwh-PiVjw&ust=1475089507484732
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Dorpshuis nieuws 

Uitstel geen Afstel 

Beste dorpsbewoners! 

We zijn, samen met jullie, voortvarend aan de slag gegaan met de 
plannen voor de verbouwing van ons Dorpshuis Eisseshof. 

Het idee was om eind van dit jaar te beginnen. 

Maar … er is een kink in de kabel gekomen: een van onze belangrijke en 
structurele subsidiegevers komt pas eind van dit jaar met een definitief 
besluit. 

We willen en kunnen niet aan de slag voordat het financiële plaatje rond 
is. Dat betekent voorlopig uitstel van de verbouwing en dat betekent ook 
dat het derde geplande tafelgesprek op 14 oktober as komt te vervallen. 

We hebben er het volste vertrouwen in dat we in de loop van dit jaar het 
benodigde geld bij elkaar hebben. Dan hervatten we de tafelgesprekken 
en zetten we de eerste stappen op weg naar een toegankelijk en 
duurzaam Dorpshuis. 

Namens het bestuur, 

Janneke Holwarda. 
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Terugblik afgelopen periode 
 
 
Niehoofster voetbaltoernooi 
 
24 juni j.l. was er weer het Niehoofster voetbaltoernooi. Het was een 
mooie, zonnige dag en er deden maar liefst 6 teams mee: Oldehove 2X, 
Niezijl, Buitenpost, Kommerzijl en Niehove, met een paar gastspelers. 
Samen maakten ze er een spannende en sportieve strijd van met veel 
spectaculaire momenten. 
Uiteindelijk is Niehove winnaar geworden van de beker, Oldehove werd 
tweede en Kommerzijl derde. 
Na afloop kon iedereen nog even napraten onder het genot van een 
drankje en broodje met gehaktbal. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag, hopelijk tot volgend jaar, 
laatste zaterdag in juni. 
 
Groet,  
 
Jan Broersma 
 
 

 

Winnend NIEHOVE (met gastspelers) 
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De vele hartverwarmende reacties van medeleven na het overlijden van mijn 

lieve zorgzame vriend, (schoon)vader en opa 
 

Rinus Overkamp 

hebben mij goed gedaan. 

Het is een troost te ondervinden hoeveel medelevende dorpsgenoten er zijn. 

 

Rinus was een vertrouwd gezicht in ons dorp. Velen hebben wel eens een 

praatje met hem gemaakt. 

Helaas heb wij hem maar 2 jaar mogen kennen. 
 

        Ans Niewijk 
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Burendag 23 september 2017. 

We hadden weer een Burendag. Er was een goede opkomst. Om 9 uur 

zijn we gestart met koffie en koek in de schaatshut. 

De taken werden verdeeld. De klussen bestonden uit schoonmaken, 

poetsen en ramen lappen van o.a. de schaatshut. 

Onkruid wieden daar waar het nodig was en het schoonmaken van de 

grafzerken behoorden eveneens tot de opdrachten. 

Na gedane arbeid was het prettig toeven in de schone frisse schaatshut 

met brood en bal gehakt!!! 

Na afloop ging een ieder tevreden naar huis. 

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 

 

Jan Broersma 

 
 

 

 

.   
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Ingezonden stukken. 
 
Laag Frequent Geluid 
 
Na de Monitor uitzending van 10 september over geluidsoverlast wil ik 
graag de situatie van de Laag Frequent geluid (Lfg)-overlast hier 
duidelijker maken . 
 
De bewijzen van de collectieve Lfg-overlast in de Gemeente Zuidhorn 
heeft Microflown in november 2015 na gedegen onderzoek gevonden op 
de Gaslocatie Grijpskerk ! 
 
De Gemeente Zuidhorn blijft uit achterhaalde rapporten van voor 2011 te  
citeren, in 2011 heeft zij getekend voor de uitbreiding van de Gaslocatie 
Grijpskerk met een enorme compressor installatie  waarna de Lfg- 
overlast is verdubbeld.  Dit is niet uitgezonden 10 sept in de monitor 
uitzending, maar wel uitgelegd. 
 
Microflown heeft verschillende infrasone [ 0--20 Hz ] en laagfrequente 
bronnen [20---150 Hz ] gelokaliseerd op de Gaslocatie- Grijpskerk en 
boven de hogedruk- gas- transport-buizen bij ‘t Hoekje die de kleine 
gaswinning-velden met elkaar verbinden.  Ook hebben zij  continu 24 uur 
per dag daar de Lfg-overlast gemeten met hun gevoelige sensoren. 
Bij bewoner A is bewezen dat zij overlast ondervindt van de Gaslocatie 
en hogedruk- gas- buizen, maar de Gemeente Zuidhorn heeft nog 
steeds geen reactie gegeven wat zij met deze bewijzen gaat doen. 
 
Wel is ons te kennen gegeven door ODG en de Gemeente Zuidhorn, dat 
wij voortaan met onze meldingen van Lfg en trilling- overlast alleen  bij 
de   GGD en ODG terecht kunnen. 
Vanaf 2014 vragen wij om Tilt-sensoren van StabiAlert,   die ook de Lfg-
grondtrillingen continu registreren. Zij  leveren het bewijs dat hier 
mijnbouwschades door  bodembewegingen elke dag onze huizen laat 
scheuren, de gezondheid ondermijnen en tuinen en landerijen laat 
deformeren. 
Wij wachten eerst af wat wordt besloten over de plaatsing van de Tilt-
sensoren door de Gemeente Zuidhorn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Betteke de Haan. 
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De bronnen van Lfg op de Gaslocatie en het Hoekje worden duidelijk 
aangegeven in dit Microflown onderzoeksrapport. 

 Microflown Resultaten onderzoek naar laagfrequent geluid 
gemeente Zuidhorn.pdf (8,66 MB) 

www.stabialert.nl/ 
Het StabiAlert systeem registreert 100 keer per seconde tot op een 25 
duizendste graad nauwkeurig verzakking, vervorming, hoekverandering 
en trilling van  
 
 
Nog wat info over mijnbouw in de diepe bodem van Noord Nederland. 

 
 
groen, ... geothermie daar toegewezen (vergund), zie (door SodM omstreden) plekje 
net boven Groningen! 
rose ... zoutwinninglocaties 
blauw ... gasopslaglocaties 
lichtgroen (mat en nog net zichtbaar) ...  gasvelden (veld Groningen en veld 
Annerveen vormen samen het ‘veld Slochteren’)  
rode stippen ... gaswinnings- of bewerkingslocaties. (put-locaties zijn weggelaten om 
de bevingen beter uit te laten komen) 
gele prikkers ... beving-locaties 
witte lijnen zijn hogedruk gas transport buizen die ook dwars door de nieuwe 
Oostergast wijk in Zuidhorn lopen! 
 

meer info; NLOG.NL 

 

 

https://www.zuidhorn.nl/document.php?m=10&fileid=3017&f=c2b5319daf8cbbab107aa9809af5d15e&attachment=1&c=3452
https://www.zuidhorn.nl/document.php?m=10&fileid=3017&f=c2b5319daf8cbbab107aa9809af5d15e&attachment=1&c=3452
http://www.stabialert.nl/
http://nlog.nl/
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Oktober ‘borstkankermaand’ 
 

Oktober staat al jarenlang internationaal 
bekend als de ‘borstkankermaand’; een 
maand waarin vooral Pink Ribbon 
Nederlanders oproept geld te doneren voor 
borstkankeronderzoek. Dat is ontzettend 
belangrijk, want met deze donaties wordt 
wetenschappelijk onderzoek én het werk 
van de Borstkankervereniging Nederland 
(BVN) gesteund.  
 
Dit jaar staat de campagne van Pink Ribbon 
in het teken van de boodschap ‘1 op de 7 vrouwen in Nederland krijgt 
borstkanker, doneer jij voor jezelf?’. Aan wie denk jij als je deze kille 
cijfers hoort? Aan je vriendin? Je moeder? Of je zus? En als het jou treft, 
denk je dan ook aan jezelf? 
Om Pink Ribbon te ondersteunen is er een speciale Pink Ribbon 
armband 2017 te koop. 
Mooi voor jezelf maar ook heel geschikt als cadeautje waarmee je 
tegelijkertijd Pink Ribbon een warm hart toe draagt. Zie voor verdere 
informatie https://www.pinkribbon.nl 
 
Bevolkingsonderzoek 
Iedere vrouw in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar wordt eens in de twee jaar 
uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek. Het bevolkingsonderzoek 
vergroot de kans dat de borstkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt. 

https://www.pinkribbon.nl/
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De kans dat de behandeling succes heeft is daardoor groter. Onlangs is 
maar weer gebleken dat er na het bevolkingsonderzoek diverse vrouwen 
uit de naaste omgeving verdere onderzoeken en/of behandelingen 
moe(s)ten ondergaan. 
 
KWF Kankerbestrijding 
Pink Ribbon maakt onderdeel uit van KWF Kankerbestrijding. Pink 
Ribbon is een eigen merk binnen de KWF organisatie. KWF 
Kankerbestrijding zet zich in voor het terugbrengen en onder controle 
brengen van alle vormen van kanker. Pink Ribbon zet zich specifiek in 
voor borstkanker. 
De KWF-collecte van 2017 heeft in Niehove weer een prachtige 
opbrengst opgeleverd. Diny Cruiming heeft in het dorp € 150,46 
ingezameld en Alida Terpstra in het buitengebied het bedrag van 
€ 165,64. Alle gevers worden hartelijk bedankt voor hun gift. 
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Ergernis Hondenpoep  

Het begint er steeds meer op te lijken dat hondenbezitters Tilstok als 
uitlaatplaats voor hun viervoeter gebruiken en dat is natuurlijk prachtig 
voor een wandeling met hun baasje richting de Oudedijk.  

Dat deze vrienden hun behoefte moeten doen is ook logisch.  

Van vele eigenaren van deze dieren weet ik dat ze de uitwerpselen van 
hun viervoeter dan ook netjes opruimen zodat aanwonenden daar geen 
last van hebben maar sommige bezitters hebben er waarschijnlijk geen 
probleem mee dat de behoefte (dikke bulten hondenstront, sorry voor 
deze uitlating) op de groenstrook en op particulier terrein wordt 
gedeponeerd en dit tot zeer grote ergernis van deze aanwonenden. Ook 
onze kinderen en kleinkinderen, dorpsbezoekers e.a. baggeren af en toe 
door de uitwerpselen van deze onschuldige dieren wat de ergernis nog 
maar meer vergroot.  

Bij deze dan ook een oproep aan diegene die het niet zo nauw steekt 
waar hun viervoeter z’n behoefte deponeert  

RUIM A.U.B. DEZE UITWERPSELEN OP  

Het kan toch niet zo zijn: U de Hond en Wij de Stront  

Als een ieder hier netjes mee omgaat dan zal deze ergernis ook weer 
verleden tijd zijn.  

Sijtse Scheeringa.  
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Activiteiten in Oktober 2017  t/m februari 

2018 

agenda 
 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Datum: vrijdag 13 oktober 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
Toneel: Theatercollectief het Peleton (zie nieuws regiotheater) 

Datum: zaterdag 28 oktober 
Tijd:  20:00 uur 
Plaats  Eisseshof 
 

Toneel: Theatercollectief het Peleton (zie nieuws regiotheater) 

Datum: Zondag 29 oktober 
Tijd:  14:30 uur 
Plaats: Eisseshof 
 
Jaarvergadering “de schaats” 
Datum:    vrijdag 1 december 2017 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 
Tafelgesprek Dorpshuis 
Datum: zaterdag 14 oktober Gaat NIET door  
                                                (Zie nieuws Dorpshuis) 

 

 

Er is geen nieuws of agenda binnengekomen van intocht van 

sinterklaas, sinterklaasfeest, schoen opzetten, kerstavond of 

nieuwjaarsnacht. Alle berichten hierover kunt u vinden in de 

komende Naisflitsen. 
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Nieuws van zwembad Electra 
 
 
Een terugblik op seizoen 2017  
 
Het ene moment schrijf je een voortuitblik naar een 
spetterend seizoen, het volgende moment schrijf je 
alweer een terugblik. Kortom: het zwemseizoen is - ook voor mij als 
nieuwe secretaris - omgevlogen! Het was een seizoen vol 
vernieuwingen, activiteiten en  zwemplezier. Zoals in de vorige column is 
aangekondigd stond er een bijna compleet nieuw team aan de rand van 
het bad. Als bestuur zijn we blij dat het team het zo goed gedaan heeft. 
Met een positieve instelling en grote inzet hebben ze er iets moois van 
gemaakt.  

De nieuwe lessen voor de kinderen zoals het plankspringen en het 
meerminzwemmen waren een groot succes. Ook aan de snorkel- en 
survivallessen hebben een behoorlijk aantal kinderen meegedaan en er 
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zijn weer vele certificaten uitgereikt. Evenals voorgaande jaren werden 
de ABC-zwemlessen weer goed bezocht. In totaal hebben 48 kinderen 
één of meerdere diploma's gehaald dit seizoen. Daarnaast mochten we 
17 Electra-certificaten, 14 meermincertificaten en 5 spetterdiploma's 
uitreiken. Een prachtig resultaat! 

Naast de lessen voor de kinderen is dit jaar voor het eerst de 
zwemtraining voor volwassenen gegeven. Dat was een succes. Vanuit 
mijn eigen ervaring kan ik de training van harte aanbevelen. Het blijkt 
mogelijk om zonder enige ervaring borst crawl te leren. Deze training zal 
volgend jaar weer op het programma staan. In de loop van het seizoen is 
tenslotte bootcamp van start gegaan. Een super work out waarbij 
oefeningen in het bad worden afgewisseld met oefeningen naast het 
bad. Goed voor billen, buik en de rest. Ook dit werd een mooi succes. 
Volgend jaar dus weer en dan vanaf het begin van het seizoen!  
 
Naast de zwemlessen en -trainingen zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd. De kindermiddagen waren gezellig. De chill-middag met 
de mooie opblaasdieren en de loopmatten waren relaxed. De 
zwemvierdaagse trok 113 deelnemers, een prachtig aantal zwemmers 
en gaf een goede sfeer op het bad. Helaas werden de avondactiviteiten 
minder goed bezocht. Voor volgend jaar gaan we bekijken wat leuke 
alternatieve activiteiten zijn tijdens de zwemvierdaagse. Tenslotte was er 
deze zomer weer een Swim Challenge waarbij teams in estafettevorm 
van Zoutkamp naar Groningen zwemmen ten behoeve van 
kankeronderzoek. Het team Tsunami, waarin onze Lisanne en juf 
Hendrike zaten, heeft veel reclame gemaakt op het bad, lekkere hapjes 
verkocht tijdens de zwemvierdaagse en een geslaagde kindermiddag 
georganiseerd. Het eindresultaat is dat ze als team met het zwemmen 
van 33 kilometer een bedrag van € 4.234,- hebben ingezameld.  

Zoals ieder jaar is het seizoen afgesloten met een barbecue voor de vele 
vrijwilligers die het bestaan van het zwembad Electra mogelijk maken. Al 
vijftig jaar lang kan het zwembad op de steun van vrijwilligers rekenen. 
Als bestuur willen we een ieder die een bijdrage levert langs deze weg 
nogmaals hartelijk danken. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie 
mogen rekenen.  

De allerlaatste activiteit van dit seizoen heeft plaatsgevonden na de 
sluiting van het bad. Op 9 september hebben we op de braderie in 
Oldehove gestaan. Op de kraam werd de overgebleven kiosk-voorraad 
verkocht en konden prijzen verdiend worden met het grabbelen van 
badeendjes. Ook is er een verloting gehouden, waarbij een 
zwemabonnement is verloot.  
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In de vorige column is het afscheid Geert Mulder als bestuurslid al 
aangekondigd. Ook Geert danken we op deze plek voor al zijn 
inspanningen voor zwembad Electra. We weten inmiddels dat Geert 
betrokken zal blijven bij het bad en daar zijn we blij mee!  

Conclusie van deze terugblik kan alleen maar zijn dat we -ondanks dat 
het weer niet altijd mee zat- terug kunnen kijken op een mooi seizoen 
met 20.589 bezoekers. Als bestuur gaan we na de sluiting van het bad 
aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. We 
hopen iedereen in 2018 weer te mogen verwelkomen op zwembad 
Electra. Tot dan! 
 
Namens het bestuur van zwembad Electra, 
 
Esther Nolles (secretaris) 
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Nieuws van de Activiteiten Commissie 
 
Dag allemaal, 
 
De activiteitencommissie heeft besloten om dit jaar geen herfstactiviteit 
te gaan doen. Om dit natuurlijk een beetje te compenseren willen wij dit 
jaar een spetterend Sinterklaasweekend voor jong en oud gaan 
organiseren.  
Verder gaan wij kijken naar een activiteit voor volgend jaar in de 
zomervakantie. Die activiteit zal ook toegankelijk zijn voor jong en oud. 
Informatie hierover? daar hoort u volgend jaar natuurlijk meer over.  
Het opgeven voor het Sinterklaasweekend kan binnenkort weer. De 
exacte data hiervoor krijgt u later nog. Houdt hiervoor de Naisflits en 
onze Facebook in de gaten. 
  
Onze Facebookpagina heet: AC Niehove. Door een simpele “like” wordt 
u op de hoogte gehouden van al onze activiteiten. 
Wij hopen u te zien bij ons spetterende Sinterklaasfeest! 
Met vriendelijke groet, 
 
Het AC Niehove. 
Jennie Tuinstra, Ella van der Wiel,  
Gina Boersma en Marjan Boersma 
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Even voorstellen 
 

Kennismaking met een nieuwe bewoner: Daan Willemse 

Na jaren Amsterdam, 3 hoog voor, woon ik nu in het pittoreske Niehove. 
Een grotere tegenstelling is er niet. In Amsterdam werd ik wakker van de 
rammelende wagentjes met marktkramen voor de Albert Cuypmarkt bij 
mij om de hoek. Hier word ik wakker van mussen in de dakgoot en de 
stilte. Ook mijn twee katten, Mozes en Ingo, vinden het buitenleven 
geweldig. Nog wel een beetje schuchter, het blijven stadskatten, wagen 
ze zich steeds vaker naar buiten. Ik werk als wijkverpleegkundige bij 
Allerzorg in Oldehove. 

Jullie zullen me vast al eens in het witte autootje hebben zien 
langskomen. Een hele goede manier om de omgeving en dorpen te 
leren kennen. Ik maak heel wat kilometers: van Sebaldeburen, naar 
Lauwerzijl, Kommerzijl, Oldehove, Winsum, Visvliet….en leer ik heel 
veel mensen kennen. Een betere inburgering op het platteland bestaat er 
niet. 
Als ik niet werk, luister en/of maak ik graag muziek. Ik ben benieuwd hoe 
de winter hier zal zijn. Ik heb al heel wat mensen een hand geschud, 
maar nog steeds ken ik niet iedereen. We zullen elkaar vast nog een 
keer tegenkomen! 

Daan Willemse 
Ds. Wiegersweg 3 
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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. Prachtige belevenissen en 
ervaringen. Over de avonturen van Rieke, Diantha, Martijn en Albêrt (niet 
zo jong) 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. 
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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. 
 

Dit keer: Opnieuw Martijn Terpstra 

Avontuur in het buitenland - Martijn Terpstra in Costa Rica 
 
22 februari 2017, met mijn ouders naar Schiphol, eindelijk ging mijn 
droom in vervulling. Drie en half jaar geleden was ik ook op Schiphol, 
toen nog een reis met z’n tweeën en niet onderweg naar een 
langgekoesterde droom, maar een toevalslocatie (Saba), zonder enige 
verwachtingen. Nu was ik alleen, onderweg naar Costa Rica, een plek 
die ik eigenlijk in 2012 al wilde bezoeken voor mijn oriëntatiestage.  
Nu, vijf jaar later, gaat het dan toch gebeuren voor mijn Master stage, het 
laatste onderdeel van mijn Master Forest and Nature Conservation die ik 
aan de Wageningen Universiteit volg.  
 
Afscheid nemen is makkelijk dan voorheen, het zal niet de eerste keer 
zijn dat ik vier maanden niet in Niehove kom. Ook al woon ik hier al vijf 
jaar niet meer, voelt het nog altijd als thuiskomen. Het is een lange 
vlucht, als ik over de Caribische eilanden vlieg kijk ik uit het raam en zie 
ik Puerto Rico. Ik denk gelijk terug aan de tijd op Saba, ik had niet door 
dat het nog twee uur vliegen zou zijn voordat ik zou landen in San José. 
Uiteindelijk vliegen we over het land, ik zie de bossen, de landerijen, de 
dorpjes en overal roofvogels. Na de landing heb ik snel mijn taxi 
gevonden, ik ruik dat ik niet meer in Europa ben, het ruikt tropisch, ik ben 
thuis. De eerste vogel die ik zie is echter de huismus, een resultaat van 
de menselijke globalisering. Ik overnacht in de hoofdstad om de 
volgende dag naar mijn eindbestemming te reizen.  
 
Om half negen vertrekt de bus naar Cariari, waar ik overstap op een bus 
naar La Pavona. Ik kom langs dorpjes en door bananenplantages, vanaf 
La Pavona moet ik verder met de boot, er zijn veel toeristen. 
Verschillende boten gaan vanaf hier naar Tortuguero, een toeristendorp 
dat volledig georiënteerd is op ecotoerisme (zoals bijna heel het land 
tegenwoordig). Ik heb geluk, want op een kleinere boot is nog één plek 
over. Het water staat laag en ik zie dat de goederenboot die na ons 
vertrok vast komt te zitten in het zand. We varen door een kronkelende 
rivier, de omgeving veranderd van plantages naar jungle.  
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Om de paar meter gaan we weer een bochtje om, elke keer is het weer 
de vraag of het de laatste bocht is. We komen langs zandbanken en 
omgevallen bomen, verschillende reigers en andere vogels komen 
tevoorschijn, we horen brulapen verscholen in de dichte vegetatie, zien 
basilisken rennen over het water en dan opeens een krokodil. Het is 
alsof je in een Disney attractie terecht bent gekomen, maar dit is echt, dit 
is de jungle. Na een uur varen komen we bij mijn stop, San Francisco, 
een klein dorpje, maar zeker groter dan Niehove. Alle toeristen zijn in de 
war, ”zijn we al in Tortuguero?”, de gids verteld ze te blijven zitten, alleen 
ik stap van de boot af. Vanaf hier wordt ik opgehaald door Manuel, één 
van de twee managers van Caño Palma Biological Station. Na een kort 
boottochtje door Caño Palma zie ik de steigers van het station 
verschijnen.  
Dit wordt mijn thuis voor vier maanden 
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Het rechterraam was mijn kamer voor vier maanden 

 
 
En wat een thuis, bij aankomst zijn ze net bezig een slang op te meten. 
Het is drukker dan verwacht. Later leer ik dat er een groep Canadese 
studenten een veldweek heeft, ze vertrekken in een paar dagen. Minder 
dan een week na mijn aankomst zijn we nog met vier mensen in het 
kamp. De komende weken komen er steeds meer studenten bij, groepen 
komen en gaan. Je raakt gewend aan het leven in de jungle, de apen, de 
vogels, de kaaimannen. Het is geen luxe resort, een koude douche, 
geen airco en regenwater dat we moeten filteren om te drinken. Maar 
met elektriciteit, wifi en stromend water dat niet afhankelijk is van de 
regen is het veel luxer dan ons huisje op Saba.  
 
Zelf doe ik onderzoek naar vlinders, elke dag controleer ik fruitvallen op 
de aanwezigheid van deze tropische insecten.  
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Hoe ik een vlinder uit één van mijn vallen haal 

 
Daarnaast help ik mee met andere onderzoeken, elke week gaan we in 
een boot kaaimannen tellen, op zoek naar slangen, sporen zoeken van 
zoogdieren en het in kaart brengen van otterspraints (de uitwerpselen 
van otters die ze als markering op boomstronken en andere opvallende 
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plekken neerleggen). Hoewel de dagen vaak hetzelfde zijn, wordt ik er 
niet zat van. Ook niet van het eten, ik vond het zelfs jammer dat we op 
mijn laatste dag in het kamp geen rijst met bonen hadden.  
 

 
 
 
Voor natuurbescherming doet Caño Palma veel werk met 
zeeschildpadden. Elke nacht gaat er een team op pad om schildpadden 
te vinden en ervoor te zorgen dat ze niet worden gestroopt. Daarnaast 
worden er ook de nodige gegevens verzameld voor onderzoek. Ik heb 
hierdoor drie soorten schildpadden mogen aanschouwen terwijl ze 
eieren legden, de groene zeeschildpad, de karetschildpad en de 
lederschildpad (deze kunnen meer dan twee meter in lengte worden).  
 
Tegelijkertijd hebben we ook kunnen zien hoe nesten worden 
leeggehaald voor de eieren en schildpadden worden gedood voor hun 
vlees en schild. Maandelijkse strandschoonmaak laat duidelijk zien wat 
voor invloed plastic en wegwerpartikelen hebben op onze zeeën. Dat 
stropen is uiteraard verschrikkelijk, en heeft zeker een negatieve invloed 
op het voortbestaan van zeeschildpadden (andere oorzaken zijn onder 
andere klimaatverandering, vervuiling en visserij). Maar dit stropen komt 
helaas vanuit armoede, duidelijk is te zien dat niet iedereen profiteert van 
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het massatoerisme. Vooral in San Francisco leven er gezinnen in armoe, 
veel kinderen in kleine huisjes gemaakt van verroeste golfplaten. Ergens 
kunnen we het de stropers dus niet kwalijk nemen. Het Biological station 
probeert daarom ook veel te doen aan educatie, vooral bij de nieuwe 
generatie. Ik heb zelf ook middagen meegeholpen in de bibliotheek waar 
kinderen buiten schooltijd komen om te leren en te spelen.  
 
De maanden gingen snel voorbij en voor ik het wist moest ik mijn 
vlindervallen voorgoed uit het bos verwijderen en mijn verslag inleveren. 
Mijn tas weer ingepakt, ook al had ik het gevoel deze nog maar net 
uitgepakt te hebben. Ik vertrok op een regenachtige ochtend, de boot 
voer langzaam verder weg van de bekende steiger waar ik vaak het 
water was ingesprongen of in de hangmat een dutje had gedaan. Ik kon 
er niks aan doen, maar ik kreeg toch tranen in mijn ogen, de droom was 
voorbij.  
 
Nu, een paar maanden later, is het net alsof het nooit is gebeurd maar ik 
ben blij dat ik het gedaan heb. Zonder deze wens in vervulling te laten 
komen had ik nooit verder kunnen gaan. Ik ben klaar met mijn studie 
maar ook klaar voor een nieuwe uitdaging. En wie weet zie ik ooit de 
bekende steiger weer om de hoek verschijnen.  
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            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                             

 

 

 

 

 

 

Regiotheater/Eisseshof 
 

 

28 en 29 oktober 2017  20:00 

 
Toneel: Theatercollectief Het Peloton speelt ”Le Bourgeois Gentilhomme” 

van J.P.Molière 

Hilarische komedie over een blinde hang naar eer, roem en erbij willen 
horen.. Meneer Jourdain is een Parijse koopman die hartstochtelijk 
probeert hogerop te komen en bij de adel te horen. Hij heeft hier alles 
voor over: geld, eindeloze uren van training door dure leraren, zijn 
huwelijksgeluk en de liefde van zijn dochter. 

 

 

 
 

http://niehove.eu/agenda-item/toneel-theatercollectief-het-peloton-speelt-le-bourgeois-gentilhomme-van-j-p-moliere/
http://niehove.eu/agenda-item/toneel-theatercollectief-het-peloton-speelt-le-bourgeois-gentilhomme-van-j-p-moliere/
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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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Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van o.a.: Sijtse Scheeringa, de AC,  Betteke de Haan, Martijn 
Terpstra, Daan Willemse, Janneke Holwerda, Esther Nolles (zwembad), 
Jan Broersma, 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 
Rudie Wiersma Fotografie Zuidhorn 
 
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema, Kees van Ee en Margreet Smilde  
 
Druk: Repro Noorderpoort Canon Océ, Groningen 
Oplage: 145 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

 
www.niehove.eu 
 
De actuele AED lijst is als volgt: 
Bas Tolboom   Rikkerdaweg 29     0613218423 
Petra Westerhof   Havenstraat 2   0630112320 
Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24   0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24   0651176938 
Daan Willemse (nieuw) Ds. J. Wiegersweg 3  0643520630 
 
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 februari 2018   begin februari 2018 WinterNais 

1 juni 2018    begin juni 2018  Zomernais 

1 oktober 2018   begin oktober 2018 HerfstNais 

 
 
Agenda: 

Wo  13 oktober  20:00 uur Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Za   28 oktober  20:00 uur Toneel Eisseshof 

Zo   29 oktober  14:30 uur Toneel Eisseshof 

Vr     1 december 20:00 uur Jaarvergadering “de schaats” 

Za  14 oktober  tafelgesprek dorpshuis:   Gaat niet door 

 

 

Sinterklaas intocht     ????? 

 

 

 


