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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 
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 Lente/ZomerNais, vóór 1 juni 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 
 
 
 
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 eerste nummer van 2018.  

Het lijkt erop dat de gaswinningsschade, ook in ons dorp, nu toch 
vergoed gaat worden. De gaskraan gaat steeds verder dicht. Hebben de 
fakkeltochten geholpen? Gaat het nog echt vriezen of is de schaatshut er 
alleen voor wedstrijdrokers, Jeu de Boulers, kaarters, vergadertijgers en 
voetbalfanaten: kortom voor iedereen behalve schaatsers?  

In dit nummer bijdragen van o.a. , de AC, Rianne van der Helm, Ella van 
der Wiel, Jonny Tuinstra, Loes Jansen, Irma Stol, Boudewijn de Vries, 
Janneke Holwerda, Esther Nolles (zwembad), Jan Broersma, Wiepie 
Jansen, Hans Harkema, Marco van der Ende.   

Met verhalen en nieuws over, zwemmen en zwembad, Zweden, Oud 
nieuws over het Ziekenfonds, Fakkelen, Dorpshuisverbouwingen, nieuwe 
bewoners, Ijs,  en …en …. en….en  

Wat er de komende maanden allemaal in Niehove gaat gebeuren is te 
vinden in onze agenda’s; maar dit keer geen theater of vergaderingen 
maar de rest staat er in.  

Nog steeds staat FC Twente onder de FC. Het wordt een beetje penibel 
voor de roodbroeken. Als de volgende NAIS uitkomt is de competitie 

afgelopen. Moet ik volgend jaar elke vrijdagavond naar Twente? 
Voorkom chagrijn in Niehove-West en support 

 

 Mooi hè 

We kunnen jullie ssten gebruiken 

En… weer als afsluiter: naast deze mooie, maar redelijk gevulde Nais 
uut Nijhoof is er ook nog steeds onze website, vernieuwd en wel te 
vinden op www.niehove.eu Daar is altijd het laatste nieuws over 
NIJHOOF 

 

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   

 

We zoeken nog naar een tweetal bestuurders om ons driekoppig bestuur 

uit te breiden. Informatie bij een van de bovenstaande bestuursleden.  

 

Aftreedschema: 

Hans Harkema                2020 

Jan Broersma           2018 

Ruud Hendriks           2019 

 

Aantal leden :                    225  Aantal donateurs:          15 

Aantal sponsoren:                3  Aantal adverteerders       16 

 

Contributie 2017-2018: 

 

Zij die hun contributie nog niet hebben betaald worden verzocht dit als 

nog te doen. Banknummer: NL35 RABO 0348655061  

t.n.v. penningmeester Dorpsbelangen Niehove 

Adres penningmeester: Rikkerdaweg 5 

 

Emailadres Dorpsbelangen:        db@niehove.eu   

 

Wist u dat……. 

83% van de inwoners van Niehove lid is van Dorpsbelangen 

mailto:db@niehove.eu
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Niehoofstervlag 

Deze vlag was uitverkocht. Maar er is weer een nieuwe voorraad. De 

grootte van de vlag is 1m bij 1.50m. en de prijs €35,- Te gebruiken bij 

bijvoorbeeld de heropening van ons Dorpshuis!!  Indien u geïnteresseerd 

bent laat dit weten. Opgave bij de penningmeester. 

 

Commissies: 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema             tel 597027 

Marjan Boersma            tel 591852 

Vacature 

 

St. Nicolaascommissie  

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.      

http://www.niehove.eu/
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Lieve Niehoofsters, 

 
Graag willen wij jullie bedanken voor alle aandacht, lieve woorden 
en medeleven die wij gekregen hebben na het overlijden van Ton. 
Zowel voor ons als voor Ton. 
Het heeft ons erg geholpen en dat doet het nog steeds. 
Het afscheid van het dorp Niehove was indrukwekkend. 
Wij willen iedereen hiervoor bedanken. 

 
Lieve groeten van Wiepie, Tjeu en Marlies, Josse en Manon. 
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Dorpshuis nieuws 

 

Voortgang verbouwing Eisseshof,  

Het kan niemand in het dorp ontgaan zijn, het af- en aanrijden van 
bestelbusjes, en de grote containers bij de Eisseshof: de zaak wordt 
grondig verbouwd. De eerste weken hebben vooral in het teken gestaan 
van opruimen, sloop en asbestverwijdering. De hele bovenverdieping, 
inclusief de zolder boven de deurrit, en de keuken en de deurrit zelf, zijn 
leeggehaald. De verschillende verenigingen hebben hun eigendommen 
elders onder gebracht, enkele dorpsbewoners hebben nog een paar 
souvenirs uit de zooi gehaald en daarna heeft Mamamini zich over de 
rest ontfermd. De oude toiletten zijn verwijderd, de oude badkamer is 
verdwenen, de keuken is helemaal gestript, de kamertjes boven zijn er 
niet meer, de muurtjes achter op het terras zijn omgehaald, vloeren zijn 
uitgehakt, tussenmuren weggehaald, oude betimmering is gesloopt. 
Daarna kwam de asbestverwijderaar. Dat was een enorme operatie, er 
bleek veel meer asbest in het pand te zitten dan bij de eerste 
inventarisatie was geconstateerd, maar op woensdag 31 januari is het 
Dorpshuis asbestvrij en brandschoon opgeleverd!  
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Henk Cruiming is inmiddels bezig de zaak weer op te bouwen. Overal ligt 
nieuwe riolering, de keukenwanden zijn vernieuwd, het wordt mooier, 
ruimer lichter en efficiënter. Na de keuken is de nieuwe toiletgroep aan 
de beurt, daarna de trap. We streven ernaar de benedenverdieping eind 
maart weer in bedrijf te hebben. Dan staat de bovenzaal op het 
programma.  

Naast Henk is een team van vrijwilligers actief betrokken bij de 
verbouwing. Annie en Petra coördineren de vrijwilligers, en Henk stuurt 
aan en bij. Elke vrijdag is er een bouwoverleg waar een afvaardiging van 
het Dorpshuisbestuur en de aannemer de zaken doornemen, plannen en 
waar nodig bijstellen. Op 9 mei hopen we de verbouwing klaar te 
hebben. Dan moet er nog worden geschilderd en schoongemaakt, en 
naar verwachting kunnen we in juni met elkaar het glas heffen op een in 
alle opzichten beter, comfortabeler, toegankelijker en duurzamer 
Dorpshuis!  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpshuis in 
april (datum wordt nog bekendgemaakt) verzorgen we een rondleiding 
door het dan gedeeltelijk vernieuwde pand. In de tussentijd kan iedereen 
de verbouwing volgen op de website  

http://niehove.eu/fotoalbums  

Namens het bestuur,  

Janneke Holwarda  
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11 

Terugblik afgelopen periode 

 
Klaverjassen.  

In januari vonden twee avonden plaats. Met een grote opkomst.  

In verband met de verbouwing van het Dorpshuis / de Eisseshof vonden 
deze plaats in de Schaatshut. “De Schaats” wordt bedankt voor het 
beschikbaar stellen van deze hut.  

Uitslag 12 januari    Uitslag 25 januari  

  1.Jane Scheeringa  5939    1.Jane Scheeringa  5834  
  2.Reinier Gerrevink  5343     2.Henk Cornello  5203  
  3.Geertje Haeck 5342       3.Peter Haeck   5093  
  4.Jans Klamer   5213     4.Loes Zuidema  4841  
  5.Kees Slager   5268     5.Kees Slager   4806  
  6.Jan Broersma  5157     6.Fré Zuidema   4794  
  7.Henk Pieltjes   5043     7.Tjibbe v.d.Velde  4790  
  8.Harm Jan Huijges  4920     8.Fokke Boersma  4513  
  9.Loes Zuidema  4827     9.Harm Jan Huijges  4438  
10.Frans Niemeijer  4821   10.Janet Postema  4421  
11.Tjibbe v.d.Velde  4711    11.Jan Broersma  4396  
12.Fré Zuidema   4605   12.Henk Pieltjes   4358  
13.Janet Postema  4561   13.Frans Niemeijer  4353  
14.Sijtse Scheeringa  4524   14.Minke Bok   4335  
15.Peter Haeck   4458   15.Geertje Haeck  4310  
16.Jonnij Tuinstra  4358   16.Kirsten Deelman  4287  
17.Minke Bok   4325  
18.Fokke Boersma  4129  
19.Ellie Klamer   3978  
20.Henk Cornello 3946 
 

 



 

12 

Terugblik carbidschieten.  

Hallo dorpsbewoners,  

Ondanks dat wij al druk bezig zijn met het maken van de 
activiteitenkalender voor 2018, willen wij graag nog even terugblikken op 
oudejaarsdag 2017.  

Op 31 december zijn wij met een enthousiaste club bij elkaar gekomen 
op het ijsbaanterrein. Om het jaar onder het genot van versnaperingen, 
uit te knallen met vele carbidbussen. Het was een erg gezellige dag, 
waarin we bezoekjes hebben gehad van inwoners en niet-inwoners. Ook 
hebben we erg veel positieve reacties mogen ontvangen.  

Nadat dit jaar goed is bevallen, liggen de plannen voor volgend jaar 
alweer op tafel!  

Iedereen die dit jaar even kwam kijken en gezelligheid meenam, bedankt 
en hopelijk tot volgend jaar!  

Wij wensen iedereen nog het allerbeste voor 2018!  

Met vriendelijke groeten  
Namens het AC,  
Jennie, Gina, Ella en Marjan 
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Voortgangsrapportage commissie gevolgschade gaswinning  

De afgelopen tijd is er  veel gebeurd m.b.t. de aardbevingsproblematiek, 
zowel landelijk als ook op lokaal niveau.  

Vrijdag 19 januari hebben Marianne Teerhuis, Sytze Scheeringa, Harry 
Schaaphok en ondergetekende Niehove vertegenwoordigd bij de 
fakkeloptocht in Groningen. Een indrukwekkend gebeuren voor ons en 
een ieder die het op de TV gevolgd heeft.  

  

Dinsdag 23 januari hebben Harry Schaaphok en ondergetekende een 
onderhoud gehad met wethouder Henk Bakker en Noortje van den 
Nieuwenhuizen, ambtenaar belast met het aardbevingsdossier. Inzet van 
dit gesprek was om het gemeentebestuur van Zuidhorn te overtuigen 
van het gemeenschappelijke belang (Zuidhorn-Niehove), nl. dat het 
nieuwe schadeprotocol ook van toepassing zou moeten zijn op het zgn. 
“buitengebied”. Hierover waren de aanwezigen het roerend eens.  

Op 25 januari hebben wij een E-mail gestuurd, samen met een copie van 
de brief van december 2015 aan de Nationaal Coördinator Groningen, 
naar de Nationale Ombudsman met het verzoek te willen bevorderen, 
dat het nieuwe schadeprotocol ook van toepassing zou zijn op het zgn. 
“buitengebied”. Het (vlotte) antwoord hierop was, dat ons verzoek zou 
worden doorgestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken.  



 

14 

Op 31 januari presenteerde Minister Wiebes het nieuwe schadeprotocol.  

Belangrijkste punten hieruit zijn:  

· Iedereen kan bevingschade melden; het aardbevingsgebied is niet 
langer geografisch begrensd. Dit betekent, dat Niehove zich niet langer 
meer in het “buitengebied” bevindt, en dat schade gemeld kan worden. 
Hiermee wordt in feite recht gedaan aan onze situatie.  

· Het bewijsvermoeden wordt toegepast. Is er een verband tussen 
schade en beweging in de grond, dan wordt er vanuit gegaan dat de 
schade komt door de gaswinning en wordt schade vergoed. Aangezien 
ca. 50% van de kern van Niehove schade heeft, zijn wij van mening een 
sterke zaak te hebben, onder meer in het licht van de aanwezigheid op 
korte afstand van de gasopslag in Grijpskerk.  

Interessant is overigens dat Minister Wiebes tijdens zijn aanwezigheid ’s 
avonds bij Jinek sprak over “schade als gevolg van de gaswinning” i.p.v. 
“aardbevingschade. Onze commissie heeft eveneens van meet af aan 
gesproken over “gevolgschade gaswinning” omdat dat breder is dan 
enkel de directe relatie met aardbevingen.  

Zoals al eerder bericht, zitten Harry Schaaphok en ondergetekende in de 
klankbordgroep van het onderzoek door de Technische universiteit (TU) 
Delft van in totaal zo’n 63 panden in het “buitengebied” van de provincie 
Groningen.  

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari doet de TU Delft nader onderzoek bij 
panden in onze omgeving. Donderdag in Oldehove en Lauwerzijl, op 
vrijdag 9 februari bij een tweetal panden in Niehove: Kerkstraat 2 en 18. 
Doel van het onderzoek is om “alle mogelijke oorzaken van schade” vast 
te stellen. Dit is dus breder dan alleen aardbevingschade.  

Naar verwachting worden de uitkomsten hiervan omstreeks april-mei 
bekend.  

Tot zover deze voortgangsrapportage.  

Mede namens Harry Schaaphok,  

Marco van den Ende 
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Ingezonden stukken. 
 

Zon4Ons: 15 jaar lang geen energiebelasting betalen!  

Inwoners van Niehove krijgen de kans en de mogelijkheid om zonne-
energie te gaan opwekken zonder zelf panelen op het dak te hoeven 
leggen! Stel, je zou wel zonne-energie willen gebruiken, maar je dak is 
niet geschikt voor zonnepanelen (geen plek, ongunstige ligging, afbreuk 
aan dorpsgezicht). Je bent niet de enige. Hiervoor heeft de coöperatie 
Zon4Ons een slimme oplossing. Zon4Ons zoekt in de buurt een aantal 
geschikte locaties voor gezamenlijke duurzame energieopwekking., bv. 
daken van schuren bij boerderijen. Daar worden vele honderden panelen 
geplaatst.  

En dan gaat het als volgt: De leden van de coöperatie wekken op deze 
locaties gezamenlijk groene stroom op. Kosten, opbrengsten en 
besparingen worden onderling gedeeld. Dat levert naast milieuwinst ook 
geld op. Iedere deelnemer krijgt een contract met de belastingdienst 
waarin is vastgelegd dat 15 jaar lang geen energiebelasting hoeft te 
worden betaald over de geleverde zonne-energie.  

 

Zon4Ons organiseert in drie van de deelnemende dorpen 
informatieavonden waar je meer te weten komt en vragen kunt stellen. In 
het gebied dat mee kan doen staan circa 2500 woningen. We mikken op 
minimaal 50 maar hopelijk 100 deelnemers. Als deelnemer heb je niets 
te verliezen en veel te winnen! Dus doe mee, meldt je vast aan als 
geïnteresseerde!  
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Kom naar een van de informatieavonden, alle om 20:00 uur in het 
dorpshuis van: Ezinge, 6 maart Noordhorn, 14 maart Oldehove, 20 maart 
(NB helaas niet in Niehove i.v.m. verbouwing Eisseshof)  

Op de website van Zon4Ons kan je meer info en een rekenvoorbeeld 
vinden en kan je je aanmelden voor een van de informatieavonden en 
voor de nieuwsbrief en als mogelijke deelnemer. https://zon4ons.nl  

Namens het bestuur van Zon4Ons Fred Hendriks 

 
 
 

 
     

  

 

 

Niehove 1895 
 
Boudewijn de Vries heeft een interessant artikel/Nieuwsch uit 1895 
gevonden over het Niehoofster Ziekenfonds en hoe voorzorg werkt. 

Om met Multatuli te spreken: 

”Het doel van al ons streven is genieten” 
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Seniorenreis  

Datum 16 mei 2018  

Tijd ± 8.30 uur tot ± 19.30 uur  

Opstapplaats Ripperdastede of dorpshuis Humsterland/Oldehove  

Kosten € 55,00 p.p. (vooraf te betalen)  

De seniorenreis voor alle 65-plussers in Niehove, Oldehove, Kommerzijl, 
Saaksum en Lauwerzijl wordt dit jaar voor de 60ste keer georganiseerd. 
Deze jubileumreis voert ons naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. De 
bloemetjes worden dus zowel letterlijk als figuurlijk buiten gezet. ’s 
Middags is er een rondvaart door de smalle grachten, en onder de 
bruggetjes door, van Giethoorn. De prijs van € 55,00 p.p. is inclusief 
busvervoer, koffie/thee (3x) met 2x iets lekkers erbij, een 3-gangen diner 
en entrees. Een laatste ‘afzetter’ bij Balk in Zuidhorn is echter (extra) 
voor eigen rekening.  

De 65-plussers van Niehove krijgen geen persoonlijke uitnodiging. Is er 
belangstelling, behoefte aan meer informatie en/of een brochure of u wilt 
zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Irma Stol, tel. 591635 
of via im.stol@hotmail.com.  
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Dauwtrappen    Hemelvaartsdag 2018 
 
De traditie van het dauwtrappen wordt ook dit jaar voortgezet. 
Dauwtrappen Niehove betekent een wandeling met dorpsgenoten in de 
vroege ochtend via niet-alledaagse paden. Ook de inwendige mens zal 
versterkt worden. 
Via NaisFlits komt er t.z.t. een uitnodiging en informatie waar en 
wanneer jullie je kunnen aanmelden. 
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Buurtwerkers 

Dag allemaal, 

In deze Nais iets over onze Buurtwerkers. 
Zij zijn de beroepskrachten in de dorpen die hun deskundigheid graag 
delen met de deskundigheid van de inwoners; ieder op z’n eigen terrein 
maar altijd sámen. 
Omdat zij dichtbij de inwoners werken kennen veel (groepen) mensen 
hen en zijn ze snel en makkelijk aanspreekbaar.  
Mede door de samenwerking met de inwoners en het informele netwerk 
in de verschillende dorpen weten de buurtwerkers wat er speelt en 
kunnen zij mogelijke verbindingen leggen. Daarbij zoeken zij naar het 
overstijgende, gemeenschappelijke belang maar soms juist ook naar het 
kleine individuele belang.  
  
De visie ‘inwoners aan het roer’ vaart er het beste bij als men terug kan 
vallen op de deskundigheid van een buurtwerker die kan initiëren en 
ondersteunen. En die ook het lokale totaalbeeld overziet opdat kleinere 
en grotere doelen met elkaar behaald kunnen worden.  
 
Ga voor alle films van de (Super)helden van SWgZ, werken met lef! 

naar: St. Welzijn gemeente Zuidhorn 

 

 

‘De helden van het Vrijwilligerswerk!’ 

Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken uit onze samenleving. 
Vrijwilligers maken het mogelijk dat verenigingen en organisaties kunnen 
blijven bestaan.  

Mensen hebben allemaal hun eigen redenen om vrijwilligerswerk te 
doen. Om kennis en (werk)ervaring op te doen, andere mensen te 
ontmoeten, de Nederlandse taal eigen te maken, voor het behoud of 
opbouwen van een werkritme, om iets te kunnen betekenen voor een 
ander of gewoon omdat het leuk is om te doen!  

Vrijwilligers staan klaar voor buren, vrienden en kennissen voor 
bijvoorbeeld vervoer naar de huisarts, een klusje in en om het huis of 
samen gezellig op pad. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen via 
passend vrijwilligerswerk mogelijk weer perspectief op een betaalde 
baan.   
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Vrijwilligerswerk Zuidhorn coördineert jaarlijks de tientallen projecten 
rondom NLdoet en zorgt ervoor dat bij alle deelnemende verenigingen 
en organisaties voldoende helpende handen aanwezig zijn. Binnen het 
project ‘Werk integreert’ begeleidt het steunpunt vergunninghouders 
richting organisaties en bedrijven waarbij persoonlijk maatwerk leidt tot 
een duurzame samenwerking en integratie.   

De basis voor sterk vrijwilligerswerk is deskundigheid en aandacht voor 
bijzondere mensen. Dat alles in combinatie met een goede 
samenwerking met de gemeente, vrijwilligersorganisaties, buurt- en 
jongerenwerkers en samenwerkingspartners in het Westerkwartier en de 
Provincie. Dat nemen we graag mee naar het Westerkwartier. 

 “Sterk vrijwilligerswerk bevordert de leefbaarheid in de dorpen!” 

 
St.Welzijn gemeente Zuidhorn 

 

Hartelijke groet, 

Loes Jansen,  
algemeen leidinggevende SWgZ 
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IJS in Niehove 

 

Wellicht hebben jullie al gezien dat er op Rikkerdaweg 36 gebouwd 

wordt. Wat en waarom zal ik jullie uitleggen. Sinds een aantal jaar heb ik 

(Rianne van der Helm) een droom en die droom zal nu werkelijkheid 

worden.  

Sinds een stage bij een kaasmakerij voor mijn opleiding in Wageningen 

ben ik gaan nadenken over de mogelijkheden voor het verwerken van 

melk van het eigen melkveebedrijf in Niehove. Hoe geweldig is het 

immers om de melk, die met zoveel passie en trots geproduceerd wordt, 

zelf te verwerken tot een ander prachtig product?  

De mogelijkheid heb ik gevonden: ik ga IJS maken.   

Achter de schermen zijn al veel voorbereidingen gedaan en nu zijn we 

dan ook daadwerkelijk aan het bouwen. In het voorjaar zal Rianne’s 

Boerderij IJs van start gaan.  

Wil je meer weten? Zoek me op Facebook en/of Instagram om op de 

hoogte te blijven of stuur een mailtje of appje. 

Mail:info@riannesboerderijijs.nl 

Tel.:  0636211422 

 

 

 

                                           

            BLOEMENHUIS DRINTH GRIJPSKERK                                                             

mailto:info@riannesboerderijijs.nl
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Kinderhulp zoekt vrijwilligers: zodat kinderen in armoede er óók bij 
kunnen horen!  

Steeds meer kinderen in ons land zijn de dupe van financiële problemen 
thuis. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor deze kinderen en 
daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte van Kinderhulp wordt 
gehouden van 16 t/m 21 april 2018. We hopen op gulle giften, maar 
hebben ook hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend 
behoefte aan extra collectevrijwilligers. Helpt u mee?  

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij 
vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 
kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen met 
leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen 
door simpele dingen zoals zwemlessen, een dagje uit, een fiets, 
opleiding of een laptop mogelijk te maken. Omdat ook zij moeten kunnen 
meedoen en een mooie toekomst verdienen!  

Loopt u ook mee?  

Laat armoede geen spelbreker zijn en steun deze kinderen! Zet u ook 
een paar uurtjes in als collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt 
niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen 
met de plaatselijk organisator in uw wijk of woonplaats overlegt u welke 
straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan via: 
collecte@kinderhulp.nl.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator: 
Annet Wortelboer, tel. 06-21656731 of mail naar 
a.wortelboer@kinderhulp.nl.  
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Activiteiten in februari  t/m juni 2018 agenda 
 

Rookwedstrijd 

Datum: vrijdag 9 februari 

Tijd:  inloop vanaf 19:30 uur  

Plaats  De Schaatshut 

Inschrijfgeld:  €2,50 Leden Dorpsbelangen: gratis 

 

Zwemmen in de voorjaarsvakantie 

Datum: woensdag 28 februari 

Tijd:  10:00 uur verzamelen bij de haven 

Plaats  ????? rond 16:00 uur terug 

 

NL doet!! 
Datum: zaterdag 10 maart 
Tijd:  08:30 uur  
Plaats: Schaatshut 
Informatie: Jan Broersma  591624 
 

Pasen, paaseieren zoeken, wandeltocht en Paasvuur 

Datum: zondag 1 april 
Tijd:  meerdere tijdstippen 
Plaats: NIEHOVE 
 
Dauwtrappen 
Datum:    donderdag 10 mei  
Tijd:      08.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
Entree        gratis voor leden, niet leden € 2,50 p.p. 
 
Seniorenreis 

Datum: woensdag 16 mei 
Tijd:  08:30 uur tot ±19:30 uur 
Plaats: Opstappen: Ripperdastede of Humsterland in Oldehove 
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Nieuws van zwembad Electra 
 
 
ZWEMSEIZOEN 2018  

Het nieuwe zwemseizoen is in aantocht! Als bestuur 

werken we hard om alle voorbereidingen voor het 

zwemseizoen 2018 te treffen. Langs deze weg willen we jullie alvast 

informeren over een aantal belangrijke zaken. 

 

Veiligheid 

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de veiligheid in Nederlandse 

zwembaden. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn de regels  

aangescherpt. Dit betekent voor Electra dat we sommige huisregels 
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aanpassen voor  de veiligheid van de bezoekers en het personeel. Denk 

aan verbeterde protocollen voor schoolgroepen en nieuwe afspraken 

over toezicht en watercontrole. 

De nieuwe huisregels hangen we goed zichtbaar op. Voor informatie 

kunt u tijdens de voorverkoopavond of tijdens het zwemseizoen bij het 

bestuur terecht. 

 

Brez 2018 

Verder geldt met ingang van dit jaar een nieuw zwemreglement: Brez 

2018. Ook Electra gaat zwemlessen geven volgens dit reglement. Dit 

betekent dat in de zwemlessen meer aandacht is voor survival (het 

overleven in het water). 

 

NLdoet 

Voordat we starten is nog het nodige te doen! Allereerst doen we op 10 

maart 2018 van 9:00 tot 12:00 weer mee aan NLdoet. Electra heeft ook 

dit jaar weer een bijdrage van het Oranjefonds gekregen voor een grote 

klus, namelijk schilderwerk.  

 

Klusdagen 

Dan volgen de klusdagen waarop de vaste vrijwilligers met man en 

macht werken om het bad klaar te maken voor het zwemseizoen. De 

klusdagen zijn dit jaar op 7, 14 en 21 april van 9:00 tot 12:00 uur. De 

coördinatie van de klusdagen doet Nanning Zeldenrust. 

 

Voorverkoop 

Zoals gebruikelijk starten we dit jaar weer met de online-verkoop. Van 1 

tot en met 21 april kunt u de abonnementen online bestellen. Ook de 

opgave voor zwemlessen kan online via het bestelformulier via de 

website. Na betaling kunt u de abonnementen en zwemleskaarten op 21 

april (11:00 tot 12:00 uur) en 28 april (13:00 tot 17:00 uur) ophalen op 

het zwembad. Op deze dagen kan u de abonnementen en opgave voor 

zwemlessen ook aan de kassa op Electra regelen.  

 

De voorverkoopavond vindt plaats op 11 april 2018 van 19:00 tot 21:00 

uur in Dorpshuis ‘t Humsterland.  
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Nieuwe vrijwilligers voor de kassa gezocht! 

De afgelopen vijftig jaar is wel gebleken dat zwembad Electra kan niet 

bestaan zonder vrijwilligers. Dit jaar doen we als bestuur een oproep 

voor nieuwe vrijwilligers die mee willen draaien in de kiosk. We hebben 

een enthousiaste groep vrijwilligers die beschikbaar is voor de kiosk. Het 

zou fijn zijn als er een paar vrijwilligers deze groep komen versterken! Bij 

belangstelling kunt u zich melden bij het bestuur: persoonlijk of via de 

mail (zwembadelectra@gmail.com). 

 

Opening 

En dan de allerbelangrijkste datum: de opening van het zwemseizoen is 

op 28 april 2018 om 13:00 uur. We hopen veel zwemliefhebbers te 

mogen ontvangen! 

 

Tot ziens op Electra! 

 

Namens het bestuur, 

 

Esther Nolles 

(secretaris) 

 
 

 

mailto:zwembadelectra@gmail.com
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Nieuws van de Activiteiten Commissie 
 
Zwemmen in de voorjaarsvakantie! 

 
Wanneer?   Woensdag 28 februari 2018. 
Tijd?  Om 10:00 uur verzamelen bij de     

haven. We verwachten rond 
16:00 uur terug te zijn. 

Voor wie?  Alle leden van het AC. Vriendjes     
en vriendinnetjes mogen ook 
mee! 

Waar?  Dat houden we nog even geheim. 
Eigen bijdrage? € 2,00   vriendjes € 6,00 
Opgeven voor? Maandag 26 februari 2018. 
 
Wij zorgen voor iets lekkers tussen de middag! 
 
Kinderen zonder zwemdiploma zijn van harte welkom, mits onder 
begeleiding van een volwassene. 
Mochten er ouders zijn die willen rijden, mits nodig, dan horen wij dit 
graag! 
 
Opgeven kan via acniehove@hotmail.com  

mailto:acniehove@hotmail.com
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Pasen  

Beste dorpsgenoten,  

De vergunningsaanvraag voor het paasvuur, op zondag 1 april 2018, is 
de deur weer uit. We wachten echter nog even op de goedkeuring. Maar 
wij gaan er natuurlijk vanuit dat dit helemaal goed gaat komen, net als 
vorig jaar.  

Voorafgaand aan het paasvuur willen wij traditiegetrouw met jullie de 
verstopte paaseieren zoeken en vervolgens natuurlijk de wandeltocht 
lopen.  

Verdere informatie volgt op de Naisflits en op de Facebookpagina van 
het AC. Houdt deze dus zeker in de gaten.  

Oja, onze Facebookpagina is: AC Niehove.  

Tot dan!  

Met vriendelijke groet,  

Het Ac Niehove,  
Jennie, Ella, Gina en Marjan                 
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Even voorstellen 
 

Kennismaking met een nieuwe bewoner: Ella van der Wiel 

 

Hallo, ik ben Ella van der Wiel.  

 

De meeste mensen van Niehove hebben mij misschien al ontmoet. Ik 
ben vriendin van Meindert en woon na een lange klusperiode eindelijk 
samen in ons droomhuis aan de Rikkerdaweg 11.  
 
Ik ben gek op dieren en heb hier ook alles voorover. Ik rij een paar keer 
in de week op mijn verzorgpaard Sil en pas geregeld op de hondjes van 
mijn zus. 
 
Ik werk sinds 2 jaar bij HRM in Grootegast. Zit hier op kantoor als 
secretaresse / administratief medewerker. Eigenlijk een combi baan wat 
het erg uitdagend maakt. 

Voordat ik bij HRM kwam werken heb ik veel in de dierensector gewerkt 
maar kon dit helaas niet meer doen vanwege een schouderblessure. 
Toen ik in de stad bij een puinbrekerij als weegbrugmedewerker kwam 
heb ik Meindert ontmoet. 
Helaas voor Meindert sloeg de vonk daar nog niet over bij mij, maar een 
half jaar later bij HRM was het helemaal raak. 
 
Ik kom zelf uit Heerenveen en weet de reactie nog de eerste keer toen ik 
in Niehove kwam. Zoals ook veel van jullie helaas herinneren zei ik altijd: 
“wat er ook gebeurt maar wonen in Niehove voor geen goud”!! 
Gelukkig werd ik nog verliefder en wou ik maar één ding en dat was 
samen zijn met die lieve Meindert. En tja daar heb ik echt alles voorover. 
Dus hop appartement in Heerenveen gedag zeggen en met de caravan 
richting Niehove. 
 
Helaas hield deze het niet tot het einde vol. Na een zeer winderige en 
slapeloze nacht omdat de wind vond dat de voortent wel voor de caravan 
wegkon, hebben Meindert en ik besloten om bij Alida en Marten in te 
wonen. Wat waren wij blij en dankbaar, een kok, wasserette, hotel, 
kortom een alles in één!! 
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In december was het dan eindelijk zo ver ons mooie huisje was eindelijk 
klaar! 
 
In de loop van de jaren dat ik in Niehove komt heb ik heel wat lieve 
mensen ontmoet en hoop dat het net zo leuk wonen blijft zoals het tot nu 
toe is.  
 
Groetjes Ella 

 

 

Noot van de redactie:  Ella heb je nog een fotootje van jezelf zodat we (ik) je 
kan herkennen als je voorbij onze huizen loopt. Voor de volgende keer. 

Nu moeten we het maar weer doen met een overzichtsfoto van ons 

 

NIEHOVE 
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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. 
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 Jonny Tuinstra 

Buurman en buurvrouw aan de pizza in Zweden  

Zoals de meesten van jullie wel weten rijdt ik wekelijks op de 
Scandinavische landen, voornamelijk Zweden en Denemarken.  

Carolien v.d. Helm is afgelopen jaar met haar vriend Pieter naar Zweden 
verhuist waar hij op een boederij werkt en zij woont en werkt op 
verschillende plekken.  

Eind november op een vrijdag kreeg ik de opdracht om stukgoed te 
laden op de loods van NVO in Zuidbroek voor verschillende adressen in 
Zweden waaronder Uppsala, voor mij een rit die ik vaker gedaan heb 
maar ineens bedenk ik mij dat Carolien daar net sinds een aantal weken 
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woont. Ik bel gelijk met Hans en vraag of zij toevallig nog een iets van 
plan waren om naar Carolien op te sturen? Hans beaamde dit en ik stel 
voor om dit voor hun mee te nemen en persoonlijk bij haar af te leveren. 
Een koffer vol met stroopwafels, hagelslag en kerstkleding word bij ons 
gebracht en ik zal deze op zondagavond meenemen als ik naar Zweden 
vertrek.  

 Let ook op de contouren van Niehove 

Zondagavond om 19:30 uur zwaaien Jennie en de kinderen mij uit en ga 
ik op weg naar de ferry in het Duitse Travemünde voor de oversteek 
naar het Zweedse Malmö. Deze boot vertrekt s nachts om 3u en legt 
maandag om 12u aan. Na een goede nachtrust en een lekker ontbijtje op 
de boot begin ik uitgerust aan mijn eerste kilometers voor deze week in 
Zweden. Verschillende adressen doe ik aan in zuid Zweden om dan 
vervolgens 650 kilometer door te rijden naar Stockholm waar ik 
dinsdagmorgen nog een adres heb om te lossen. Op de maandag 
informeer ik de planning dat ik mijn buurmeisje kan treffen op mijn laatste 
losadres in Uppsala en het leuk zou zijn als wij tijd zouden hebben om af 
te spreken.  

Dinsdagmorgen het adres gelost in centrum Stockholm, op naar de 
volgende in Rosersberg en dan naar m’n laatste adres in Uppsala. Het 
loopt allemaal zeer vlot vandaag en ben ik al om elf uur leeg. Carolien 
was natuurlijk nog aan het werk en zij zou mij rond 15:30u op kunnen 
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halen. Tussentijds kon ik de stad in om een stukje cultuur te snuiven, 
hierbij heb ik mooie centrum en bijbehorende gebouwen bekeken. De tijd 
vloog voorbij en om 15:30u was Carolien daar om mij op te halen en 
natuurlijk haar koffer.  

     
Carolien heeft mij haar werkplek laten zien waarna wij samen naar de 
winkel zijn gegaan nog wat boodschappen te halen voor onze pizza van 
vanavond. Prachtig om te zien hoe snel Carolien de Zweedse taal 
machtig is. Na een korte rit kwamen we aan bij haar tijdelijke woning net 
buiten de stad en hebben een gezellige avond gehad, vooral heel 
bijzonder dat je elkaar zover van huis treft.  
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Op het eind van de avond heeft Carolien mij weer terug gebracht naar 
mijn vrachtwagen zodat ik de volgende morgen om vier uur weer kon 
vertrekken, met als doel een vracht hout te laden voor een bestemming 
in Nederland. Op donderdag was is weer in Nederland waar ik het hout 
gelost heb en om de week compleet te maken heb ik nog snel een ritje 
Denemarken kunnen doen en was ik zaterdagmorgen weer thuis in 
Niehove.  

Bij toeval mocht ik de week erop weer naar Uppsala om een vracht 
bomen te lossen in het centrum. Ook nu weer afgesproken met Carolien 
die toevallig een dagje vrij was.  

Zo zie je maar weer mijn werk blijft altijd verrassend en kom ik op de 
mooiste plekken.  

Jonny  
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Regiotheater/Eisseshof 
 

Geen nieuws (verbouwing Eisseshof) 
 

 

 
 
 

 

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.: de AC,  Jonny Tuinstra, Ella van der Wiel, Rianne 
van der Helm, Janneke Holwerda, Boudewijn de Vries, Irma Stol, Loes 
Jansen, Esther Nolles, Jan Broersma, Marco van der Ende, Wiepie 
Jansen, Hans Harkema en Albêrt Heesink, 
 
Met dank aan onze adverteerders:  
Hummel Tuintotaal Noordhorn,          Rudie Wiersma Fotografie Zuidhorn 
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: Canon BIS (Business & Information Services) 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 juni 2018    begin juni 2018  Zomernais 

1 oktober 2018   begin oktober 2018 HerfstNais 

1 februari 2019   begin februari 2018 WinterNais 

 
 
Agenda: 

Vr   9 Februari  20:00 uur Rookwedstrijd 

Wo 28 Februari  10:00 uur Zwemmen 

Za 10 Maart   08:30 uur NL doet 

Zo   1 April   Paasactiviteiten 

Do 10 Mei   08:00 uur Dauwtrappen 

Wo 16 mei   08:30 uur  Seniorenreis 

 

 

 

 


