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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 HerfstNais, vóór 1 oktober 2018 

naar het e-mailadres: nais@niehove.eu of inleveren bij één van de 

redactieleden. Iedere inzender krijgt een ontvangstbevestiging. 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 
 
 
Mededeling van de redactie: 
 
P.s.: Kopij voor de website en de NaisFlits graag aanleveren als 
Worddocument met evt. foto’s, plaatjes, etc. als aparte bijlage. 
 
 
 

Regiotheater/Eisseshof 

 
 
Voor de komende maanden is er geen programma ontvangen. 

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

 “ Zou het mogelijk zijn om Nais hiermee te openen? “  was de vraag van het 
bestuur Dorpshuis.  En zie……. 

Opening van ons vernieuwde Dorpshuis 

 

Beste inwoners van Niehove!  

Op 23 juni a.s. opent het vernieuwde Dorpshuis op feestelijke 

wijze haar deuren.  

Jullie zijn allemaal van harte welkom om dat van 15.00 tot 17.30 uur 

met ons te vieren. Dan heffen we het glas op alle helpende handen op 
een sprankelende toekomst met talloze nieuwe mogelijkheden!  

Het lijkt ons leuk als iedereen op deze dag de Niehoofster vlag uithangt.  
Heeft u hem nog niet? Dan kunt u hem bestellen en afhalen bij   
Hans Harkema halyfun@home.nl Rikkerdaweg 5 .  

  
Annie Pieltjes, Petra Postema, Rob Vogel, Hans Harkema,  
Enno Zuidema en Janneke Holwarda  
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Dit is eens een andere opening dan het gezever over FC Twente. De 
opening over een opening is een betere opening dan……. 
 

Maar waar moet ik mee openen. Er is dit keer veel minder kopij 
binnengekomen dan gebruikelijk. We hebben dan wel het 
openingsnieuws over de opening maar geen foto’s van de 
ver/herbouwing van het Dorpshuis. Via de Naisflits kunt u wel honderden 
foto’s bekijken. Laten we het er dan maar op houden dat we foto’s 
krijgen van de opening om daar dan de volgende keer mee te openen. 

 

In dit nummer wel bijdragen van o.a. Bertjan Jansen ,Johnny en Irma 
Stol, Esther Nolles  Albêrt Heesink, Ella van der Wiel, Loes Jansen, 
Annie Pieltjes. 

Geen bijdragen over NL-doet, kaarten, rookwedstrijden, biljarten, 
Jeu de Boules, wandeltochten schilderactiviteiten bij de 
schaatsbaan, schaatsactiviteiten bij de schilderachtige 
schaatsbaan, aardbevingen, gaswinning, zonnepanalen, 
duurzaamheid. 

Ik weet, veel komt wekelijks in de Naisflits, het medium waarin veel staat 
over wat ons in Niehove bezighoudt zoals recentelijk de ronde of 
vierkante lantaarns, belijning van de toegangswegen, foto’s van de 
verbouwing, vieringen in de kerk etc.   Maar toch; een mooi verhaal, een 
goed verslag, reisverhalen, aankondigingen agenda’s, foto’s, ik heb ze 
het liefst op papier. 

 Ik heb getwijfeld of ik dit paard nog zal laten zien. Waar de 
rest in galop ging kwam dit ros niet verder dan een sukkeldraf en 
struikelde bij de laatste hindernissen. Dat betekent een ander veld (de 
jupiler leaque) om op te draven om gesteund door de tienduizenden 
supporters terug te keren in de stal waar het thuishoort (de eredivisie). 
De vraag uit de vorige Nais is hiermee beantwoord: het zal stil zijn op 
vrijdagavond in Niehove-west. 

 

Verder is er natuurlijk onze website 

www.niehove.eu 

met daar het laatste nieuws over NIJHOOF. 

 

Veel plezier bij het lezen en laat ons weten wat u er van vindt 

http://www.niehove.eu/
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Weer OPEN !! 
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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: 

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 

 

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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Terugblik afgelopen periode 

 

 

 

Dauwtrappen Niehove 10-05-2018 

Janet verwelkomde iedereen en in het bijzonder de nieuwe inwoners,  
Harm en Irene Streefkerk wonend op de Dato Sickemaheerd aan de 
Oude Dijk.  
Ook Fred Stol onze wethouder van Zuidhorn, met z'n vrouw Marian zijn 
weer van de partij.  
 
Om 8 uur na het luiden van de klok door Kees Gouman gingen we van 
start!  
We liepen om de kerk, naar het wandelpad naar "Tilstok".  
Daarna het laarzenpad op, langs het Niehoofsterdiepje, waarin vele 
dooie vissen lagen, wat waarschijnlijk te maken heeft met de paringstijd!  
Aangekomen op Heereburen, linksaf richting Oude Dijk, waar we gastvrij 
ontvangen werden door Harm en Irene Streefkerk, die na 27 jaar op 
Bonaire te hebben gewoond, neergestreken zijn in de mooie omgeving 
van Niehove op de woonboerderij de Dato Sickemaheerd!  
 
Daar kregen we heerlijke koffie/thee met puddingbroodjes, krentenbollen 
en suikerbrood.  
In tussentijd konden we de verbouwde ruimte met z'n mooie uitzichten, 
naar het landschap rondom bekijken.  
Door de grote tuin liggend om de boerderij, liepen we vervolgens weer 
naar het fietspad naar Niehove.  
 
We eindigden weer bij ons dorpshuis "Eisseshof", waar we overheerlijke 
ijs kregen van verschillende smaken: vanille, chocolade en 
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boerenjongens van onze jonge onderneemster van Niehove, Riannne's 
Boerderij Ijs.  
 
Irma en Janet, namens iedereen mag ik jullie bedanken voor jullie inzet 
en organisatie waar wij, 30 wandelaars van hebben genoten!!  
 
Annie Pieltjes-Westra. 
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We kregen onderstaand verzoek: 

“Hallo, 

Graag zou ik mijzelf willen voorstellen in het blad Nais uut Nijhoof, hierin 
wil ik graag uitleggen wat het buurtjongerenwerk kan betekenen in de 
dorpen. 

Met vriendelijke groet, 

Bertjan Jansen Buurtjongerenwerker Gemeente Zuidhorn “ 

 

Bezoekadres: 

Jellemaweg 39801 CG 

Postadres:Postbus 159800 AA Zuidhorn 

Tel: 0594 - 50 47 11 

Mob: 06-15570319 

Internet: 

www.swgz.nl 

 

 

 

Nou Bertjan dat kan. Zie volgende pagina    

http://www.swgz.nl/
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Buurtjongerenwerk  

Mijn naam is Bertjan Jansen en ik ben buurtjongerenwerker bij de  
Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ)  

Als buurtjongerenwerkers gaan we veel op pad in de dorpen om in 
gesprek te raken met de jongeren.  

Daardoor krijgen we een goed beeld van welke wensen, behoeftes en 
vraagstukken er leven onder de jongeren en hun omgeving. We zijn 
eenvoudig benaderbaar en kunnen snel en praktisch ondersteuning of 
hulp bieden aan individuele en groepen jongeren. Van ondersteuning bij 
problemen op school tot het vinden van (vrijwilligers)werk of het 
organiseren van een feest of activiteit. Daarnaast kunnen ouders en 
jongeren ook bij ons terecht als het gaat over onderwerpen zoals gamen, 
drugs, alcohol, groepsdruk financiële vragen, jonge mantelzorg of een 
onprettige situatie binnen het gezin. Indien nodig en gewenst halen wij 
onze samenwerkingspartners met verstand van specifieke zaken erbij.  

Deze samenwerkingspartners kunnen zijn: buurtwerk en maatschappelijk 
werk, politie, scholen en sportverenigingen, Verslavingszorg Noord-
Nederland, Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, Voedselbank, gemeente 
Zuidhorn, Jeugdsport-en jeugdcultuurfonds.  

Straatwerk is een belangrijk onderdeel van ons werk, de 
buurtjongerenwerkers zijn daar waar de jongeren ook zijn. Dit is op straat, 
hangplekken, scholen of bijvoorbeeld sportclubs. Wij willen contact 
maken en houden met de jongeren zodat we samen kunnen werken aan 
zaken die voor hun belangrijk zijn. Wij werken enthousiast en met 
overtuiging aan een leefomgeving waarin jongeren in beeld zijn en actief 
meedoen. Daarbij organiseren wij in principe zelf geen activiteiten maar 
vragen we de jongeren wat zij willen en wat ze er aan willen bijdragen om 
het mogelijk te maken. Samen komen we tot mooie activiteiten die samen 
gedragen worden.  

De kracht van het buurtjongerenwerk is dat de werkers de leef- en 
denkwereld van de jongeren kennen. Wij weten wat hen bezighoudt en 
spreken dezelfde taal. Het buurtjongerenwerk is flexibel;  

we werken niet op gezette tijden en plaatsen maar bewegen mee met de 
jongeren.  

Wil je meer weten over het buurtjongerenwerk van de SWgZ neem dan 
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contact met mij op. Ik kom graag bij je langs of nodig je bij ons uit.  

Bertjan Jansen  

Buurtjongerenwerker SWgZ  

Jellemaweg 3  
9801CG Zuidhorn  

E-mail: b.jansen@swgz.nl  

Mob: 0615570319  

Ik ben contactpersoon voor de dorpen: Oldehove, Kommerzijl, Lauwerzijl, 
Niezijl en Saaksum.  

Volg mij ook op Social Media onder de naam:  

Jongerenwerker Bertjan  

Facebook | Instagram | Twitter  
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Als afsluiter ‘de helden’ van het buurtsportwerk 

 
De buurtsportcoach beweegt zich in de dorpen, kijkt, luistert en jaagt aan. 
Hij stemt af en werkt samen met het buurtjongerenwerk, buurtwerk en 
vrijwilligerswerk. Maar ook scholen, sportverenigingen en inwoners weten 
het buurtsportwerk (BSW) makkelijk te vinden en liften mee op het 
netwerk, de creativiteit, ondersteuning en soms extra handen die het 
BSW kan regelen. 

Het BSW probeert op deze manier sport, beweging & cultuur te 
stimuleren en het aanbod te vergroten en te verbreden waardoor 
niemand ‘buitenspel’ hoeft te staan. 

 BSW in de gemeente Zuidhorn is ondergebracht bij ons als 
welzijnsorganisatie vanuit een maatschappelijke invalshoek. Natuurlijk is 
sporten gezond. Het voorkomt veel gezondheidsproblemen en in 
combinatie met goede voeding vergroot je de kans op een gezond leven. 
Maar naast het gezondheidsaspect heeft sporten ook een 
maatschappelijk aspect. Kinderen leren bijvoorbeeld samen te werken en 
rekening te houden met anderen. Jeugdigen worden, door het 
organiseren van sportactiviteiten, gestimuleerd om te gaan sporten en 
zich aan te sluiten bij een vereniging.  

 De buurtsportcoach zet sport & cultuur ook in als middel om (groepen) 
jongeren te bereiken. Ze kunnen hun sores of teveel aan energie kwijt als 
ze een balletje trappen, maar leren ook hun talenten kennen wanneer ze 
zélf een evenement organiseren. 

 Senioren sporten, onder begeleiding, dicht bij huis met elkaar. Hierdoor 
ontstaan nieuwe contacten en neemt de kans op een mogelijk sociaal 
isolement af. Daarbij krijgt de zelfredzaamheid, en daarmee de kwaliteit 
van leven, een impuls. 

Extra waardevol is dat we vanaf dit jaar mensen met een chronische 
ziekte of lichamelijke beperking kunnen uitdagen en ondersteunen om 
actief te bewegen; richting sport, cultuur of een andere activiteit die 
‘beweging’ brengt. 

 

Kijk eens naar ”de helden van de buurtsportwerk” 
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Mede namens buurtjongerenwerk, buurtwerk, vrijwilligerswerk en buurtsportwerk 

Loes Jansen, Algemeen leidinggevende SWgZ 
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Voetbaltoernooi 
Op zaterdag 30 juni 2018 vanaf 13:30 uur op het memorabele 
voetbalveld van Niehove (bekend van de perfecte cirkels) 
 
Drie teams uit Oldehove, een team uit Niehove en oud-Niehove, 
Buitenpost, Noordhorn en Kommerzijl gaan de strijd met elkaar aan. We 
rekenen als vanouds op een sportief voetbalspektakel op niveau. Moedig 
de spelers aan en kom gezellig langs! 
Wil je deelnemen, ben je ouder dan 16 jaar, meld je dan aan bij Jan 
Broersma of Roelie Hoekstra (kan ook op de speeldag om 13.30 uur). 
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Activiteiten in juni t/m oktober agenda 

 
Opening van Dorpshuis. 
Datum:    zaterdag 23 juni 2018 
Tijd:      15.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Voetbaltoernooi 
Datum:    zaterdag 30 juni 2018 
Tijd:      13.00 uur 
Plaats:    ijsbaan 
Contactpersonen: Jan Broersma (tel 591624) en Roelie Hoekstra (tel 
591864) 
 

ZomerJazzFiets Tocht 

Datum: zaterdag 27 augustus 
Tijd:  meerdere tijden 
Plaats: Niehove centrum 
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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  

 

 

 
 
 
 
Nieuws van zwembad Electra  
      

ELECTRA: EEN MOOIE START VAN 
ZWEMSEIZOEN 2018  

Het zwembad is op zaterdag 28 april weer geopend. 
Het was een gezellige dag met een behoorlijk aantal 
fanatieke zwemmers. Een mooie start van het zwemseizoen. Inmiddels 
is het zwembad ruim een maand open, een goed moment om even terug 

mailto:post038@kpnmail.com
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te blikken en jullie daarnaast te informeren over activiteiten die de 
komende tijd op het programma staan.  

N Ldoet/Klusdagen 

 
 
Op 10 maart 2018 is tijdens NLdoet door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers een start gemaakt met het schoonmaken van het zwembad. 
Op 7 april hebben de vaste vrijwilligers deze klus afgemaakt. De 
schoonmaak van het zwembad kost veel tijd en energie, maar met de 
hulp van onze vrijwilligers is het weer gelukt. We melden bij deze vast 
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dat we voor volgend jaar op zoek zijn naar extra vrijwilligers die tijdens 
de klusdagen willen helpen. 
Aanmelden kan via zwembadelectra@gmail.com.  

 

 

Het team  

Ook dit jaar staat er weer een enthousiast team op het bad. Zowel in de 
kiosk als aan het bad zullen jullie nieuwe gezichten zien. Daarnaast 
helpen de enthousiaste vrijwilligers om de kiosk draaiende te houden. 
Voor deze laatste groep geldt nog steeds dat uitbreiding wenselijk is. Bij 
belangstelling kun je je melden via de mail 
(zwembadelectra@gmail.com).  

 

Zwemlessen  

De zwemlessen zijn direct na de meivakantie van start gegaan. Er wordt 
dit jaar lesgegeven voor het Zwem-abc, survival, snorkelen, 
zwemvaardigheid en wereldzwemslagen. Daarnaast kan er op 
woensdagavond getraind worden met de reddingsbrigade. Ook worden 
er naast de reguliere zwemlessen workshops aangeboden zoals 
meerminzwemmen. Voor informatie kan het badpersoneel benaderd 
worden. 
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Activiteiten  

Op de openingsdag is de eerste activiteit georganiseerd: schatduiken. 
Zoals altijd was dit een succes. De kleintjes hebben in het ondiepe bad 
ringen opgedoken en de oudere kinderen mochten in het diepe bad 
muntjes opduiken. 

 

Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten de planning  

* 11 tot en met 15 juni: zwemvierdaagse  

* 13 juni: buitenspeeldag  

* 18 juli: open water zwemmen  
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* 20 juli: chill middag  

* 25 juli: workshops synchroon zwemmen en survival  
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Tijdens de zomervakantie wordt iedere woensdag een activiteit 
georganiseerd. De activiteiten in augustus zijn op de website te vinden. 
Daarnaast worden alle activiteiten op Facebook gemeld.  

Swim Challenge  

Langs deze weg melden we alvast dat team Electra mee gaat doen aan 
de Swim Challenge op 25 augustus. Het team bestaat uit Erik van de 
Riet, Zinja Wierenga, Loanne Faber, Hendrike Schäfer, Marjolein Pijper 
en ondergetekende. Ten behoeve van deze Challenge worden nog één 
of meerdere activiteiten op Electra georganiseerd. Via Facebook houden 
we jullie op de hoogte.  

Tot slot!  

We hebben in de eerste maand prachtige zomerse dagen met heel veel 
bezoekers gehad. We hopen dat deze trend zich voortzet gedurende de 
rest van het seizoen en zien jullie graag op Electra.  

 
Tot ziens op zwembad Electra! 
 
Namens het bestuur, 
 
Esther Nolles (secretaris) 
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Even voorstellen: 

 
Ella van der Wiel 

 
In de vorige Nais stond: 
 
“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.” 
 
En zie. 

 

 
Voor de duidelijkheid: die vooraan, dat is Ella. 
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Avontuur in het buitenland 
 
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: Johnny en Irma 

Sinds 2012 hebben we onze favoriete vakantiebestemming gevonden:  

Noord-Amerika. 

 

Het begon met de verjaardag van een nicht van Irma die in Canada 
woont. Zij werd in 2012 50 jaar. Alleen een familiebezoek daar trok ons 
niet zo, waarna de nicht voorstelde om vanuit Amerika te gaan reizen. Zo 
gezegd, zo gedaan en dat is zo goed bevallen dat we dit jaar voor de 
zesde keer naar Amerika gaan. Het land is zo groot dat we ruim keus 
hebben welk (ander) gebied we bezoeken.  

Na het eerste jaar gereisd te hebben met een huurauto en van hotel naar 
hotel, hebben we de daaropvolgende jaren een camper gehuurd. Ons 
geeft het reizen met een camper een enorm gevoel van vrijheid. Het 
enige dat vast staat is de vlucht heen en de vlucht terug.  

De rolverdeling is duidelijk: Johnny rijdt (vindt hij helemáááál niet erg) en 
Irma puzzelt de route en bezienswaardigheden uit. Binnen de 
vakantieperiode reizen we met ons huisje-op-wielen van camping naar 
camping wanneer en hoelang we maar willen. Na aankomst op de 
camping pak je een biertje uit de koelkast en ga je aan de picknicktafel 
lekker in de zon zitten. Omdat iedereen op de camping reist, heb je snel 
contact en doe je via anderen soms ook nieuwe ideeën en/of tips op.  
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Het eerste jaar hebben we via de westkust gereisd van Los Angeles 
(Hollywood), Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite National Park, San 
Francisco, kustweg langs Pacific Ocean, Crater Lake National Park 
(geweldig mooi!), Portland, door de Rocky Mountains naar Lake Louise, 
Banff in Canada en Jasper National Park. Noord-Amerika is h-u-d-g-e en 
we genieten volop van de mooie flora en fauna. Amerika is ingesteld op 
reizigers: grote, ruime wegen, duidelijke borden, veel restaurants en 
voldoende campings. Het wisselend landschap zie je als een film door 
de vooruit aan je voorbij trekken. Machtig mooi!  

Vakantie is voor ons: het ontdekken van steeds weer andere plekken en 
het hebben van spontane ontmoetingen. In grote lijnen staat de reis 
vooraf vast, maar juist de onverwachte dingen maken het reizen 
bijzonder.  

Het contact met de Amerikanen is misschien wat oppervlakkig, ze zijn 
zeker vriendelijk en behulpzaam! We zijn gek op de Wal-Mart: een 
Amerikaanse supermarktketen. Tegenwoordig is het grootste gedeelte 
van de Wal-Martwinkels een Supercenter. In deze Supercenters worden 
niet alleen supermarktartikelen verkocht, maar allerhande producten, van 
fietsen tot wasmachines, van sokken tot speelgoed en van kleding tot 
munitie. Mobieltje mee, want je bent elkaar zo kwijt J.  

In 2013 hebben we de Route 66 gereden. Dat wil zeggen van Los 
Angeles naar Chicago. We hebben toen bijna 6300 km gereden. Ook 
tijdens deze reis hebben we onvoorstelbare mooie ‘highlights’ gezien.  

 

Na een pauzejaar hebben we in 2015 een rondtour gemaakt door het 
'Diepe Zuiden' van de Verenigde Staten en Florida. Na een bezoek aan 
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het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral (lanceerbasis van de 
NASA), gingen we noordwaarts. Onderweg zagen we oude 
plantagehuizen en bezochten de muzieksteden Nashville (country en 
western) en Memphis, de stad van Martin Luther King en Elvis Presley 
(rock-‘n-roll en blues). Graceland en het levensverhaal van Elvis heeft 
zeker indruk gemaakt op Irma. Tussendoor reisden we door de Great 
Smoky Mountains voor natuur en rust. Voor jazz en soul bezochten we 
New Orleans. In de ‘Sunshine State’ Florida wachtte ons langgerekte 
stranden met watersportmogelijkheden. Ook stonden de unieke flora en 
fauna van de Everglades op het programma en hebben we de 
Caribische sfeer op de Florida Keys geproefd.  

We maakten in 2016 een camperreis door New England, zoals 
Noordoost-Amerika ook wel wordt genoemd. Deze reis is volgens de 
brochure een combinatie van historie, cultuur en natuur. We begonnen in 
New York City. Toen we aankwamen was het één dag na 9/11 (2001) 
Dus 15 jaar nadat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers van het World 
Trade Center boorden. Heel beladen en indrukwekkend om op deze plek 
te staan bij het Memorial Monument (Ground Zero). Ook indrukwekkend 
was het waterspektakel van de Niagara Waterfalls.  

 

 

Vorig jaar hebben we een ‘rondje Denver-Denver’ gereden met als 
hoogtepunt Yellowstone National Park dat geprezen wordt om haar 
warmwaterbronnen, felgekleurde geisers en bizons. Tijdens deze reis 
zagen we o.a. beren (zwarte en grizzly), een Moose (rendier), wolven, 
bizons en prairiehondjes.  
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We zijn ons ervan bewust dat we bevoorrecht zijn om zulke reizen te 
kunnen maken; zowel financieel als qua gezondheid. Daarom genieten 
we er nú van.  

In de regel zijn onze vakanties voorspoedig verlopen. Uiteraard hadden 
we ook wel eens te maken met pechmomenten: klapband, limiet van 
creditcard overschreden op een moment dat je alleen met een 
creditkaart kunt betalen, telefoon laten liggen op het toilet en daar na 3 
uur reizen achter komen, rondvliegende matrassen op de snelweg, geen 
water in de woestijn etc., maar we wisten ons altijd weer te redden. Al 
met al hebben we samen in een paar jaar tijd hele mooie en fijne 
herinneringen gemaakt en avonturen beleefd.  

Het voert te ver om onze reizen in detail te beschrijven, maar onze 
fotoboeken getuigen van vele mooie plaatjes met daaraan verbonden 
verhalen. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom.  

Onze vakantiebestemming van dit jaar is Amerika/Canada (zoals we 
begonnen). Ook dit jaar is de aanleiding een familiefeestje…… J.  

Johnny en Irma  
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Schildersbedrijf Schipper – OLDEHOVE 
Wilhelminastraat 23 - 0594 591776 
Verf – Behang – (Isolatie)glas – Raamdecoratie – Horren 
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Deze Nais uut Nijhoof, de WinterNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van o.a.: 
Johnny en Irma Stol, Annie Pieltjes, Esther Nolles 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 h.rook@swgz.nl    06-22607318  
Buurtjongerenwerker: Freddy Plat f.plat@swgz.nl    06-20867698 

 

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

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:  Verschijningsdata: 

1 oktober 2018   begin oktober 2018 HerfstNais 

1 februari 2019   begin februari 2019 WinterNais 

1 juni 2019    begin juni 2019  ZomerNais 

 
 
Agenda: 

Za   23 juni   15:00 uur Opening Dorpshuis 

Za   30 juni   13:30 uur  Voetbaltoernooi 

Za  25 aug   meerdere tijden ZomerJazzFietsTocht 

 

 

 

 


