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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 WinterNais, vóór februari 2019 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 

 
 

Man, man, man wat was het druk. Nauwelijks heb je aangegeven dat je 
wilt stoppen met het “maken” van ‘Nais uut Nijhoof’, ook omdat er relatief 
weinig materiaal binnenkomt of iedereen heeft toch plotseling nieuws. 
Alsof men wil zeggen; wat er ook gebeurt maar ons Nais moet wel 
gemaakt blijven worden. Foto’s, verhalen, aankondigingen, terugblikken, 
het enthousiasme druipt er af. En jullie hebben gelijk; jullie maken de 
NAIS, ik zet het alleen in een voor mij begrijpelijke volgorde. Volgens mij 
heb ik nog niet eerder in de kleine vijf jaar dat ik het nu doe zo’n dikke 
Nais in handen gehad. Wij verwelkomen onze nieuwe bewoners op 
Rikkerdaweg 6, Lester en Marrit. Zij stellen zich zelf aan jullie voor. We 
hebben twee nieuwe adverteerders, B&B ‘op de wierde’ en Allero. Velen 
van jullie stuurden bijdragen o.a. Harrie Schaaphok, Irma Stol, Jane 
Scheeringa, Ruud hendriks, Marco van der Ende, Hans Harkema, Jennie 
Dijkema, Ella van der Wiel, Geertje Broersma, Esther Nolles over het 
zwembadseizoen, verhalen over mokken aan een boom (Jorien ketelaar) 
mobiele huizen en Radio Noord(mannen). 

Met nieuws over het Dorpshuis en extra vergadering, zingen in Suxwort, 
reizen in de States, gevolgschade gaswinning, swingen in de Eisseshof, 
slimme warmtepompen, gemeenteraadsverkiezingen in een nieuwe 
gemeente, disco, sinterklaas, oud en nieuw en kloksmeren, opening van 
ons geliefd verbouwde Dorpshuis. En dan hebben we de 
aankondigingen van de kinderactiviteiten door de AC met kersverse 
nieuwe leden en tenslotte nog hoe en waar je kunt eten in ons 
noaberdorp Oldehove. 

De jeu de boulers spelen nu alleen nog maar op de vrijdagmiddag vanaf 
één uur. Het zicht op dinsdagavond werd minder en minder. Over een 
half jaar dartelen ze ook weer ’s avonds rond het voetbalveld. Wat een 
fantastische overgang ( het zogenaamde bruggetje) naar datgene waar 
ik het natuurlijk met jullie over wil hebben; mijn geliefde FC TWENTE. Ik 
weet niet of jullie het een beetje volgen maar met deze club gaat het de 
laatste maanden fantastisch. Goed bier en volle stadions, tenminste bij 
thuiswedstrijden. Het voetbal maakt het weer waard om daar steeds 
maar weer naar toe te rijden. Dit in tegenstelling tot het vorige jaar, toen 
was alleen het bier van uitstekende kwaliteit. Het probleem is nu onze 
provinciale trots: FC Groningen. Uitgeschakeld door de Tukkers in de 
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bekercompetitie, halfvolle stadions en ontevreden Gruniger Boer’n. 
Steun deze club met en bezoekje, een warme gedachte of hoe dan ook. 
Ze hebben het nodig. En voor alle hooligans die denken dat ze zelf beter 
kunnen; hou je vast aan de gedachte die ooit door de geweldige 
Groninger zanger Ede Staal die gezongen: 

” 't Het nog nooit, nog nooit zo donker west Of 't wer altied wel weer licht” 

Als aanmoediging nog een keer het mooie Twentse ros. 
 

 

 

Zo dit was miin laatste redactionele bijdrage.   Na ruim 4 jaar zit het er 
voor mij op. De eerste jaren in een fijne samenwerking met Ton. Helaas 
kan dat niet meer.    Ik heb het met plezier gedaan mar het wordt me te 
druk en altijd in periodes dat het met mijn werk niet uitkomt. Het was 
leuk. 

 

Veel nieuws en aankondigingen is tegenwoordig ook te vinden op onze 
mooie website. De Naisflits komt iedere week en als er aanleiding toe zo 
nodig vaker.  www.niehove.eu  met daar het laatste nieuws over 
NIJHOOF. 

 

Veel plezier bij het lezen van dit nummer en laat maar weten wat u er 
van vindt. 

 

Albêrt 

 

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

 

 

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 
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Aantal leden :                    225 

Aantal donateurs:          15 

Aantal sponsoren:                2 

Aantal adverteerders       18 

 

Contributie: 

Tot 4 jaar:   gratis 
Van 4-18 jaar  € 2.50 pp 
Vanaf 18 jaar  € 5.00 pp  
 
Wij zien uw betaling graag tegemoet:   betaalwijze  

1. banknummer NL RABO 0348655061 t.n.v. penningmeester    
    Dorpsbelangen Niehove  
2. contant bij penningmeester Rikkerdaweg 5  
3. contant op de jaarvergadering  

 
 
Helaas hebben een aantal leden hun contributie nog niet betaald. 

 

Verder is de Niehoofster vlag nog steeds te koop voor € 35,00 per stuk. 
Af te halen op Rikkerdaweg 5 
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Commissies: 

 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema             tel 597027 

Marjan Boersma            tel 591852 

Ella van der Wiel 

Gina Boersma 

 

 

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: 

Anneke Broersma  tel 591624 

 

 

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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Jaarvergadering Dorpsbelangen met Arno van der Heijden 

 

Op woensdag 10 oktober om 19.30 uur is de ALV van Dorpsbelangen. 
Deze avond is Arno van der Heijden onze gast. Hij zal aan het begin van 
de avond met woorden en foto’s een beeld schetsen van Niehove en 
haar bewoners. Vanaf ongeveer 20.00 uur doen we het gewone deel van 
de vergadering. Als kers op de taart zal Arno afsluiten met een terugblik.  

Naast de gebruikelijke agendapunten wordt dit jaar de dorpsvisie 
besproken. Deze is voor de zomer op basis van gesprekken van 
bewoners in De Eisseshof gemaakt. In de tweede helft van september 
wordt de visie huis aan huis verspreid zodat iedereen deze kan lezen en 
eventuele opmerkingen of aanvullingen door kan geven. De visie is 
samengevat in een Manifest Duurzaam Dorp. Alle dorpen van Zuidhorn 
maken zo’n manifest. Het is bedoeld om mee te geven aan B&W van de 
nieuwe gemeente Westerkwartier zodat de nieuwe gemeente weet wat 
er in de Zuidhornse dorpen leeft. In het geval van Niehove gaat dat 
samen met de dorpsvisie.  

De agenda is inmiddels huis-aan-huis bezorgd inclusief de concept 
dorpsvisie. Ook is deze te vinden op de website www,niehove.eu  

Let op: de vergadering is dit keer op een woensdag en begint al om 
19.30 zodat we er de tijd voor kunnen nemen.  

We hopen op een grote opkomst.  

Namens Dorpsbelangen, Ruud Hendrik 

Zowel in het bestuur van Dorpsbelangen als van Vereniging Dorpshuis 
ontstaan vacatures. 

Bij Dorpsbelangen is Jan Broersma aftredend na twee termijnen van drie 
jaar. Hier ontstaat dus één vacature. 



 

10 

Bij Vereniging Dorpshuis is Petra Postema in de afgelopen 
ledenvergadering afgetreden en zal Enno Zuidema aftreden per 1 januari 
2019. Hier ontstaan dus twee vacatures. 

Mocht je je als bestuurslid willen inzetten voor ons dorp, laat dit dan 
weten een van de betreffende besturen. Men zal je graag nader willen 
informeren. 

 

 

Beste Dorpsbewoners, 

 

Omdat we in de Algemene ledenvergadering van 20 september jl niet 
aan het punt Groot onderhoud dak zijn toegekomen, en geen besluit 
hebben kunnen nemen over de aanschaf van zonnepanelen voor ons 
Dorpshuis, organiseren we een extra ledenvergadering op 19 oktober as. 
in de bovenzaal van de Eisseshof. Vanaf 19.30 liggen de stukken ter 
inzage in de bovenzaal. De stukken zijn vanaf 15 oktober te vinden op 
www.niehove.eu/info voor bewoners/Dorpshuis/… In verband met het 
milieu verzoeken we iedereen die daartoe de mogelijkheid heeft, de 
stukken op de website te lezen.  
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Uitnodiging 

Extra Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove 

Vrijdag 19 oktober 2018  

 20.00 uur  

 Café Eisseshof 
 

Agenda  

* Opening  

* Verslag ALV 20 september 2018  

* Zonnepanelen  

* Groot onderhoud dak  

 

Alle inwoners van Niehove zijn van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Terugblik afgelopen periode 

 

Voetbaltoernooi 2018 

 

Het voetbaltoernooi was anders dan andere jaren. Na een korte periode 
van ziekte is onze dorpsgenoot en voetballiefhebber Kees van Ee een 
paar dagen voor het toernooi overleden. In overleg met Corry en de 
kinderen is besloten om het toernooi wel door te laten gaan zoals Kees 
dat graag had gewild. Het bestuur wilde daardoor het voetbaltoernooi dit 
jaar opdragen aan Kees en dat hebben ze prachtig gedaan op 
verschillende manieren.  
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Er was een plekje gecreëerd met een foto en een schrift waar je een 
herinnering en lieve woorden in kwijt kon, team Niehove speelde de 
wedstrijden met rouwbanden en het toernooi begon met een prachtige 
toespraak van Ruud, gevolgd door een moment van stilte op de 
middenstip.  

 

 

 

Over de hele middag werden fijne herinneringen gedeeld over wat voor 
kleurrijk persoon Kees was en wat hij het geweldig had gevonden dat 
iedereen zo sportief mee deed. Er waren veel supporters aanwezig 
waardoor het lekker druk was. Kees schreef altijd mooie lange stukken in 
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Nais en nou moet ik zeggen dat ik het best moeilijk vind om een lap tekst 
over het toernooi te typen, dat had Kees zelf zoveel mooier en langer 
gedaan. Met mijn 0,0% verstand van voetbal krijg ik met moeite een 
groot stuk tekst getypt, maar wat ik je wel kan vertellen is dat er leuke 
wedstrijden werden gespeeld en dat na een sportieve strijd team 

Oldehove heeft gewonnen!  

Namens de organisatie wil ik iedereen onwijs bedanken voor het mee 
helpen op deze dag en tot volgend jaar!  

Liefs, Geertje 

 

De opening van ons verbouwde Dorpshuis 

 

Na een jaar van voorbereiding, subsidies en fondsen werven, plannen 
maken, tekenen, vergaderen, tafelrondes, Algemene Leden 
Vergaderingen, leningen, notarissen, en architecten, na een half jaar van 
intensief slopen en verbouwen door Henk Cruiming, Peter Meijering en 
ontelbaar veel vrijwilligers, met wekelijks bouwoverleg tussen aannemer 
en opdrachtgever en dagelijks kleine overleggen over welke kleur, welk 
merk, hoe moet die kitlijn, hoe moet de looplijn, waar moet dat lampje, 
hoe hoog moet de toiletpot, wat doen we met de vloer, waar moeten de 
stopcontacten, waar laten we het podium, wie kan er dit weekend 
helpen, en nog duizend en een andere dingen, was het op 23 juni 2018 
eindelijk zover dat ons Dorpshuis Nieuwe Stijl werd geopend!  

Veel dorpsgenoten en veel genodigden verzamelden zich op terras en 
café in afwachting van ‘het moment’. Daaraan voorafgaand werd de 
nieuwe traplift in gebruik genomen en goed bevonden. Iedereen kan nu 
boven komen!  

De bovenzaal was prachtig ingericht, met een klein deel van het nieuwe 
lichtgewicht podium en overal fleurige boeketten. Vanaf het balkon 
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wapperde de Niehoofster vlag. Ons koor ‘Suxwort Zingt’ opende de 
middag met een vrolijk en prachtig gezongen flashmop, 
ceremoniemeester Fred Hendriks praatte het programma aan elkaar, 
voorzitter Enno zette het bestuur in het zonnetje en in de bloemen en 
wethouder Fred Stol die oa de dorpshuizen in zijn portefeuille heeft, zette 
in zijn speech nog eens het bijzondere karakter van ons de dorp en ons 
dorpshuis uiteen. Hussein bedankte iedereen voor hulp, zorg, 
belangstelling, meeleven en liet nog eens merken hoe blij hij en Lisalotte 
zijn met alle doorgevoerde verbeteringen. Tussendoor zong het koor 
onder de bezielende leiding van Anne Vos van Dijk in een feestelijk en 
internationaal programma de sterren van de hemel, eindigend met het in 
het Gronings gezongen lied van Ede Staal We schenkn ons nog ain in. 
Dat was tegelijk het sein om het glas met feestelijke bubbels te heffen op 
de klus die geklaard is en op de toekomst van ons nieuwe toegankelijke, 
lichte en mooie Dorpshuis. Daarna had iedereen gelegenheid om het 
pand te bekijken, van keuken tot toiletten, van terras voor tot terras 
achter, van artiestenkamer naar de nieuwe keuken boven, van 
bovenzaal naar benedenzaal en weer terug. En o ja, het raam dat 
jarenlang dichtgeschilderd achter het podium zat, en dat nu weer licht 
binnenlaat en uitzicht geeft. En het kleine ronde glas-in-lood raam dat we 
nu opeens weer zien. En de kleuren van de deuren. En het nieuwe 
barretje, en de lampjes, en de kapstok, en …. Mooi he! Ja, mooi 
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Lief & leed 

 

Na de verhuizing van Hanna is Anneke Broersma (tijdelijk) 
contactpersoon geworden voor lief & leed. Als iemand deze taak van 
Anneke wil overnemen, kan hij/zij zich aanmelden bij een bestuurslid van 
dorpsbelangen.  

Uiteraard kan Anneke niet altijd weten wie er ernstig of langdurig (langer 
dan 2 maand) ziek is, waar een jubileum wordt gevierd enz. Daarom 
deze oproep voor alle leden. Zodra je iets weet/iemand kent die een 
kaartje of attentie verdient: geef het alsjeblieft door! Liever 3x eenzelfde 
bericht dan geen bericht. Een blijk van medeleven bij blijdschap en 
verdriet wordt enorm gewaardeerd. Kortom: met elkaar, voor elkaar!  

Bij voorbaat dank voor de medewerking.  

Contactgegevens Anneke:  Tel:    0594 591624  

email: a.kruisenga@hotmail.com  
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Opbrengst KWF-collecte 

 

Ook in Niehove is er in de week van 2 t/m 8 september gul gegeven voor 
KWF Kankerbestrijding.  

Diny Cruiming liep in het dorp € 161, 97 op en Alida Terpstra in het 
buitengebied € 139,55.  

In het district Oldehove (dorpen Oldehove,  Saaksum, Niehove, 
Lauwerzijl en Kommerzijl ged.) is totaal € 1.493,79 ingezameld.  

Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF Kankerbestrijding investeren in 
nieuwe doorbraken in kankeronderzoek, zodat we samen de dag steeds 
dichterbij brengen dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.  

Zowel collectanten als gevers: hartelijk dank!  

Irma Stol, districtscoördinator  

KWF-afdeling Zuidhorn  
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Feestelijke heropening van de Eisseshof 

 

Na een aantal maanden van breken, timmeren, installeren, schuren en 
schilderen is op zaterdag 23 juni 2018 de Eisseshof officieel heropend.  

Vanwege het mooie weer kon de ontvangst van gasten en 
dorpsbewoners op het terras plaatsvinden. Rond 15.30 uur werd 
iedereen naar de bovenzaal genood waar men getrakteerd werd op een 
lied van het dorpskoor “Suxwort zingt”. Dorpsgenoot Fred Hendriks 
praatte als opperspreekstalmeester de onderdelen van deze feestelijke 
bijeenkomst aan elkaar.  

Als eerste spreker kreeg wethouder Fred Stol het woord. Hij 
onderstreepte het belang dat ieder dorp een echte gemeenschap vormt. 
Daarom heeft de Gemeente Zuidhorn met het oog op de aanstaande 
gemeentelijke herindeling alle dorpen binnen de gemeente financiële 
bijdrage toegezegd voor de versterking van de dorpsgemeenschap. 
Niehove heeft hier als eerste dankbaar gebruik van gemaakt door een 
subsidieaanvraag voor de renovatie van het dorpshuis.  

Daarna hield de voorzitter van de Vereniging Dorpshuis, Enno Zuidema, 
een speech waarin hij refereerde aan het vele werk dat is verricht om tot 
een goed renovatieplan te komen. Niet alleen de bovenzaal is helemaal 
gestript en in het nieuw gestoken, ook de oude steile trap is vervangen 
en van een traplift voorzien, er is een nieuwe toiletgroep gekomen en de 
keuken is vergroot en helemaal vernieuwd. Alleen het café en restaurant 
zijn in de originele staat gebleven. Hij dankte de aannemer Henk 
Cruiming en zijn compagnon Peter Meiring voor het vakkundige werk en 
ook de vele vrijwilligers die hand- en spandiensten hebben verricht bij 
sloop, schuur- en schilderwerk. Mede daardoor konden de kosten binnen 
de begroting blijven. Tevens een woord van dank aan de vele instanties 
die een financiële bijdrage hebben geleverd middels subsidies.  

Tot slot was het woord aan Husein Goudsmit die als uitbater van de 
Eisseshof zeer tevreden is met de nieuwe faciliteiten. Vooral de keuken 
stemt hem zo vrolijk dat hij zich daarin af en toe met een moon walk 
voortbeweegt. Aan de hand van citaten van bekende wereldleiders 
beschreef hij het renovatieproces dat soms heel wat stof deed opwaaien 
(“we shall overcome”) om ten slotte te bekennen: “ich bin ein 
Niehovenaar”.  



 

18 

 

Tussen de speeches en tot besluit zong het koor “Suxwort zingt” diverse 
internationale feest- en drankliederen. Onder de bezielende leiding van 
Anne Vos-van Dijk werd een hoog niveau behaald, wat leidde tot een 
daverend applaus en een toegift. Daarna werd er nog geruime tijd 
geborreld en geproost op de nieuwe Eisseshof 
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Mobiele huisje kunstevenement bezoekt Niehove 

 

Kunstevenement Boom aan Z. is een natuur- en kunstproject dat het 
einde van de zelfstandige gemeente Zuidhorn markeert en de overgang 
naar de nieuwe gemeente Westerkwartier in gang zet. Dit gebeurt aan 
de hand van de oer levensvorm: bomen. Hiervoor had Boom aan Z. o.a. 
verhalen nodig om een schitterend afscheid van de gemeente Zuidhorn 
te organiseren.  

 

Om dit te bereiken stond schrijfster Nina van den Broek met het mobiele 
Boom aan Z huisje in de hele gemeente om de verhalen op te tekenen 
van bewoners.  

Dinsdag 3 juli werd het huisje voor de allereerste keer geplaatst in het 
dorpje Niehove. Gedurende de dag kwamen verschillende mensen langs 
om kennis te maken en hun verhaal te doen. Alida Terpstra was daar e 
en van.  
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Ook deed Nina indrukken op door te wandelen in het dorp en de sfeer te 
proeven. 

 

Wenkbraauwen as bozzels, koffiemokken in de boom en n 
olle verzopen Puch         (Radio Noord, zondag 16 september)  
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Noordmannen waren op de prachtige wierde Niehove en maakten een 
bijzonder rondje om de kerk  

 

Het ging over de mooiste wenkbrauwen van Nijhoof, tweeduizend 
vrijwilligersuren voor een verbouwing, fietsen gratis meenemen, een 
paard in de gang, een brievenbus met een plantenpoot, koffiemokken als 
gemiste verhalen, een nooit uitgebaggerd haventje, windmolens als 
gevoelige kwestie, verdwenen kinderen, de veerman van het Reitdiep, 
plakje, Lenie Schaap, de ganzen Pluisje en Jopke als waakhonden, een 
olle verzopen Puch, verhalen van Mien Westerkwartier, Thaise massage, 
klokkenluiden maar niet op zaterdagmorgen, nieuwe scheuren in de kerk 
en een ode aan een mooi dorpke op een cover van de Boss.  

 

Wij danken Petra en Janet Postema, Ruud Hendriks, Sijtse Scheeringa, 
Geert Zijlstra en de mensen van Eisseshof.  

 

 

 

De uitzending is te beluisteren via 
https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20110/Noordmannen/aflevering/18916  

en https://www.rtvnoord.nl/radio/programma/20110/Noordmannen/aflevering/19049  
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Boom aan Z. 

 

Afgelopen weken heb ik in jullie dorp gewerkt aan de kastanjeboom 
bij de haven. Ik heb met verschillende bewoners gesproken, en 
geïnspireerd door deze gesprekken heb ik een installatie bij de boom 
gemaakt. De installatie bestaat uit mokken die bij de boom opgroeien. 
Deze mokken staan voor de verhalen die we delen als we koffie drinken. 
Op een vrijdagmiddag heb ik de bewoners uitgenodigd om met mij koffie 
te komen drinken bij de boom. Samen met de jeu de boules club heb ik 
koffie gedronken en mee gedaan met jeu de boules, en later in de 
middag zijn er nog een aantal bewoners langsgekomen. Dit was heel erg 
gezellig, en er werden allemaal mooie verhalen verteld.  

Ik wil graag het dorp bedanken voor de gastvrijheid en alle hulp, ik vond 
het heel erg leuk om in jullie dorp te werken en jullie te leren kennen.  

Op dit moment is er een overzicht van alle werken, ook van de andere 
studenten, te zien in het gemeentehuis in Zuidhorn.  

Jorien Ketelaar 
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Suxwort zingt” start seizoen met ode aan de herfst 

 

Na een lange zomerbreak is ons dorpskoor “Suxwort zingt” weer gestart 
met een nieuw zangseizoen. Op zaterdagmiddag 22 september was er 
een gezellige middag in de bovenzaal van de Eisseshof om terug te 
blikken op het geslaagde optreden tijdens de heropening van de 
Eisseshof en vooruit te blikken op het nieuwe kerstproject. Om niet 
alleen te praten werd er ook een lied ingestudeerd dat goed paste bij 
deze dag, het begin van de herfst: Autumn leaves. Na het instuderen 
werden de jassen aangetrokken en zijn we naar de boom bij de haven 
gegaan, die inmiddels vol gehangen is met koffiemokken in het kader 
van het gemeentelijke project Boom aan Z. Daar werd het lied Autumn 
leaves ten gehore gebracht samen met nog enkele gouwe ouwe van ons 
eerdere project. Bijgaande foto’s zijn van Janet Postema, onze enige 
toehoorder op het winderige pleintje….  

 

 

Inmiddels zijn ook de echte repetities weer begonnen. Het is de 
bedoeling om op kerstavond weer een bijdrage te leveren aan het 
samenzijn in de kerk. We zingen onder de bezielende leiding van Anne 
Vos-van Dijk. Omdat er een aantal zangers dit najaar niet in staat is om 
mee te zingen, kunnen we nog wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Wie 
het leuk lijkt om mee te zingen is hartelijk welkom om een repetitie bij te 
wonen. We repeteren serieus, maar realiseren ons dat we een echt 
amateurkoor zijn. Schroom dus niet als je niet veel zangervaring hebt. 
De zangavonden geven altijd weer veel energie en zijn ook gezellig.  
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De repetities vinden plaats op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur in 
de bovenzaal van de Eisseshof. Wie meer informatie wil kan contact 
opnemen met een van de koorleden, de dirigent of de contactpersoon: 
Lex van Wijngaarden, Kerkstraat 17, tel. 06-23598615 of 
lexvanwijngaarden@live.nl 
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Ingezonden stukken 
 

Toverboom 

 

Sinds september 2018 zijn Richard en Eveline Oudshoorn de nieuwe 
eigenaren van www.toverboom.eu. Zij zetten dit bedrijf met trots en vol 
energie voort. De merken Ostheimer,  Grimm's en Wobbel Balance 
Board blijven in het assortiment. Het zijn prachtige duurzame producten 
die worden geproduceerd met respect voor mens en milieu. Het biedt 
veel speel mogelijkheden voor kinderen: brengt de fantasie tot leven, 
stimuleert de fijne motoriek, de oog-hand coördinatie en het ziet er 
gewoon prachtig uit!  

Zij helpen u graag bij het uitzoeken van de juiste producten.  

Wij feliciteren Richard en Eveline met deze nieuwe loot aan hun 
ondernemerschap.  

 

 

 

 

 

Eindrapportage commissie gevolgschade gaswinning 
Niehove 

Aanleiding  

Drie jaar geleden hebben enkele Niehoofsters hun zorgen geuit over het 
ontstaan van scheuren in hun woningen en een mogelijk verband gezien 
met de NAM als veroorzaker. Dit heeft in de jaarvergadering van 2015 
van Dorpsbelangen Niehove geleid tot de instelling van een commissie 
die zich met name zou bezig houden met de (veronderstelde) gevolgen 
van gaswinningsactiviteiten door de NAM op de staat van de panden in 
Niehove. Deze commissie bestond in eerste instantie uit Marisa Choffart, 
Olav Beek, Harry Schaaphok en Marco van den Ende, maar in de 
praktijk gaandeweg uit de 2 laatstgenoemden.  

Op dat moment was er in de kern van Niehove sprake van ca. 45% van 
het aantal huishoudens, die schade hebben gemeld bij het Centraal 
Veilig Wonen (CVW).  



 

26 

Chronologie van activiteiten c.q. gebeurtenissen  

Chronologie van belangrijkste gebeurtenissen, waarvan de leden van 
Dorpsbelangen periodiek zijn geïnformeerd, hetzij via Nais, hetzij in een 
vergadering:  

1. December 2015: uitkomsten onderzoek Ingenieursbureau Arcadis in 
“buitengebied” (gebied buiten de door NAM vastgestelde contouren). 
Conclusie: géén schade als gevolg van aardbevingen. Gevolg: 
meldingen vanuit Niehove worden niet in behandeling genomen.  

2. December 2015: Commissie Gevolgschade Niehove stuurt brieven 
namens 23 huishoudens in Niehove, die schade hebben gemeld bij het 
Centrum Veilig Wonen (CVW), aan resp. de NAM, de Nationaal 
Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, de Onafhankelijk Raadsman 
(Mr. Leendert Klaassen), het College van B&W van Zuidhorn. Doel: 
bevorderen dat schade in Niehove serieus wordt genomen.  

3. April 2016: De Onafhankelijk Raadsman, Leendert Klaassen komt 
naar Niehove; herkent en erkent het probleem  

4. Augustus 2016: de TU Delft valideert het Arcadis onderzoek NIET. 
Reden: methode van Arcadis is niet houdbaar. Het onderzoek is onder 
meer niet representatief voor het buitengebied. De NCG, Hans Alders, 
besluit:  

a. De eenzijdig door de NAM vastgestelde contouren zijn niet houdbaar;  

b. De NAM, resp. het CVW moet nu ook alle schades (zo’n 1750 stuks) 
in het “buitengebied” van de provincie Groningen laten inspecteren; deze 
inspectie zal gebeuren door Ingenieursbureau Witteveen & Bos;  

c. De NCG start verder in het najaar 2016 een breed vervolgonderzoek 
door de TU Delft.  

5. September 2016: Voorlichtingsbijeenkomst in Zuidhorn door Hans 
Alders en onderzoekers TU Delft m.b.t. dit vervolgonderzoek. Gevolg: 
Marco en Harry worden uitgenodigd om zitting te nemen in een 
Klankbordgroep (vervolgonderzoek TU Delft).  

6. Najaar 2016: uitgebreide inspecties door Witteveen & Bos in hele 
buitengebied van Provincie Groningen, met inbegrip van de panden met 
gemelde schades in Niehove.  

7. Eind maart 2017: beoordeling Witteveen & Bos: géén enkel pand in 
het “buitengebied” heeft aardbevings-gerelateerde schade. Witteveen & 
Bos geeft de volgende beoordeling:  

a. Uitgesloten als mogelijke schadeoorzaak zijn:  

1. Industriële activiteiten in de naaste omgeving;  
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2. Vegetatie die de grondwaterstand en/of fundering beïnvloed kan 
hebben;  

3. Aardbevingen of geïnduceerde aardbevingen  

b. Oorzaken volgens Witteveen en Bos zijn schades toe te 
schrijven aan:  

1. (over)belasting (gebouw gerelateerd);  

2. vervorming (externe elementen; wind, weer en zon);  

3. ongelijkmatige zetting in de ondergrond (bodem gerelateerd).  

8. 31 maart 2017: Hans Alders sluit een akkoord met de NAM om 
gedupeerden een bouwvoucher van maximaal € 1500 te geven. Dit zou 
het aantal juridische procedures moeten verminderen. De commissie 
gevolgschade Niehove heeft ontraden om deze voucher te accepteren.  

9. Het onderzoek van de TU Delft (2017/2018) beoogt antwoord te geven 
op de volgende onderzoeksvraag: “Wat is de (meest waarschijnlijke) 
oorzaak of wat zijn de (meest waarschijnlijke) oorzaken van de gemelde 
schades in het onderzoeksgebied”? Het betreft een breed, 
wetenschappelijk, onderzoek gericht op schades als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten, al dan niet in combinatie met wijzigingen in het 
grondwaterpeil en/of geïnduceerde aardbevingen. De provincie 
Groningen wordt opgedeeld in een negental clusters, waarbij telkens ca. 
zeven panden per cluster onderzocht zullen worden, onder meer met 
behulp van satellietbeelden, lintvoegmetingen, bodemmonsters etc. 
Niehove bevindt zich in cluster Grijpskerk. Met name vanwege de 
aanwezigheid van een wierde heeft de TU tot onze tevredenheid 
besloten om drie panden in Niehove te onderzoeken.  

Al hoewel het riskant is om een samenvatting te geven van de 
uitkomsten van het onderzoek, resp. ook geen recht doet aan de 
gedegenheid van het onderzoek, geven wij toch hieronder een aantal 
belangrijke conclusies:  

a) Er is in ons gebied géén of beperkte relatie tussen trillingen door 
bevingen en het waargenomen schadepatroon;  

b) In tegenstelling tot het onderzoek van Witteveen en Bos, worden 
aardbevingen echter niet uitgesloten als mogelijke veroorzaker van 
schade, met name als gevolg van een zgn. triggerwerking.  

c) Er is vrijwel altijd sprake van een combinatie van oorzaken, die leiden 
tot schade; hierbij kan gedacht worden aan gebouwgerelateerde 
aspecten (b.v. fundering), als aan bodemaspecten (ongelijkmatige 
zetting).  
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Voor een beter inzicht in de bevindingen van de TU Delft volgt hieronder 
een extract van één van de onderzochte panden in Niehove:  

“Uit de schadebeoordeling volgt dat van verreweg de meeste schades 
het best verklarende scenario zettingen als oorzaak bevat, in een aantal 
gevallen ook in combinatie met een mogelijke (zeer beperkte) invloed 
van bevingen.  

Een vrijwel even grote groep van schades heeft een best verklarende 
scenario waarin zowel gebouw gebonden oorzaken en zettingen een rol 
spelen, met een mogelijk (zeer beperkte) invloed van bevingen.  

Slechts enkele scenario’s bevatten zowel de invloed van gebouw 
gebonden oorzaken, zettingen en bevingen.  

Bij kleinere scheuren is de rol van aardbevingen als trigger (directe 
aanleiding tot het ontstaan, in combinatie met een andere onderliggende 
oorzaak) mogelijk en kan derhalve niet helemaal uitgesloten worden. De 
sterkte van de trilling is hier zodanig, dat er vrijwel geen invloed van de 
trillingen te verwachten is.  

De funderingsgrondslag is zettingsgevoelig. Het is zeer plausibel dat 
verschillen in stijfheid van de bodem in combinatie met verschillen in 
belasting vanuit de gevel de waargenomen geringe zettingsverschillen 
hebben veroorzaakt. De zettingsverschillen vormen een belangrijke 
oorzaak in de schadescenario’s. De waargenomen verschilzettingen zijn 
al sinds langere tijd ontstaan. Een ondergrond bestaande uit klei is 
relatief samendrukbaar; veel meer dan een uitsluitend uit zand 
bestaande ondergrond. Bij een fundering op staal op een 
samendrukbare ondergrond zullen dan ook meestal relatief grote 
zettingen ontstaan en bij een verschillende funderingsdruk ook relatief 
grote zettingsverschillen.  

Die zettingen treden in klei, in tegenstelling tot bij een fundering op zand, 
niet alleen direct op na het bouwen of verbouwen van een pand; klei blijft 
samendrukken. Die tijdsafhankelijke zakking wordt in eerste instantie 
veroorzaakt door consolidatie (het uitpersen van water) en daarna door 
kruip. Het is wel zo dat de zakkingssnelheid in de tijd sterk, zodat in de 
eerste jaren het grootste deel van de zakking optreedt, maar de 
restzakking blijft vaak wel een rol spelen. De kruipsnelheid neemt toe bij 
een toenemend spanningsniveau, ofwel naarmate de combinatie van 
gewicht van de gevels/daken, breedte van de funderingsstrook, 
aanlegniveau ervan en hoogte van de grondwaterspiegel ongunstiger 
wordt. Het kruipproces is daarmee ook afhankelijk van de natuurlijke 
dynamiek van neerslag en verdamping, waardoor het vochtgehalte in de 
bodem en daardoor de belasting op de ondergrond met de seizoenen 
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blijft variëren. Ook de waargenomen hoge grondwaterstanden op de 
wierde dragen hier aan bij.”  

De commissie gevolgschade Niehove meent dat dit onderzoek va de TU 
Delft een hoge mate van duidelijkheid schept m.b.t. de relatie tussen 
schade en aardbevingen, alsmede inzicht geeft in de mogelijke 
haalbaarheid van een eventuele rechtszaak richting NAM.  

Tenslotte hebben kabinet en Groningse bestuurders in de loop van 2018 
de NAM verzocht de zgn. “oude schademeldingen” in het “buitengebied” 
een ruimhartig aanbod te doen voor de afhandeling van hun 
schademeldingen. Voor zover bekend, hebben alle huishoudens met 
gemelde schade in Niehove dit aanbod van de NAM geaccepteerd.  

Hiermee vervalt de noodzaak voor de commissie gevolgschade Niehove 
om verdere inspanningen te verrichten inzake de 
gaswinningsproblematiek. In de jaarvergadering Dorpsbelangen zal dan 
ook gevraagd worden de commissie op te heffen.  

Toch houdt niet alles op. Marco van den Ende zal desgevraagd zitting 
nemen in de klankbordgroep van de gemeente Zuidhorn, met name om 
de mogelijke gevolgen van de fracking activiteiten door de NAM bij 
Pieterzijl van nabij te blijven volgen. 
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Swingfeest op zaterdag 17 november 

 

Hierbij nodigen wij alle dorpsbewoners en oud dorpsbewoners uit om 
samen met ons te komen swingen met de Supershakers, een swingende 
coverband met 2 leadzangeressen uit Groningen. Hun repertoire bestaat 
uit zeer dansbare muziek met Soul, Funk en Pop. 

Dit is een gezamenlijke feest om als dorpsbewoners de verbouwde 
bovenzaal feestelijk in te luiden. 

 
Zaterdag 17 november as. vanaf 21.00 uur. 
Toegang is gratis, drankjes uiteraard voor eigen rekening. 

Namens de gezamenlijke dorpsverenigingen 
Jan Broersma, Dorpsbelangen 
Sijtze Scheeringa, De Schaats 
Petra Postema, Dorpshuis 
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Informatiebijeenkomst warmtepomp door Groningen woont 
SLIM 

Op maandag 6 augustus j.l. is er vanuit het comité voor verduurzaming 
van Niehove een informatiebijeenkomst geweest over hybride 
warmtepompen. Deze avond, die van 20.00 tot 22.00 uur duurde, was 
exclusief voor genodigden van Niehove, in samenwerking met 
Buurtkracht. Tijdens deze avond werd door Ernst Meijer, adviseur van 
Groningen woont SLIM alle informatie verschaft over warmtepompen.  

Wat is een warmtepomp? Een warmtepomp gebruikt de warmte uit de 
lucht en zet die om in warmte voor je huis. Een warmtepomp werkt op 
elektriciteit en is een duurzaam alternatief voor verwarmen op gas. En 
als je de warmtepomp combineert met een set zonnepanelen ben je 
helemaal voordelig uit!  

Wie is Groningen woont SLIM? Bij Groningen woont SLIM weten we als 
geen ander dat je huis verbeteren een behoorlijke opgave kan zijn. Je 
moet lastige beslissingen nemen over materialen en technieken, je moet 
bedrijven zoeken en offertes opvragen, vervolgens moet je die – vaak 
onbegrijpelijke – offertes ook nog beoordelen en uitzoeken hoe je dit 
allemaal moet betalen. De moed zakt je al in de schoenen als je eraan 
denkt. Dus hebben wij dit allemaal al voor je gedaan, dat is handig!  
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Wil je ook een intake doen? Kijk hier of een warmtepomp voor jouw huis 
geschikt is: www.groningenwoontslim.nl/intake.  

Harrie Schaaphok 

 
 

 
 

 

 

 

 

Niehove als dorp in Zuidhorn / Westerkwartier 

 

Deze uitgave is de laatste Nais uut Nijhoof als dorpkrant in de gemeente 
Zuidhorn. Behalve dat Niehove volgend jaar opgaat in de nieuwe 
gemeente Westerkwartier, zal in de jaarvergadering op 10 oktober ook 
het voortbestaan van Nais uut Nijhoof besproken worden. Uw mening 
horen we graag tijdens deze vergadering of spreek een bestuurslid van 
dorpsbelangen hierover aan als u de jaarvergadering niet kunt bijwonen.  

Naar het idee van de redactie stuit de aankomende gemeentelijke 
herindeling op minder bezwaren/protesten dan de vorige herindeling van 

http://www.groningenwoontslim.nl/intake
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1-1-1990, waarbij o.a. de gemeente Oldehove opging in de gemeente 
Zuidhorn.  

We vroegen enkele dorpsbewoners hoe zij tegen de nieuw te vormen 
gemeente Westerkwartier aankijken.  

Diny Cruiming (stembureaulid aankomende gemeenteraadsverkiezing) 
antwoordt gelijk op deze vraag met: “je hebt geen keus”. Vroeger 
moesten we naar Oldehove naar het gemeentehuis, nu naar Zuidhorn en 
straks? Toen Oldehove is opgeheven en wij onder Zuidhorn vielen, gaf 
dat ook geen probleem aldus Diny. Hieraan kunnen we ons ook wel weer 
aanpassen. Voor ouderen wordt het misschien was lastiger. De politiek 
staat wel verder van me af, omdat je de bestuursleden niet kent.  

Irma Stol (bij de vorige herindeling ambtenaar van de gemeente 
Oldehove): in een gemeente met 41 dorpen is een dorpsvereniging (nog 
meer) van groot belang. Hoe houd je het contact met het 
gemeentebestuur warm? Er moet voor gewaakt worden dat we 
‘ondergesneeuwd’ raken door de grotere kernen. Een uitdaging!  

Qua dienstverlening zijn er al veel zaken online te regelen (verhuizingen, 
uittreksels BRP etc.). Dit aantal zal in de toekomst alleen maar 
toenemen. Per 1 oktober loopt er in Arnhem een proef voor het digitaal 
aanvragen van rijbewijzen. Reisdocumenten volgen ongetwijfeld. 
Daarnaast maakt het merendeel van de Niehoofsters gebruik maken van 
een auto, omdat er geen (winkel)voorzieningen in Niehove zijn. Het 
summiere bezoek aan een gemeentehuis (waar de betreffende afdeling 
ook is gehuisvest), ziet zij dan ook niet als bezwaarlijk. Ook heeft de 
gemeente ambitieuze plannen waarbij de gemeente naar de burger 
toekomt. De digitale dienstverlening is een stuk verbeterd ten aanzien 
van 1990 en verklaart misschien voor een deel de gelatenheid, aldus 
Irma. Ook is het mogelijk dat de vorige herindeling positief is ervaren.  

Ruud Hendriks (voorzitter Dorpsbelangen) noemt gelijk het groot aantal 
dorpen van de nieuwe gemeente Westerkwartier: 41. Dat betekent 
volgens Ruud dat er een goede vertegenwoordiging voor de dorpen 
nodig is. Tot nu toe had Bert Groenewolt daarin een grote rol. Hij kent 
veel mensen en organisaties en onderhoudt de onderlinge contacten. De 
omvang van de nieuwe gemeente maakt het gerechtvaardigd dat er een 
stap extra gezet wordt en de contacten een structureel karakter krijgen; 
meer op projectbasis. Als er ideeën binnen een dorp zijn, is het wenselijk 
deze te kunnen bespreken met gemeenteambtenaren die ondersteuning 
kunnen bieden op uitvoeringsniveau; die ook kunnen wijzen op  
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subsidiemogelijkheden etc. De lijntjes moeten kort zijn, zodat er figuurlijk 
geen afstand is tussen de inwoners en de gemeente(politiek).  

De reactie van Martin Clobus (ex-ambtenaar gemeente Zuidhorn): 
"Helaas noodzakelijk kwaad: door de schaalvergroting in het bestuur 
moeten we mee. Het rijk schuift zijn verantwoordelijkheid af naar de 
gemeenten, vooral op het gebied van sociale zaken, jeugdbeleid en 
gezondheidszorg. Dat kan alleen als de gemeenten meegaan: 
schaalvergroting met meer deskundigheid. Maar dit gaat ten koste van 
de locale democratie; de burger komt meer op afstand van het bestuur. 
Maar gelukkig is het hele Middag Humsterland weer verenigd. Het is 
zaak dat we ons op dat niveau gaan profileren binnen de nieuwe 
gemeente Westerkwartier.”  

Gemeenteraadsverkiezing 21 november 2018  

Zoals bekend zal zijn, zijn woensdag 21 november 2018 de verkiezingen 
voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Deze 
nieuwe gemeente ontstaat per 1 januari 2019 door samenvoeging van 
de huidige gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en het gebied 
Middag (Ezinge, Feerwerd en Garnwerd), dat nu nog bij de huidige 
gemeente Winsum hoort.  

Voor zover bekend strijden tien partijen 21 november om drieëndertig 
raadszetels.  

Naast de gevestigde partijen PvdA, CDA, ChristenUnie, D66, VVD, 
GroenLinks, doen de lokale partijen Sterk Westerkwartier en VZ 
Westerkwartier mee en nieuweling 50Plus.  

Bij het ter perse gaan van deze editie van Nais was het niet bekend of er 
Niehoofster kandidaten op de kandidatenlijst staan. De kandidatenlijst is 
8 oktober 2018 definitief bekend.  

Stempas en legitimatiebewijs  

Iedereen die mag stemmen, ontvangt uiterlijk 7 november 2018 een 
stempas. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. 
Daarnaast hebt u voor het stemmen ook een legitimatiebewijs nodig 
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Uw legitimatiebewijs moet geldig 
zijn of is op de dag van de stemming, 21 november 2018, maximaal 5 
jaar verlopen. Zonder stempas of legitimatiebewijs kunt u geen stem 
uitbrengen.  
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Waar en wanneer stemmen  

U mag uw stem uitbrengen in ieder stembureau binnen de nieuwe 
gemeente Westerkwartier. Alle stembureaus zijn van 7.30 - 21.00 uur 
geopend; ook die van dorpshuis Eisseshof.  

O.a. Diny Cruiming en Hans Harkema hebben weer zitting als 
stembureaulid.  

Nieuwe gemeente De nieuwe gemeente heeft 41 kernen, ruim 62.000 
inwoners en een oppervlakte van 37.000 hectare.  

Uitgebreide informatie is verder te lezen in het ontvangen magazine 
“Ons Westerkwartier”.  

Let op: in verband met verhuizing is het gemeentehuis gesloten op 29 en 
30 november.  
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Activiteiten in oktober t/m februari agenda 

 
Ga je met ons mee? 

 

 
Maandag 22 oktober (in de herfstvakantie) gaan wij naar Doezoo in 
Leens. Alle kinderen van welkom.  

Wij willen rond 12:45uur verzamelen bij de haven. Om 13:00uur 
vertrekken we richting Leens. Wij zorgen de gehele dag voor wat te 
drinken.  

Wij verwachten rond 16:30 uur weer terug te zijn in Niehove.  

Mocht u willen rijden, dan horen wij dit uiteraard graag.  

Eigen bijdrage voor de activiteit €3,00.- Aanmelden kan via onze mail 
acniehove@hotmail.com  

Graag tot dan!  

Met vriendelijke groet,  

Het AC-Niehove  
Ella, Jennie, Gina en Marjan  
 

 

Sinterklaasweekend  

Beste Nijhoofsters, 

 Dit jaar komen de Sint en zijn pieten in het weekend van vrijdag 30 
november en zaterdag 1 december aan in Niehove.  
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Uiteraard gaan wij op vrijdag met de jonge jeugd schoenzetten. En met 
de oudere jeugd leuke spellen doen.  

Op zaterdagmiddag komt de goede Sint binnen. Hierover volgt ter zijne 
tijd meer informatie. Zaterdagavond hebben wij voor de 18plussers in het 
dorp een leuke activiteit in het dorpshuis.  

Wij hopen jullie allemaal te zien!  

Met vriendelijke groet,  

Het AC-Niehove  

Ella, Jennie, Gina en Marjan  

 

Entree niet leden: €1,00.-  
Ranja gratis, fris en chips €0,50. 

 

 

 

 

Kloksmeren: Nieuwjaarsnacht 

Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingeluid met het kloksmeren. 
Verzamelen rond de kerk na de twaalf slagen en het klokluiden. De 
traditie van het kloksmeren is van heidense oorsprong en gaat terug op 
het denkbeeld dat bij de jaarwisseling er allerlei boze geesten rondwaren 
die in het nieuwe jaar ongeluk zullen brengen. Deze geesten zijn bang 
voor lawaai en waar dit elders meestal afgedaan wordt met knallend 
vuurwerk wordt in Niehove de klok van de plaatselijke kerk geluid. Het is 
ook gebruik klokkenluider Kees Gouman nieuwjaarswensen te brengen 
en daarbij wordt dan vaak een glas aangeboden met alcoholische inhoud 
ter smering van het luiden. De bezoeker kan dan uitgenodigd worden het 
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klokkentouw even over te nemen. Het is dan wel zaak ervoor te zorgen 
dat de regelmaat van het luiden niet verstoord wordt, want dat brengt 
ongeluk.  

Om Kees niet ‘vol te laten lopen’ kan men zelf ook het drankje te nuttigen 
J. Het kloksmeren is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
nieuwjaarswensen te uiten, de handen te verwarmen, eventueel de 
kerkklok te luiden en een dronk op het nieuwe jaar te nemen. Keuze uit 
bier, wijn, berenburg en fris. Daarom een oproep aan alle Niehoofsters, 
en hun eventuele gasten, om met elkaar een mooie start van 2019 te 
maken en elkaar, gelijk aan het begin van het nieuwe jaar, te begroeten.  

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsdisco 2019 

 

Weer terug van weggeweest!  

Nu het dorpshuis gerenoveerd is, moeten wij deze natuurlijk samen met 
de jeugd inwijden.  

Op zaterdag 12 januari gaan we los!  

De kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn van 19:00 uur t/m 20:30 uur welkom.  
De kinderen van 8 jaar t/m 17 jaar zijn van 20:30 uur tot 22:30 uur 
welkom.  

Het thema dit jaar is: Carnaval in t Noorden.  

Entree leden: gratis.  
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AGENDA 

 
Jaarvergadering van Dorpsbelangen 
Datum:    woensdag 10 oktober 2018 
Tijd:      19.30 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Extra ledenvergadering Ver. Dorpshuis (over participatie Zon4Ons 
en renovatie dak)  
Datum:    vijdag 19 oktober 2018 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Herfstactiviteit AC / Doezoo Leens 
Datum:    maandag 22 oktober 2018 
Tijd:      12.45 uur 
Plaats:    Vertrek: haventje 
 

Swingfeest  
Datum:    zaterdag 17 november 2018 
Tijd:      21.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Gemeenteraadsverkiezing 
Datum:    woensdag 21 november 2018 
Tijd:      07.30 – 21:00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Schoen opzetten 
Datum:    vrijdag 30 november 2018 
Tijd:      18.30 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Sinterklaasintocht 
Datum:    zaterdag 1 december 2018 
Tijd:      15.00 uur 
Plaats:    Niehove 
 
Sinterklaasfeest 18+ 
Datum:    zaterdag 1 december 2018 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
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Kerstklaverjassen (inleg € 5,-) 
Datum:    vrijdag 21 december 2018 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 
Kerstavond in de kerk (nader bericht volgt) 
Datum:    maandag 24 december 2018 
Tijd:      17.00 uur 
Plaats:    kerk 
 

Kloksmeren 
Datum:    OUD/NIEUW  
Tijd:      Vanaf 24:00 uur 
Plaats:    Bij de kerk 
 
Nieuwjaarsdisco 
Datum:    zaterdag 12 januari 2019 
Tijd:      19.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
 

Rookwedstrijd (bij voldoende deelname) 
Datum:    vrijdag 8 februari 2019 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    ?????? 
Contactpersonen: Jan Broersma (tel 591624) en Roelie Hoekstra (tel 
591864) 
 

 

 

 

Wisten  jullie, dat………… 

* Je lid kunt worden van de Vereniging Dorpshuis Niehove. 

* Het lidmaatschap GRATIS is. 

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

 

mailto:post038@kpnmail.com
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Nieuws van zwembad Electra  
      

een terugblik op het zwemseizoen 2018  

De laatste dag  

Op zondag 2 september is zwembad Electra gesloten 
na een prachtige zomer. Het zomerse weer en de vele bezoekers 
maakten dat het heel gezellig op het bad was. Opvallend daarbij was dat 
relatief veel 'dagjesmensen' het zwembad bezochten. Uiteindelijk 
mochten we dit seizoen ongeveer 22.500 bezoekers ontvangen.  

Het team  

Het team bestond deels uit 'oude bekenden' zoals juf Zinja, juf Hendrike 
en meester Marc. Ook juf Jessica en juf Lianne waren regelmatig 
aanwezig op het bad. Daarnaast waren er twee nieuwe juffen voor het 
toezicht: Janneke en Marjolein. Ook in de kiosk waren naast de bekende 
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medewerkers een aantal nieuwe gezichten. Het gehele team heeft hard 
gewerkt om er een mooi seizoen van te maken.  

De lessen  

 

Zoals ieder jaar was er een groot aanbod aan zwemlessen: Zwem ABC, 
survival, snorkelen en zwemvaardigheid. Na het succes van vorig jaar is 
de borstcrawl-training uitgebreid naar twee trainingen per week en ook 
dit jaar deed een behoorlijk aantal enthousiaste zwemmers mee aan 
deze trainingen. Zoals inmiddels gebruikelijk werd dit seizoen weer een 
nieuwe les aangeboden: wereldzwemslagen.  
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Tenslotte is ook de workshop meerminzwemmen weer aangeboden en 
dat was een groot succes. Tijdens het seizoen zijn 30 diploma's en 15 
certificaten uitgereikt.  

 

 

Schoolzwemmen  

Naast de zwemlessen konden kinderen hun zwemvaardigheden 
verbeteren tijdens het schoolzwemmen. Dit jaar hebben vier scholen 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben ruim 200 kinderen 
hieraan mee gedaan. Tijdens drie 'natte gymlessen' werd les gegeven 
met als doel zwemplezier en verbetering/behoud van de 
zwemvaardigheden.  

Activiteiten  

Naast de zwemlessen zijn gedurende het seizoen tijdens de 
kindermiddagen verschillende workshops zoals survival, snorkelen en 
meerminzwemmen aangeboden. Een leuke manier om kennis te maken 
met een nieuwe vaardigheid. Een zeer geslaagde activiteit was het 
open-water-zwemmen, waarbij een aantal kinderen onder begeleiding in 
het Reitdiep heeft gezwommen. In de zomervakantie werd iedere 
woensdagmiddag een activiteit georganiseerd. Het team was creatief: 
bommetje, flamingo-race, schatduiken en aquaballen. De 
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zwemvierdaagse trok 83 deelnemers en leidde weer tot een gezellige 
week op het bad.  

Swim Challenge 

 

Tenslotte was er deze zomer weer een Swim Challenge waarbij teams in 
estafettevorm 33 km van Zoutkamp naar Groningen zwemmen ten 
behoeve van kankeronderzoek. Het team Electra heeft voor het goede 
doel lekkere hapjes verkocht tijdens de zwemvierdaagse en een 
geslaagde kindermiddag georganiseerd. Het eindresultaat is dat het 
team een bedrag van € 3.859,- heeft ingezameld. De totale opbrengst 
van de Swim Challenge was € 221.730,85.  
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Vrijwilligers  

Zoals ieder jaar is het seizoen afgesloten met een barbecue voor de vele 
vrijwilligers die het bestaan van het zwembad Electra mogelijk maken. 
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. Ook nu weer een oproep: we zijn altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers zowel voor het onderhoud als voor de kiosk. Meld u 
bij één van de bestuursleden!  

Conclusie  

Conclusie van deze terugblik kan alleen maar zijn dat we terug kunnen 
kijken op een mooi seizoen. Als bestuur gaan we na de sluiting van het 
bad aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. We 
hopen iedereen in 2019 weer te mogen verwelkomen op zwembad 
Electra. Tot dan!  

Namens het bestuur van zwembad Electra,  

Esther Nolles (secretaris) 
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Even voorstellen: 

 

Hallo allemaal,  

 

 

Wellicht heb je ons al zien lopen, fietsen of klussen. Wij zijn Lester en 
Marrit en we willen ons graag even voorstellen. Sinds 28 juli hebben we 
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ons intrede gedaan in het prachtige huis aan de Rikkerdaweg, nummer 6 
om precies te zijn. Na een hele zomer lang klussen zijn we voor nu 
ongeveer klaar. Hoewel ‘klaar’ natuurlijk niet bestaat met zo’n fantastisch 
oud pand. Na een lange zoektocht naar het huis waarvan je direct weet 
‘dit is het’ zijn we in Niehove terecht gekomen, en hier hadden we het 
gevoel waar we naar zochten. Wennen hoefde dan ook niet want wat is 
het hier fijn! We komen samen met onze 2 katten uit Groningen waar we 
de afgelopen 5 jaar midden in de stad hebben gewoond. Dit was ook 
leuk maar ik (Marrit) kom uit Blessum (Friesland) en dat dorpse gaat er 
toch nooit meer uit. We werken allebei in Kollum. Lester als badmeester 
en ik als docent kunstvakken op een middelbare school. Lester is erg 
sportief, kitesurven, golfsurven, rugbyen, mountainbiken, skeeleren, ga 
zo maar door. Dat mountainbiken combineren we graag dan klim ik in 
het zadel van mijn eigen paard, Friso en pakt Lester de mountainbike. Zo 
gaan we dan de natuur in en daar genieten we ontzettend van. We willen 
graag iedereen leren kennen, de deur staat dan ook altijd open. Dus 
mocht je nieuwsgierig zijn naar ons of naar het huis, kom eens langs!  

Groetjes,  

Lester en Marrit  
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Avontuur in het buitenland 
 

 

Jane Scheeringa  

Ik woon al meer dan 44 jaar in Niehove en ben getrouwd met Sijtse. Mijn 
verhaal begint in de USA (Long Beach) waar ik geboren ben en heb daar 
tot mijn 10e jaar in California gewoond.  

M’n ouders waren naar Amerika geëmigreerd maar door heimwee zijn 
we in 1963 terug naar Nederland verhuist.  

Vier dagen per trein van LA naar New York en daarna met het cruise 
schip de SS Rotterdam naar Hoek van Holland en zo zijn we met z’n 
allen 14 dagen onderweg geweest. Een hele belevenis van een meisje 
van tien jaar.  

Ik kan me nog heel goed herinneren wat me als eerste opviel toen we 
van boord kwamen; de straten met keien en klinkers vonden we zo 
vreemd.  

De familie van mijn moeder stond ons op te wachten zodat de reis verder 
kon gaan richting Dokkum waar we eerst bij onze opa en oma gingen 
wonen. Alleen er was een probleem voor ons als kinderen; de taal, we 
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konden geen woord Fries of Nederlands verstaan dus de communicatie 
was erg moeilijk.  

De eerste dag op school was helemaal een ramp en dat werd handen en 
voeten werk en tot overmaat van ramp wilde de meester die bijna geen 
Engels kon, mijn naam Jane ook nog veranderen in Jannie, nou dat ging 
dus mooi niet door.  

In Amerika hadden we een heel andere levensstijl. In Nederland waren 
ze nog heel bekrompen in 1963. Zo is het reizen ook ontstaan. Ik heb 
Sijtse in 1973 ontmoet op Ameland en zijn sinds die tijd altijd samen 
gebleven.  

Ik had het ook heel vaak over California om daar nog eens samen naar 
toe te gaan, maar Sijtse had in die tijd vliegangst en dus liet ik het er 
maar bij.  

Jaren hebben we gekampeerd met onze zonen Jako en Ronnie in 
Frankrijk.  

In 2003 kreeg Sijtse een uitnodiging voor een optreden in Turkije en zijn 
we voor het eerst gaan vliegen. Sijtse vond het vliegen prachtig, was 
over z’n angst heen en het ijs was gebroken. 

 

 

 

Vele reizen hebben we gedaan naar o.a. Gambia, Portugal, Italië, 
Oostenrijk, Griekenland, Cyprus, Spanje en hebben uiteindelijk in 2009 
de stap over de grote Oceaan genomen en een rondreis door California 
gemaakt.  

We vlogen van Londen naar San Francisco en wat voor mij heel 
emotioneel was, het voelde of ik thuis kwam. Een boottocht rond 
Alcatraz en onder de Golden Gate door gevaren, het bekende 
Fisherman’s Wharf (pier 39 waar honderden zeeleeuwen vertoeven) 
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bezocht. Ook een baseball wedstrijd van de San Francisco Giants 
meegemaakt, wat een spektakel.  

 

 

We zijn door de staten California, Nevada en Arizona gereisd, waar we 
ook Yosemite park bezocht hebben.  

Las Vegas was ook een hoogtepunt van onze reis.  

Vooral Down Town met het grootste videoscherm van 2 kilometer was 
geweldig. Het thema ‘The Summer of 69’ was een waar spektakel.  

 

Ook vanuit  LA met een klein vliegtuig naar de Grand Canyon gevlogen, 
wat een belevenis.  

Een drietal dagen hebben we in Palm Springs, het oord van de grote 
Amerikaanse artiesten, gelogeerd, geluierd en even bijgekomen van het 
vele reizen.  

Ontario waar ik op School heb gezeten hebben we ook bezocht. Op de 
school kregen we een rondleiding van een hele vriendelijke directeur.  
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Ook nog met een juf gesproken die zich ons, toen zij zelf als kind op die 
school zat, nog herinnerde.  

Het huis waar we vroeger gewoond hebben was nog precies hetzelfde.  

Hollywood was ook fantastisch.  

We zijn daar rondgeleid door Wiebe v/d Velde die van vroeger uit 
Noordhorn kwam en op jonge leeftijd naar het land van Uncle Sam was 
vertrokken . Hij was een vroegere vriend van Lodewijk Bolt die ook jaren 
in Niehove heeft gewoond. Wiebe is artiest en heeft in diverse films 
gespeeld in Hollywood en heeft daar een goede boterham mee verdient.  

Hij heeft ons de mooiste plekjes laten zien waar je normaal gesproken 
nooit komt.  

En natuurlijk hebben we Disneyland bezocht.  

Als klein kind wilden wij daar altijd graag naartoe maar dat was er nooit 
van gekomen, met zeven kinderen was dat voor onze ouders veel te 
duur dus nu was er de kans en het was een hele belevenis.  

Ik kan zo eigenlijk nog wel bladzijden vol schrijven maar dan wordt het 
verhaal te lang, maar blij dat we deze trip gemaakt hebben.  

Nu we gepensioneerd zijn gaan we regelmatig op reis met onze caravan 
en fietsen we graag of doen we een vliegreisje naar een warm oord  

Ons motto: geniet zolang het kan van de geneugten van het leven.  

Jane Scheeringa  

  



 

52 

 

Schildersbedrijf Schipper – OLDEHOVE 
Wilhelminastraat 23 - 0594 591776 
Verf – Behang – (Isolatie)glas – Raamdecoratie – Horren 

 

 

Maaltijdservice dorpshuis Oldehove 

Dorpshuis Oldehove kookt 3x in de week (maandag, woensdag, vrijdag) 
1 of 2 maaltijden voor u. Voor € 6,50 per maaltijd. De maaltijd bestaat 
bijvoorbeeld uit: aardappelen groente vlees, stamppot, pastagerechten, 
bami, nasi of een rijstgerecht + een salade. Bestellen kan tot minimaal 2 
dagen van te voren. Houd u niet van bepaalde gerechten, geef het 
gerust door. De maaltijden zijn af te halen bij het dorpshuis in Oldehove, 
Englumstraat 10.  

Voor meer informatie mail: info@dorpshuisoldehove.nl of bel 
0643433012.  
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Proef het dorpsrestaurant ! 
 

Geen zin om alleen te eten .. of houd je niet van koken. 
Vind je het gezellig om met meerderen aan tafel te zitten...Reserveer 

dan nu een plaats! 
Dorpsrestaurant ”Soam aan Toavel” 

Drie-gangen menu voor €8. 
 
 

2018  
27 september  
09 en 25 oktober, 
06 en 22 november, 
04 en 20 december 
 
2019 
08 en 24 januari  
05 en 21 februari, 
05 en 21 maart, 
02, 18 en 30 april, 
16 en 28 mei 
 
Tijd: inloop vanaf 16:30,  eten vanaf 17:15 
 
Opgeven via 0643433012 of info@dorpshuisoldehove.nl 

 
 

 
De DORPSKAMER is van start. Op donderdagmorgen 6 september zijn 
de deuren van de `dorpskamer` in het dorpshuis `Humsterland` open 
gegaan. Zo na de zomervakantie was het best wel spannend of er 
mensen uit het dorp kwamen voor een kop koffie of thee. 
Gelukkig wel en inmiddels is de derde ochtend ook al weer met 
dorpsgenoten geweest. Deze keer werd er naast koffie drinken spontaan 
door vier mensen een spel gespeeld. Op de braderie van 8 sept. hebben 
wij de dorpskamer ook onder de aandacht willen brengen d. m. v. het 
enveloppenspel en voorlichting. Het was een gezellige bedoening,  
Velen hebben de kraam bezocht, informatie ingewonnen en sommigen 
gingen met een cadeautje naar huis. 
De dorpskamer is er iedere donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. 
In die tijd is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten, gezamenlijk iets 
te doen of zo maar even binnen wippen. De koffiekan staat op tafel maar 
er is ook thee en iets lekkers hoort erbij. Er staat een ideeën bus voor 
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wensen/ideeën. De laatste donderdag van de maand is een thema 
ochtend. Wij nodigen mensen uit om iets te vertellen b.v. over het gebied 
waarin wij wonen maar ook over een bedrijf, hobby ( computer ,ICT) enz.  
Andere activiteiten, eventueel cursussen kunnen hieruit ontstaan. De 
dorpskamer is een Initiatief van St.Welzijn gemeente Zuidhorn, 
ZorgSaam Oldehove en dorpshuis Humsterland. De dorpskamer is voor 
iedereen toegankelijk, laagdrempelig en wij proberen er een gezellige 
ochtend van te maken. Inmiddels zijn erzes vrijwilligsters om bij toerbeurt 
te helpen waar het nodig is. 
Graag heten wij u / jou op de donderdagmorgen welkom. 
 
 

                              
 
 
 
 

“ De Dorpskamer ” 
 

Dorpshuis “Humsterland” Oldehove presenteert i.s.m. ZorgSaam 
Oldehove 

 

Iedere donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur: de dorpskamer 
Elke laatste donderdag van de maand is er een thema. 
Donderdag 25 oktober komt Bert Ellens langs om te vertellen over 
Zorgsaam Oldehove 
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Deze Nais uut Nijhoof, de HerfstNais, is tot stand gekomen met 
bijdragen van o.a.: 
Irma Stol, Esther Nolles, Harrie Schaaphok, Geertje Broersma, Ruud 
Hendriks, Hans Harkema,  Jorien Ketelaar, Ella van der Wiel, Marco van 
der Ende, Jane Scheeringa, Lester en Marrit, Jennie Dijkema 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 
Gastenstee, B&B op de Wierde              Allero Albert Klamer 
 
Met dank aan onze sponsors: 
Enno Zuidema 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: Bertjan Jansen b.jansen@swgz.nl 06-15570319 

 

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

Voor de volgende nummers van Nais zijn de  

Kopijsluitingsdata:   Verschijningsdata: 

1 februari 2019    begin februari 2019 WinterNais 

1 juni 2019      begin juni 2019     ZomerNais 

1 oktober 2019    begin oktober 2019 HerfstNais 

Agenda: 

Woe 10 okt 19.30 uur   Jaarvergadering Dorpsbelangen  

Vrij  19 okt  20.00 uur  Extra ledenvergadering Ver.  

Dorpshuis (over participatie Zon4Ons 
en renovatie dak)  

Maa  22 okt  12.45 uur   Herfstactiviteit AC/Doezoo  

Zat 17 nov  21.00 uur    Swingfeest Eisseshof  

Wo 21 nov  07.30-21.00   Gemeenteraadsverkiezing  

Vrij 30 nov  18.30 uur    Schoen opzetten  

Zat 01 dec  15.00 uur   Sinterklaasintocht  

Zat 01 dec  20.00 uur    Sinterklaasfeest 18+  

Vrij 21 dec 20.00 uur    Kerstklaverjassen (inleg € 5,00)  

Maa  24 dec  17.00 uur    Kerstavond in de kerk (nader  

bericht volgt)  

OUD/NIEUW vanaf 24.00 uur   Kloksmeren  

Zat  12 jan  vanaf 19.00 uur   Nieuwjaarsdisco  

Vrij 08 feb  20.00 uur    Rookwedstrijd (bij voldoende  

deelname)  

 

 


