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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 
 
Eindredactie: 
 

Irma Stol   Rikkerdaweg 20  tel: 591635 
Lex van Wijngaarden Kerkstraat 17     tel: 06-23598615 

(tevens lay out en productie) 
 
Advertenties: 
 

Jan Broersma  Rikkerdaweg 24  tel. 591624 
(advertentie- en sponsortarieven op aanvraag) 

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

ZomerNais  begin juni 2019   1 juni 2019 

HerfstNais  begin oktober 2019  1 oktober 2019 

Winternais  begin februari 2020  1 februari 2020  

 
Enkele spelregels: 
 

Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 juni 2019 sturen 

naar het e-mailadres: nais@niehove.eu of inleveren bij één van de 
redactieleden. Graag aanleveren als Worddocument met evt. foto’s, 
plaatjes, etc. als aparte bijlage. Dit geldt ook voor berichten voor de 
website van Niehove en de (digitale) NaisFlits. Iedere inzender krijgt een 
ontvangstbevestiging. 
 
 
Druk: Canon BIS (Business & Information Services) Groningen 
Oplage: 150 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 

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

Het had zomaar gekund dat u deze Nais niet in handen had gekregen. 
Eind vorig jaar kondigde Albêrt Heesink aan dat hij met de eindredactie en 
productie van de Nais wilde stoppen. Aanvankelijk was dit een coproductie 
van Albêrt samen met Ton Sanders, maar sinds diens plotselinge 
overlijden stond Albêrt er eigenlijk alleen voor. En zo ontstond er 
aanleiding om na te denken over de toekomst van onze dorpskrant. Moet 
je in dit digitale tijdperk nog wel een nieuwsblad willen uitgeven? Is de 
informatie-voorziening niet voldoende geregeld door de digitale Naisflits? 

Uit diverse reacties maakten we op dat de papieren Nais toch zeker nog 
in een behoefte voorziet. Niet iedereen in het dorp maakt intensief gebruik 
van internet en het is handig om zo’n krantje letterlijk “bij de hand” te 
hebben. Bovendien: de wat langere artikelen lees je toch makkelijker van 
papier dan van een beeldscherm. 

Toen bleek dat er een paar dorpsgenoten waren die de redactie van de 
Nais wilden overnemen, was het niet meer zo moeilijk voor Dorpsbelangen 
om te besluiten tot continuering van ons dorpsblad, dat we zeker geen 
“sufferdje” willen noemen. Ondergetekenden vormen vanaf nu de 
eindredactie van de Nais uut Nijhoof. 

Ook dit maal was er weer een prima inbreng vanuit het dorp, die we 
hebben proberen te ordenen in een aantal rubrieken: Verenigingsnieuws 
van de drie verenigingen die ons dorp rijk is, nieuws van gemeente en 
andere instanties, berichten die van belang zijn voor het (samen)leven in 
Nijhoof, een terugblik op de activiteiten van de afgelopen tijd en een 
vooruitblik op wat komen gaat, kennismaking met een aantal nieuwe 
inwoners van Niehove en - tot slot - een avontuur in het buitenland. 

Bijzondere aandacht in dit nummer voor het 90 jarig bestaan van 
IJsvere(e)niging De Schaats. 

We hopen dat het weer een lezenswaardige en informatieve Nais is 
geworden en houden ons graag aanbevolen voor commentaar en 
suggesties. En let wel: kopy voor de volgende Nais dient vóór 1 juni as. 
binnen te zijn. 
 
 

Lex van Wijngaarden  &  Irma Stol 
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter/secretaris :  Ruud Hendriks  tel 857710   

Penningmeester:   Hans Harkema  tel 591891 

Lid:                                    Jan Broersma           tel 591624 

Notulist                          Joke Steg             tel 591323   

 

Aantal leden :                    225 

Aantal donateurs:          15 

Aantal sponsoren:                1 

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!! 

 

Commissies: 

AC(activiteitencommissie): 

Jennie Dijkema            tel 597027 

Marjan Boersma          tel 591852 

Ella van der Wiel 

Gina Boersma 

Bianca Pieltjes 

 

Lief en Leed 

Anneke Broersma tel 591624 

 

 

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 
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Berichten van Dorpsbelangen  
 
In dit bericht een aantal onderwerpen om eenieder bij te praten. 
 
Het is 2019, dus we zijn Westerkwartier geworden. Dat betekent voor de 
nieuwe gemeenteambtenaren een zoektocht om alles weer gestroomlijnd 
te krijgen. De informatievoorziening vanuit de gemeente vlot nog niet 
helemaal. Helaas is besloten alleen nog digitaal van vergunningen een 
dergelijke bericht te doen. Bijzondere mededelingen doen ze nog wel via 
de Streekkrant. In de Streekkrant wordt aangegeven hoe je via Mijn Buurt 
kan abonneren op een berichtenservice over de regio. Daar kan je 
meerdere berichtenbronnen aanvinken, waaronder de gemeente. Het is 
minder toegankelijk dan de papieren versie. Bij elk bericht moet je 
doorklikken om het inhoudelijk te bekijken, even snel schuin doorlezen om 
weer te weten wat er speelt zit er niet meer in. Lex heeft aangeboden om 
zaken die Niehove betreffen in de Naisflits op te nemen. Die Naisflits heeft 
150 ontvangers en wordt door ongeveer 50% van de ontvangers geopend.  
 
B&W gaan de komende maanden op tour door de gemeente. Ze doen alle 
41 dorpen aan. Op 16 april zijn ze ’s avonds te gast in Niehove om met 
Dorpsbelangen te spreken. De wethouders hebben de dorpen verdeeld, 
voor Niehove is Geertje Jacobi-Dijkstra de verantwoordelijk wethouder. 
Daarnaast zijn er 3 leefbaarheidsadviseurs en een dorpenfunctionaris 
betrokken bij de ontwikkelingen in de dorpen (zie ook bericht verderop). 
 
Westerkwartier heeft laten weten dat ze het verbeteren van het pad op de 
begraafplaats nog in de molen hebben zitten. Een kwestie van geduld.  
 
Op de fietsroute Niehove en Oldehove via Noordhorn naar Zuidhorn 
station en centrum is veel veranderd, wat niet ten gunste van fietsers uit 
lijkt te werken. In het buitengebied is 60 km/uur belijning aangebracht. De 
ervaringen zijn dat auto’s daardoor meer uit de kant gaan rijden. In plaats 
van de rand van de weg wordt nu de streep aangehouden. Auto’s gaan 
daardoor dichter langs de fietsers, zowel de tegemoetkomende als de van 
achter passerende auto’s.  
In Noordhorn worden fietsers vaak het voetpad opgedrukt omdat auto’s 
de geparkeerde auto’s passeren en er dan voor de fietser geen ruimte 
over blijft.  
Rond de brug is het regelmatig een rommeltje op de weg, vooral op 
momenten van brugopening. De zijstroken van de brug zijn alleen voor 
voetgangers, dus op de brug is het vaak dringen. Nadat de brug weer dicht 
gaat komen er 2 stromen verkeer op gang waarbij de auto’s graag weer 



 

8 

vlot verder willen maar allemaal achter de fietsers moeten blijven hangen 
(als ze het netjes doen). Voor een hoofdaanvoerroute naar Zuidhorn waar 
veel Niehovers ook dagelijks langs komen is het wel erg woonwijkachtig 
ingericht.  
Omdat de brug behoorlijk bol is kun je tegemoetkomend verkeer niet goed 
zien. Vanuit de gedachte “wat je niet ziet is er niet” worden fietsers op de 
brug vaak ingehaald. Komt er dan toch een tegemoetkomer aan dan zijn 
er diverse varianten van elkaar in de weg zitten mogelijk waarbij het vaak 
de fietser is die een benauwd momentje heeft.  
 

 
 
Bij de Rijksstraatweg is het fietspad grotendeels opgeheven, iedereen 
moet nu over de rijbaan en 4 keer door een wegversmalling. Een fietser 
en een auto passen daar niet goed samen in. Maar daar denkt niet 
iedereen zo over….. Dan mag je als fietser vlak voor de school en de 
rotonde alsnog de weg over steken om een stukje overgebleven fietspad 
te nemen en ¾ rond de rotonde te gaan om het station te bereiken. Wat 
velen niet doen.  
Op 1 ritje naar het station telde ik 16 overtredingen. Naar beide richtingen 
wordt heel veel over het voetpad gefietst. Het fietspad bij de rotonde wordt 
massaal geskipt. 4 fietsers kregen het wat krap in een versmalling. Al met 
al zijn er betere inrichtingen denkbaar om het fietsen te stimuleren, 
uitnodigen tot overtredingen om lekker en veilig te fietsen kan niet de 
bedoeling zijn….. We hebben contact gezocht met de gemeente. Ze 
hebben hun redenen om het op deze manier te doen, maar we gaan begin 
februari met  hun de situatie ter plekke bekijken.  
 
De rookwedstrijd is een uitdovende activiteit die nog door Jan leven in 
werd geblazen. Uitdoven en een rookwedstrijd gaan niet goed samen, dus 
we hebben besloten daar geen energie meer in te stoppen.  
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In januari is in museum Wierdenland een lezing gehouden over het 
ontstaan van Middag-Humsterland. Die was uitverkocht, veel mensen 
visten achter het net. Op 14 maart komt er een herkansing, we hebben de 
spreker, Egge Knol, uitgenodigd om het verhaal ook in Niehove te komen 
vertellen en dat doet hij graag.  
 
In maart gaan we aan het klussen. Op 16 maart NLdoet waarbij speeltuin 
en IJsbaan weer een update krijgen. Een week later is Landelijke 
Opschoondag. Het lijkt ons goed om daar ook aandacht aan te besteden. 
We stellen voor dat iedereen die dag letterlijk en figuurlijk zijn eigen 
straatje veegt. Blad weg, rommel weg, onkruid weg, een frisse start van 
het buitenseizoen. Het is natuurlijk prima om ook even verder te gaan dan 
het eigen straatje als de buren er niet zijn of het niet meer zo makkelijk 
kunnen. Om 10.00 een half uurtje koffie in het dorpshuis en dan waaieren 
we uit om op te ruimen.  
 
Bij het leeg halen van het dorpshuis voor de verbouwing is het silhouet 
van Niehove verplaatst naar de IJshut. Die past daar mooi in de nok. Even 
leek het erop dat we op de schaats konden, maar helaas was de vorst van 
te korte duur.  
 

 
 
Even mopperen: van de contributie is pas 60% binnen. De ervaring leert 
dat een week of twee na het uitgaan van de vraag om contributie over te 
maken de stroom opdroogt. Achter contributie aanlopen is niet leuk, dus 
graag alsnog overmaken op rekening NL35RABO0348655061 t.n.v. 
Dorpsbelangen Niehove. Tarieven vindt u hierboven.  
 
Ruud Hendriks (voorzitter) 
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VERENIGING DORPSHUIS NIEHOVE 
 
In de ledenvergadering van 19 oktober 2018 zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde gekomen: 

• Zon: Om ons Dorpshuis verder te kunnen verduurzamen en toch ons 
beschermde dorpsgezicht te behouden, schaffen we 37 zonnepanelen 
aan bij de Coöperatie Zon4Ons. Die panelen worden niet op ons eigen 
dak, maar op boerenschuren in de omgeving gelegd. 

• Dak: We gaan het dak van de Eisseshof vernieuwen en we onderzoeken 
de mogelijkheid om dat met oude pannen te doen. 

• Bestuur: Met ingang van 19 oktober zijn twee nieuwe bestuursleden 
toegetreden: Mieke Bouwman en Boudewijn de Vries. Enno Zuidema is 
per 1 januari 2019 afgetreden. Mieke heeft de voorzittershamer 
overgenomen van Enno. 

Samenstelling bestuur per 1-1-2019: 

Mieke Bouwman  voorzitter 
Janneke Holwarda secretaris 
Hans Harkema  penningmeester 
Petra Postema 
Annie Pieltjes 
Rob Vogel 
Boudewijn de Vries 
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Dorpshuis Niehove wint Leefbaarheidsprijs 
 
Verder het heugelijk nieuws dat ons Dorpshuis de derde prijs heeft 
gewonnen in het kader van de Leefbaarheidsprijs gemeente Zuidhorn 
2018. Naast een oorkonde ook een geldbedrag van € 250,00. 
Belangrijkste motivering voor deze prijs was: de verbouwing is tot stand 
gekomen met hulp van veel vrijwilligers (2500 uur), betrokkenheid van het 
hele dorp bij het totale plan en bovenzaal is geschikt gemaakt voor 
activiteiten in de toekomst. 
De eerste prijs ging naar bewonersinitiatief ZorgSaam Oldehove en de 
tweede naar Stichting Visvliet Vitaal. Op maandag 17 december jl. heeft 
het bestuur van Vereniging Dorpshuis Niehove de prijs in ontvangst 
mogen nemen tijdens de afscheidsreceptie van College en 
Gemeenteraad. Een mooi afscheid van de gemeente Zuidhorn en een 
leuke binnenkomst in de gemeente Westerkwartier. 

Op onderstaande foto: de trotse winnaars nemen de oorkonden in 
ontvangst van waarnemend burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor 

 

 

 

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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IJSVEREENIGING “DE SCHAATS” 90 JAAR 
 
*** oprichting 7 febr 1929 *** 

 
Zo leuk om op deze zonnige zondag (3-2-2019), terwijl een paar eenden 
zich vermaken in de waterplas op de ijsbaan, in het archief van De Schaats 
het dikke schrift te ontdekken met notulen en verslagen van de 
ijsvereniging vanaf 1929 tot 1992! We lazen de voortvarende start van  
IJsvereeniging “De Schaats” in 1929/1930 en vonden en kregen een paar  
leuke foto’s en documenten. 
 

IJsvereeniging “De Schaats” had het eerste jaar een flitsende start én veel 
ijs: op donderdag 7 februari 1929, bij de prijsuitreiking van een hardrijderij 
op de schaats, werd voorgesteld een ijsclub op te richten. Direct gaven 25 
mensen zich op als lid!  
 

 
 

Hoe het begon….  (kerspel = kerkdorp) 
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Vier dagen later, maandag 11 februari 1929 op de eerste vergadering 
waarbij  alle 25 eerste leden aanwezig waren, werd  het bestuur gekozen. 
Het bestuur werd  opgedragen om een reglement te ontwerpen en “naar 
een geschikt terrein uit te zien als ijsvlakte”.  
 

Woensdag 20 februari was er nog ijs, of misschien weer ijs, want toen kon 
reeds de eerste ringrijderij van de club gehouden worden, waaraan 16 
paren meededen. De  4 winnaars kregen een prijs, en verder kregen alle 
deelnemers ’s avonds een kleine verrassing. De secretaris, dhr. A. Bakker, 
schrijft: “Ik geloof dat allen zeer voldaan waren over deze rijderij, gezien 
de goede stemming die er heerschte” 
 

 
 
Reeds op vrijdag 8 maart 1929 kwam het bestuur op de 2e 
ledenvergadering met het voorstel een stuk grond aan te kopen voor 
ongeveer 1400 gulden, en daarbij 200 gulden uit te trekken voor dijken en 
“eenigen onkosten”.  “Na vele discussies” wordt overeengekomen dat 
iemand over zijn land  “een overree” zal leveren voor 100 gulden, 
“waarvoor hij ook voor een dam in de sloot zal zorgen. Twee arbeiders 
zeggen hem hiervoor hulp toe”.   Het bestuur stelt voor om voor 1000-1100 
gulden een hypotheek op het land te nemen, en voor het overige renteloze 
aandelen te nemen voor 2,50 gulden per stuk. Direct worden 40 aandelen 
door de aanwezige 19 leden toegezegd. Uiteindelijk zouden er 191 
aandelen voor in totaal 477,50 gulden worden uitgegeven. Crowdfunding, 
zouden we nu zeggen! 
 

Op 14 november 1929, op de 3e ledenvergadering met 32 aanwezige 
leden, deelt de voorzitter mee dat de aankoop van 43 are gelukt is, voor 
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29 gulden per are. De statuten worden goedgekeurd. Er worden na enige 
discussie 2 baancommissarissen, 2 vaste keurmeesters en 2 reserve 
keurmeesters benoemd. De zaak is nog niet rond, want uit het eerste 
jaarverslag blijkt dat er ook toestemming van  de  “heeren kerkvoogden” 
nodig was, gelukkig werd “hiervoor volle medewerking toegezegd”, zodat  
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de aankoop op 19 oktober 1929 werd “goedgekeurd in de vergadering van 
kerkvoogden en notabelen”, en door het provinciale kerkbestuur van 
Groningen den 3 mei 1930. Na de goedkeuring der statuten bij “koninklijk 
besluit, den 3 juli 1930” was de ijsvereniging volgens het eerste 
jaarverslag in september “eindelijk zoover gevorderd dat tot uitbetaling der 
ijsbaan kon worden overgegaan”.  
Gelukkig maar dat er zo’n vaart achter het plan gezet was: “Zondag den  
22 Dec (1930) lag de vlakte geheel dicht met prachtig ijs, en zou den 23 
Dec in gebruik worden genomen door een ringrijderij te houden van leden 
en bezitsters van een dameskaart.” “Deze gelegenheid zou worden 
geopend door onzen Burgemeester, maar dit mocht helaas niet gebeuren, 
aangezien het voormiddags zoo begon te dooien, dat het water ’s middags 
op de kant van de baan wel een kwart voet hoog stond.” Gelukkig konden 
de leden nog wel ruim 1½ uur rijden tot er “groote dooigaten en scheuren 
in het ijs kwamen”.  De volgende nacht had het weer goed gevroren, “maar 
’s morgens was het een sneeuwstorm en deze wilde voormiddag niet 
overgaan.” Meer ijs is er die eerste winter niet geweest. 
 
Hieronder een aantal documenten en foto’s uit “de oude doos” van De 
Schaats 
 
Groet, namens IJsvere(e)niging “De Schaats”,  Wiepie en Annemieke 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In tegenstelling tot een eerder - foutief - bericht in de Naisflits, bestaat 
het bestuur van IJsvereniging De Schaats per 1-1-2019 uit: 
 

Sijtse Scheeringa,  Wiepie Jansen (secretaris), Annemieke Grimbergen 
(penningmeester), Johan Cruiming, Meindert Terpstra en Jonny Tuinstra 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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NIEUWE GEMEENTE 
WESTERKWARTIER 
 

 

 

Dorpenwethouders 

Om het contact met de dorpen zo laagdrempelig mogelijk te houden, heeft 
elk dorp een dorpswethouder. Bij de verdeling is rekening gehouden met 
het aantal dorpen per wethouder, het inwonertal en de geografische 
ligging. Voor Niehove is Geertje Dijkstra-Jacobi de dorpswethouder. 

Leefbaarheidsadviseurs en dorpencontactfunctionaris 

Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de nieuwe 
gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de 
kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om 
in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente drie 
leefbaarheidsadviseurs en een dorpencontactfunctionaris aangesteld. Zij 
zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van verenigingen van 
dorpsbelangen en wijkverenigingen. Ook andere vrijwilligersorganisaties 
en inwonersinitiatieven kunnen met vragen over projecten en subsidies bij 
hen terecht. De leefbaarheidsadviseurs zijn het scharnierpunt tussen de 
dorpen en de gemeentelijke organisatie en zorgen voor de coördinatie van 
initiatieven in de dorpen, wijken en buurten. De dorpencontactfunctionaris 
coördineert de contacten tussen de dorpen en het college. 

Voor Middag-Humsterland, dus ook voor Niehove, is Rita Hulst de 
leefbaarheidsadviseur. Zij is te bereiken via rita.hulst@westerkwartier.nl 
of 06-28758206. 
In een volgende Nais zullen we Rita nader aan het woord laten over haar 
werk en ervaringen. 
 

College Westerkwartier bezoekt 41 dorpen voor de zomer  

Het college van de gemeente Westerkwartier start in februari met 
kennismakingsbezoeken langs alle 41 dorpen. Met de dorpenronde wil het 
college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk kennismaken 
met de verenigingen van dorpsbelangen. Elke week bezoekt het college 
twee of drie dorpen op een avond. Niehove komt op 16 april aan de beurt. 
We houden u op de hoogte. 

 

mailto:rita.hulst@westerkwartier.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-4beShZngAhWNZVAKHXotAvUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.westerkwartier.nl%2F&psig=AOvVaw1h5NEmz9FbKgd-DDiQ64Ux&ust=1549059144519609
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GEBIEDSRAAD MIDDAG-HUMSTERLAND 
IN OPRICHTING 
 

Donderdagavond 20 december hebben tientallen burgers en boeren 
voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-
Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te 
houden. De bijeenkomst vond plaats in café Eisseshof in Niehove. Het zijn 
de eerste resultaten van de actieve werkgroepen in Middag-Humsterland, 
die werken aan de uitvoering van de gebiedsvisie. Een belangrijk resultaat 
van dit proces is, dat begin 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland 
wordt opgericht. 
 

 
 
Gebiedsraad 
Tijdens de avond is voorgesteld een Gebiedsraad in het leven te roepen. 
Deze raad bewaakt de uitvoering van de visie, de inzet van middelen in 
het gebied en vertegenwoordigt alle belangen binnen dit waardevolle 
cultuurhistorisch landschap. Met als doel er zo voor te zorgen dat de 
opgestelde visie ook werkelijkheid gaat worden. Wethouder Fred Stol 
stelde namens het college van gemeente Zuidhorn hulp beschikbaar voor 
professionele begeleiding van de inrichting van de Gebiedsraad. Als 
eerste stap zoekt het gebied nu een voorzitter. 



 

21 

Wethouder Fred Stol: “We moeten zuinig zijn op het enige nationale 
landschap in de provincie Groningen. Er zijn ontwikkelingen op het gebied 
van landbouw, landschap, economie en duurzaamheid die een bedreiging 
vormen voor dit oudste cultuurlandschap van West-Europa. Door alle 
betrokkenen aan elkaar te verbinden en de kracht vanuit het gebied zelf 
te benutten, kunnen we samen dit prachtige gebied behouden en 
ontwikkelen. Ik ben blij met de betrokkenheid van al die mensen die 
hiervoor willen gaan en mijn verwachting is dat de Gebiedsraad Middag-
Humsterland met de werkgroepen hier een groot succes van maken.” 
 
Visie Middag-Humsterland 
Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn de gebiedsvisie Middag-
Humsterland vastgesteld. Samen met de Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier is deze visie gemaakt vóór en dóór de betrokkenen uit het 
gebied. Dit alles met als doel: het behoud en de ontwikkeling van het 
landschap met haar natuurwaarden, waarin tegelijkertijd ook sociale en 
economische ontwikkelingskansen voor de (agrarische) ondernemers en 
inwoners worden benut. 
 
Intensief proces 
De afgelopen maanden hebben ruim zestig betrokken boeren, inwoners, 
ondernemers in vijf werkgroepen gewerkt aan voorstellen en ideeën voor 
het gebied. De vijf thema’s zijn: energie, leefbaarheid, kringlooplandbouw, 
gebiedsbestuur en regiomarketing. Gebiedscoöperatie Westerkwartier 
speelt een belangrijke, verbindende rol en organiseert het platform waarin 
de gesprekken over de toekomst van Middag-Humsterland op dit moment 
plaatsvinden. De gebiedscoöperatie blijft dit ook in het vervolgtraject doen. 

 
Elkaar inspireren 
Het doel van de bijeenkomst van afgelopen donderdag was om elkaar te 
inspireren en ideeën met elkaar uit te wisselen. Drie agrariërs spraken 
over de mogelijkheden voor kringlooplandbouw in het gebied en vertelden 
wat er op dit gebied allemaal al gebeurt. Ook was er veel enthousiasme 
voor elektrische deelauto’s en meer zonne-energie op agrarische 
staldaken. Het versterken van het streekvervoer in relatie tot recreatie en 
toerisme biedt ook kansen. Tot slot is de nieuwe website voor het gebied 
gepresenteerd www.middaghumsterland.info. De werkgroepen gaan 
verder aan de slag met het uitwerken van de plannen. 
 

http://www.middaghumsterland.info/
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Regiotheater terug van (even) weggeweest 
 
Wellicht is het opgevallen: Regiotheater Niehove heeft een tijdje stil 
gelegen. Belangrijke reden was de renovatie van de Eisseshof, onze 
“thuisbasis”, die het vorige winterseizoen in beslag nam. Daarnaast was 
ook het bestuur gedecimeerd, waardoor het lastig was om tot een 
programmering te komen. Maar inmiddels zijn we weer op volle sterkte en 
staan we in de startblokken om een nieuw seizoen in te gaan met 
verschillende boeiende muziek- en theateruitvoeringen. Anders gezegd: 
Regiotheater is terug van (even) weggeweest. 

Van het oude bestuur was alleen Fred Hendriks overgebleven, maar 
inmiddels zijn ook Wouter Brouwer, Husein Goudsmit en Lex van 
Wijngaarden van de partij. 

Regiotheater Niehove verzorgt al meer dan 30 jaar een gevarieerd aanbod 
aan muziek (jazz, blues, klassiek en wereldmuziek), theater en cabaret. 
Voor meer informatie: www.niehove.eu/regiotheater of kijk op onze 
facebookpagina www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/ 

Regiotheater geeft van tijd tot een eigen Nieuwsbrief uit. Je kan je hiervoor 
aanmelden via onze facebookpagina. 

Het nieuwe seizoen van Regiotheater is op 19 januari jl. van start met een 
grandioos optreden van de bluesband King of te World. En binnenkort 
komen er nog diverse andere optredens. Om te beginnen Trio Lanyok met 
balkan- en zigeunermuziek: melancholisch, intiem en opzwepend. Begin 
maart komen de Noorderlingen weer naar Niehove met hun nieuwe 
theaterstuk ‘Sehnsucht und Kartoffelsalat’ en later in die maand wordt het 
Passieconcert “Stabat Mater” van Pergolesi uitgevoerd in de kerk. 
Verderop in het seizoen verwachten we optredens van Tim Knol en Trio 
Ralph de Jong.  

Zie voor meer informatie de activiteitenkalender in deze Nais. En bovenal: 
houd de Naisflits in de gaten voor meer actuele informatie. 

  

http://www.niehove.eu/regiotheater
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/
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ELECTRA:  
ZWEMSEIZOEN 2019  
 
Het nieuwe zwemseizoen is in aantocht! Als 
bestuur werken we hard om alle voorbereidingen 
voor het zwemseizoen 2019 te treffen. Langs 
deze weg willen we jullie alvast informeren over 
een aantal belangrijke zaken. 

 
Electra Duurzaam 
Het najaar en de winter staan voor Electra in het teken van het 
duurzaamheidsproject. Op 17 november 2018 heeft wethouder Henk 
Bakker het eerste zonnepaneel van het tweede project geplaatst. Met dit 
project zetten we als bestuur weer een belangrijke stap om Electra 
duurzaam te maken voor de toekomst. Dit is van groot belang voor het 
behoud van het zwembad.  
 

 
 
NLdoet 
Voordat we starten is nog het nodige te doen! Allereerst doen we op 16 
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. 
 
Klusdagen 
Dan volgen de klusdagen waarop de vaste vrijwilligers hard werken om 
het bad klaar te maken voor het zwemseizoen. De klusdagen zijn dit jaar 
op 6 en 13 april van 9:00 tot 12:00 uur. De coördinatie van de klusdagen 
doet Nanning Zeldenrust. 
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Voorverkoop 
Zoals gebruikelijk starten we dit jaar weer met de online-verkoop. Vanaf 
begin maart 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 vanaf 29 april 
ophalen op het zwembad. Naast online bestellen is het ook mogelijk om 
op de eerste klusdag (6 april) op het bad langs te komen voor de aanschaf 
van abonnementen en de opgave voor zwemlessen. Op 6 april kunt u 
geen online bestelde abonnementen ophalen.   
 

De voorverkoopavond vindt plaats op 10 april 2019 van 19:00 tot 21:00 
uur in Dorpshuis ‘t Humsterland.  
 
Nieuwe vrijwilligers voor de kassa gezocht! 
De afgelopen jaren 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 bij Loanne 
Faber (0594-597046) of via de mail (zwembadelectra@gmail.com). 
 
Opening 
En dan de allerbelangrijkste datum: de opening van het zwemseizoen is 
op 29 april 2019 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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SAMEN LEVEN IN NIJHOOF 
 
Haastige spoed is zelden goed 
 
Hierbij het vriendelijke verzoek aan alle medebewoners om een klein 
beetje te letten op de snelheid op de Kloosterweg. Gelukkig zijn we 
allemaal erg vertrouwd met onze eigen omgeving, zodat we af en toe wat 
veel vaart maken. Maar helaas zijn mens, dier en woning hier niet altijd op 
berekend. We hopen dat een ieder hiermee rekening wil houden. 
 

Alvast bedankt!  
Namens de bewoners 
van de Kloosterweg 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Hondenpoep 
 

Een ander klein leed is de hondenpoep 
die nogal eens aangetroffen wordt langs 
de kanten van de weg en in het bijzonder 
bij (en op) Tilstok en het Oebelepad. 
Verzoek om in de gaten te houden waar 
uw hond zijn behoefte doet en neem evt. 
een plastic zakje mee. 
 

 
Suxwort gaat weer zingen  
 

Na het mooie optreden tijdens kerstavond, gaat ons eigen dorpskoor 
“Suxwort zingt” weer aan de slag met een nieuw project. We willen een 
aantal vrolijke liederen instuderen en deze ten gehore brengen op vrijdag 
21 juni (het begin van de zomer) en ook op Open Monumentendag (14 
september). De repetities zijn op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Findebuurt.nl%2Fapeldoorn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fhondenpoep.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Findebuurt.nl%2Fapeldoorn%2Fnieuws%2Fopmerkelijk%2F1-aprilgrap-gemeente-apeldoorn-hergebruikt-hondenpoep-als-compost~2688%2F&docid=0VH9_9U3jwl3kM&tbnid=n9LEoe0krXIaJM%3A&vet=10ahUKEwjc9bf295rgAhWBM-wKHaWxDz8QMwhNKBgwGA..i&w=800&h=600&bih=747&biw=1536&q=hondenpoep&ved=0ahUKEwjc9bf295rgAhWBM-wKHaWxDz8QMwhNKBgwGA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPrLmpmZrgAhVLJFAKHdmhCdwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwierdenenterpen.nl%2Fgroninger-wierden%2Fi-p%2Fniehove%2F&psig=AOvVaw3nA7dKIiwfrG1n1fjLHUqA&ust=1549098918305820
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in de bovenzaal van de Eisseshof onder de bezielende leiding van Anne 
Vos-van Dijk. De eerste repetitie is op maandag 18 maart. 
We gaan er van uit dat de “harde kern” van het koor weer mee gaat doen, 
maar nieuwe zangers zijn van harte welkom. Kom gerust langs. 
 

Meer informatie bij Lex van Wijngaarden, tel. 06-23598615 
 

 
 
Activiteit voorjaarsvakantie 
 

Elk jaar weer wordt er altijd in de voorjaarsvakantie gezwommen met de 
jeugd van Niehove. Helaas wordt de opkomst elk jaar steeds kleiner. 
Hierom hebben wij als AC besloten dit jaar in eerste instantie geen uitje te 
houden.  
MAAR mochten er wel voldoende opgaves komen, kan het natuurlijk wel 
doorgaan. Wanneer u wel wilt zwemmen, kunt u een mailtje sturen naar: 
acniehove@hotmail.com . 
 
Wij horen het graag.  Met vriendelijke groet, 
Het AC 
Jennie, Ella, Gina, Bianca en Marjan 

 
Schuurverkoop nu ook in Niehove 
 

Tijdens één van de heerlijke xl wandelingen op zondagmiddag rondom 
ons mooie dorpke werd geopperd om een Schuurverkoop in Niehove te 
organiseren. Na een korte belronde voor ervaringen vanuit Niezijl en 
Kommerzijl, gaan wij de uitdaging aan. Tijdens een schuurverkoop kunnen 
inwoners hun eigen goederen aan de man brengen. Denk aan meubels, 
gereedschap, boeken, kleding, fietsen etc. etc. De opbrengst is voor jezelf 
en/of voor een goed doel (of een deel ervan), wat je wilt.  

mailto:acniehove@hotmail.com
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Schuurverkoop Niehove: op zaterdag 25 mei van 10 – 15 uur 
& om 16.30 uur een gezellige nazit in het dorpshuis om 

ervaringen te delen. 
 
Ter voorbereiding van deze dag laten we ons graag informeren door 
initiatiefnemers uit Kommerzijl op zaterdag 30 maart om 16.00 uur in de 
Eisseshof. Schuif gezellig aan en kom meedenken over de invulling van 
deze dag.  Heb je belangstelling om mee te doen aan de Schuurverkoop, 
opgeven kan via ja-post@live.nl  

Alida, Wiepie & Janet  

 
Maaltijdservice Dorpshuis Oldehove 
 

Dorpshuis Oldehove kookt 3x in de week 
(maandag, woensdag, vrijdag) 1 of 2 maaltijden 
voor u. Voor € 6,75 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.  
 

Indien u niet in staat bent de maaltijden af te halen, dan kunnen ze ook 
bezorgd worden. Voor Niehove geldt dan wel een minimum van vier 
maaltijden. 

Voor meer informatie mail: info@dorpshuisoldehove.nl of bel 
0643433012.  

 
Veranderingen in het Buurtwerk 
 

Voor het buurt- en jongerenwerk in Niehove zijn met ingang van 2019 mijn 
collega Loes Lestestuiver en ik (Bertjan Jansen) de gezichten vanuit de 
nieuwe organisatie, Stichting Sociaal Werk de Schans. Beide zijn wij 
werkzaam geweest voor de latende organisatie, Stichting Welzijn 
Gemeente Zuidhorn (SWgZ). Zelf heb ik vorig jaar al een stukje 
geschreven voor Nais uut Nijhoof 
  
Bertjan Jansen  Buurtwerker/jeugd Mob: 0610038981  
E-mail b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl 
 

mailto:ja-post@live.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl
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Mijn naam is Loes Lestestuiver en, net als Bertjan, Buurtwerker team 
Zuidhorn in de nieuwe welzijnsorganisatie Sociaal werk de Schans. 
Samen zijn we actief in het noordelijke deel van de voormalige gemeente 
Zuidhorn. De organisatie is nieuw maar Bertjan en ik werkten hiervoor bij 
de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn dus kennen het gebied. Ik werkte 
toen in Aduard, Den Horn en Den Ham. Mijn specialisatie is Ouderenwerk 
maar ben de laatste jaren steeds meer gericht op alle inwoners vanaf 18 
jaar. Ik woon in Groningen, ben getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. 
 
Loes Lestestuiver  Buurtwerker Mob: 06-10039514  
E-mail l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl
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NAAST HET NIEUWS 
 

Serveerplanken 
 

Op de 18+ avond van Sinterklaas zijn er serveerplanken met het silhouet 
van Niehove cadeau gegeven bij een aantal gedichten. Uit de zaal 
kwamen vele enthousiaste reacties hierop. 
 

 
 

Het silhouet hebben wij er zelf opgebrand. Mocht er nog vraag naar deze 
serveerplanken zijn dan kan ik die tegen een kleine vergoeding maken. 
Het silhouet heb ik, maar wilt u er iets anders op gemaakt hebben dan kan 
dit wellicht ook. Ik heb verschillende soorten planken thuis op voorraad 
liggen. 
Dus mocht er belangstelling zijn voor een plank schroom niet en kom even 
langs aan de Rikkerdaweg 15 of bel 59 7027.  

Groetjes Jennie  
 

  

 
 
GESPECILISEERD IJSBEREIDER 
 

Rianne van der Helm heeft het examen 
gespecialiseerd ijsbereider vaktechniek 
behaald! 
Gefeliciteerd Rianne! 
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 

 
Herfst-uitje 
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Sint en zijn pieten in Niehove. 
 
Op vrijdag 30 november kwamen de kinderen uit Niehove allemaal hun 
schoen zetten. Er waren zelfs een paar kinderen extra maar dat was geen 
probleem voor de Sint. Dat vond hij juist zo gezellig. 
Samen met de dans- en testpiet hebben de kinderen liedjes gezongen en 
munten gezocht. Uiteindelijk ging iedereen moe maar voldaan naar huis. 
En ergens toch ook wel een beetje zenuwachtig. Want hoe zou de Sint dit 
jaar aankomen in Niehove. 
 

 
 

Op zaterdag was het dan eindelijk zo ver. En gelukkig was het allemaal 
goed gekomen. Alle kinderen hadden een mooi pakje in hun schoen en 
hebben prachtig gezongen voor Sinterklaas. 
Hierna moesten er natuurlijk ook nog bezoekjes worden gebracht aan de 
nieuwe inwoners van Niehove, of mensen die afgelopen periode ziek zijn 
geweest en wel een bezoekje van de Sint konden gebruiken. Ook dit was 
hartstikke gezellig. De Sint en zijn Pieten hebben zelfs nog een ijsje 
mogen proeven bij Rianne’s Boerderij IJs.  
Tot slot was de Sint er natuurlijk ook nog voor de 18-plussers van Niehove. 
Er was een gezellige bingo en de Sint mocht weer bovenop het biljart. Dit 
jaar waren er ook een hoop gedichten aangeleverd. Dit is altijd weer een 
feest.  
Moe maar voldaan is de Sint weer vertrokken met zijn Pieten naar Spanje. 
Hij wenst jullie allemaal een goed jaar en hoopt jullie in december weer te 
mogen zien! 
 
Groetjes, Het AC 
Jennie, Ella, Gina, Bianca en Marjan 
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Eén van de 15 gedichten die door Sinterklaas werd voorgedragen 

                                     Spanje, 30 november 2018 
 

“Ode aan Naihoof” 
 
Dat lutje dorp daar op de wierde 
Daar heb ik mijn hart aan verpand. 
Is waar de wind weer hevig tierde 
In ‘t donker ‘s avonds tegen het pand 
 
Hier woont een klein groepje mensen bij elkaar. 
Ze zijn wat apart en ze vinden niks raar 
 
Ik kom er graag met mijn boot uit Spanje naar toe 
Om mijn verjaardag te vieren, maar vraag me niet hoe. 
 
Ik heb het dorpje uit duizend gekozen 
Omdat ik me daar graag ga verpozen. 
 
Buren zorgen er goed voor elkaar. 
Bij nood staan ze voor elkander klaar. 
 
Dus zo moeilijk was mijn keuze niet 
Dat ik Spanje weer achter me liet 
 
Elk jaar weer sta ik te popelen er naar toe te gaan 
Naar het mooie dorp data op de terp.  
Veel cadeaus heb ik in mijn zak gedaan 
En zie ik de blijde gezichten heel scherp. 
 
Ik wens jullie een heel fijne avond hier 
En maak met elkaar maar weer veel plezier. 
 

Sinterklaas 
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Kerstavond in de kerk 
 
Het is inmiddels traditie dat we op kerstavond samenkomen in onze 
prachtige dorpskerk. En ook dit jaar was ons eigen koor “Suxwort zingt” 
weer van de partij met een aantal stemmige kerstliederen onder de 
bezielende leiding van dirigent Anne. Er werd een gedicht voorgedragen 
en er was gelegenheid tot het opsteken van een kaarsje. 

Bijzonder was ook de muzikale inbreng van een aantal dorpsgenoten, 
waaronder een aantal jongeren: Teun (saxofoon), Meine (trompet) en 
Luca (harp). En verder: Marco (dwarsfluit), Arnold (trompet) en Boudewijn 
(orgel) 
Daarnaast waren er heerlijke hapjes gemaakt door de leden van het koor.  
Al met al een heel sfeervol samenzijn. Zeker voor herhaling vatbaar….. 

 
Carbid schieten 
 
31 december hebben de carbidbussen weer flink geknald op de ijsbaan 
om het einde van het jaar 2018 te vieren en het nieuwe jaar in te kunnen 
luiden. 
Een aantal knalgrage (kwa)jongens met heerlijke warme pakken aan en 
oorkleppen op trakteerden ons op dit spektakel. Jong en oud kwam langs 
om ook mee te genieten van de gezelligheid, de drankjes en de warme 
gehaktballen. Onze eigen Nijhoofster boerderij ijsmaker Rianne kwam nog 
met heerlijk ijs langs en ook deze koude traktatie werd warm ontvangen. 
Een ontzettend geslaagde middag waar wij als organisatie tevreden op 

terug kijken, en stiekem al uit kijken naar 31 dec 2019 😉 

 
Knallende groetjes, Gina, Marjan en Jennie 
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Uitslag klaverjassen 

Er is een record gebroken door Sijtse en Jan met een boompje van 2527 
 

Heb je belangstelling voor klaverjassen, kom dan even langs op de laatste 
vrijdag van maand tegen 20.00 uur.  
Contactpersonen zijn: Minke Bok en Henk Pieltjes 
 

 Kerstklaverjassen 21 dec.    25 januari 2019  
         

1  Sijtse Scheeringa 6278  1  Henk Cornello 6019 

2  Jan Broersma 5916  2  Henk Pieltjes 5772 

3  Geertje Haack 5303  3  Geertje Haack 5172 

4  Ans Niewijk 4920  4  Minke Bok 5125 

5  Janet Postema 4904  5  Jan Broersma 5075 

6  Henk Pieltjes 4813  6  Loes Zuidema 4898 

7  Rienier van Gerrevink 4619  7  Sijtse Scheeringa 4626 

8  Hans v.d. Helm 4406  8  Jans Klamer 4284 

9  Jonny Tuinstra 4097  9  Ans Niewijk 4252 

10  Henk Cornello 3862  10  Elly Klamer 3987 

11  Minke Bok 3728  11  Alida Terpstra 3872 

12  Peter Haack 3682  12  Harm Jan Huiges 3642 
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ACTIVITEITENKALENDER FEBR-JUNI 2019  

 
Dorpsmaaltijd 
Datum:    donderdag 21 februari 2019 
Tijd:      18.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
Kosten: € 15,00 / € 7,50 
 

Husein en Lisalotte organiseren een dorpsmaaltijd voor iedereen die in 
Niehove woont. Het begint om 18.00 uur en de kosten zijn 15 euro voor 
volwassenen en 7,50 euro voor kinderen; dit is inclusief 1 consumptie 
per persoon. 
Het aantal plaatsen is beperkt dus geef je snel op in de Eisseshof of bel   
met Husein (06-27150102), graag vóór 17 februari. 

 
Trio Lanyok  
Datum:    zondag 24 februari 2019 
Tijd:      15.00 - 17.00  uur 
Plaats:    Eisseshof 
Entree: € 5,00 (contant aan de zaal) 
 

Trio Lanyok brengt muziek uit de Balkan 
en zigeunermuziek. Het wordt gevormd 
door de Leidse violiste Marjolijn Mellema, 
de Groningse akkordeoniste Moniek 
Bollen en de Amsterdamse cimbaliste Pit 
Hermans. Naast Hongaars en Roemeens 
werk vertolken de muzikanten klezmer-
melodieën en ander moois. Een concert 
van Lanyok is altijd weer een feestje: 
melancholisch, intiem en opzwepend! 

 
Atelierroute 99 
Datum:    zondag 24 februari 2019 
Tijd:      12.00 - 17.00 uur 
Plaats:    Kerkstraat 10 en andere adressen 
 

Op zondagmiddag 24 februari en 31 maart zijn de ateliers van de negen 
kunstenaars van Route 99 weer open voor publiek. Kom kijken en 
genieten van het prachtige Noord-Groninger landschap en de grote 
varëteit aan kunstvormen. 
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“Onze” Ans Schuiling, Kerkstraat 10 doet ook aan 
deze kunstroute mee. 
Ans beschrijft haar werk als een zoeken naar 
spanning tussen materiaalgebruik, ritme en 
abstractie. Handschriftelijke lijnen, textuur een huid 
van het schilderij dragen bij aan verstilde beelden, die 
hun oorsprong vinden in het lege landschap van 
Noord Groningen. 
Een voorproefje van het werk dat bij Ans te zien is, is 
te bekijken op haar website: www.ansschuiling.nl 
Ans laat u graag haar werk zien. 

 
De Noordelingen: “Sehnsucht un Kartoffelsalat” 
Datum:    zaterdag 9 maart         en   zondag 10 maart 
Tijd:      20.00 uur      16.00 uur 
Plaats:    Eisseshof      Eisseshof 
Entree: € 10,50 (kaartverkoop via www.eventbrite.nl) 
  

[Ergens tussen der Himmel, die Stadt 
und Unterground] 
  
Gezocht: een leven en wel nu! 
  
Zwarte koffie 
Droge worst  
Fietsen zonder handen 
Onbereikbare liefde 
Portie narigheid 
Zak aardappelen 
Een mooie vreemdeling 
Beetje vuur is ook niet verkeerd 
  
Ik kan hier toch niet zo roemloos ten onder gaan. 

 

Een theatervoorstelling.  
Geïnspireerd op de film Der Himmel 
über Berlin van Wim Wenders.  
Gespeeld door De Productiegroep van 
De Noorderlingen Vooropleiding Theater. 
In regie van Lies van de Wiel.  
 

 

 

http://www.ansschuiling.nl/
http://www.eventbrite.nl/
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Lezing over het ontstaan van Middag-Humsterland 
Datum:    donderdag 14 maart 2019 
Tijd:      20.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
Entree: gratis (consumpties voor eigen rekening) 
 

Dr. Egge Knol verzorgt op 14 maart een lezing over het ontstaan van  
Middag-Humsterland in de Eisseshof. Knol is conservator archeologie, 
geschiedenis en oude kunst van het Groninger Museum.  

Langs de zuidkant van de Waddenzee lag eeuwenlang een onbedijkt 
kwelderland dat vanaf 600 voor Christus door de mens in gebruik is 
genomen. Door de wierden was het mogelijk te wonen en te werken in een 
gebied dat af en toe door de zee werd overstroomd. Het land was 
uitstekend geschikt voor veeteelt, terwijl ook akkerbouw op de hoogste 
delen succesvol was. Opgravingen in de wierden hebben prachtige 
voorwerpen opgeleverd en veel opgeleverd over hoe men leefde. De 
wisselwerking tussen mens en natuur resulteerde in allerlei ingrijpende 
veranderingen in het land.  

Deze boeiende avond wordt georganiseerd door Dorpsbelangen Niehove 
in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. 

 
NLdoet 
Datum:    zaterdag 16 maart 2019 
Tijd:      9.00 uur 
Plaats:    verzamelen bij de Schaatshut (IJsbaan) 
 

Ook in Niehove is er dit jaar weer de vrijwilligersactie NLdoet. Door 
Dorpsbelangen wordt bekeken welke klussen er die dag gedaan kunnen 
worden. Het zou leuk zijn als veel dorpsbewoners van de partij zijn. Graag 
verzamelen bij de Schaatshut. Koffie/thee en koek staan klaar…. 

 
Landelijke Opschoondag 
Datum:    zaterdag 23 maart 2019 
 

Een week na NL doet is het Landelijke Opschoondag. Het lijkt ons goed 
om daar ook aandacht aan te besteden. We stellen voor dat iedereen die 
dag letterlijk en figuurlijk zijn eigen straatje veegt. Blad weg, rommel weg, 
onkruid weg, een frisse start van het buitenseizoen. Om 10.00 uur een half 
uurtje koffie in het dorpshuis en dan waaieren we uit om op te ruimen. 
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Concert in de kerk: “Stabat Mater” van Pergolesi 
Datum:    zondag 24 maart 2019 
Tijd:      16.00 uur 
Plaats:    kerk Niehove 
Entree:  € 15,00 (voorverkoop via www.eventbrite.nl € 12,50) 
 

Prachtig passieconcert van Pergolesi in aanloop naar Pasen. Uitgevoerd 
door twee professionele zangeressen, Else-Linde Buitenhuis (sopraan) en 
Judith Bouma (mezzosopraan) en het Meshe Quartet uit Groningen.        
En dat in de ambiance van ons prachtige kerkje…. 
Nader bericht via Naisflits 

 
Paasvuur / paaseieren zoeken / enz.  
Datum:    zondag 21 april 2019 
Tijd:      n.t.b. 
Plaats:    Rikkerdaweg 40 
 

Momenteel is de ActiviteitenCommissie weer druk bezig met de 
vergunningsaanvraag voor het Paasvuur. Ook dit jaar zal dit weer 
plaatsvinden op de eerste Paasdag, zondag 21 april. 
Wanneer wij groen licht krijgen voor het houden van een Paasvuur, kunt 
u op zaterdag 20 april van 10:00 uur tot 18:00 uur snoeihout brengen bij 
de fam. Pieltjes, Rikkerdaweg 40. 
Verdere informatie volgt t.z.t. in de Naisflits, houd deze dus in de gaten. 

 
Koningsborrel 
Datum:    zaterdag 27 april 2019 
Tijd:      11.00 uur 
Plaats:    in of bij de Eisseshof 
 

Evenals voorgaande jaren wordt weer 
het glas geheven ter ere van de 
verjaardag van onze koning…..  

 
Seniorenreis 
Datum: woensdag 15 mei 2019 
Tijd: ± 8.30 uur tot ± 18.45 uur 
Opstappen: Ripperdastede of dorpshuis Humsterland/Oldehove 
Kosten: € 55,00 (vooraf te betalen) 
 

 

http://www.eventbrite.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fc2.plzcdn.com%2FZillaIMG%2F4f6fb98bbb34fe4fdfa13274924234b6.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjasterke.wordpress.com%2F2016%2F04%2F27%2Fislamitische-nachtmerrie%2F&docid=9jyYbyDgYkAt8M&tbnid=-hktwbbaDBFsEM%3A&vet=10ahUKEwiKvOLH0pDgAhUQa1AKHeIGBO0QMwhjKBwwHA..i&w=1914&h=1410&bih=747&biw=1536&q=oranjebitter&ved=0ahUKEwiKvOLH0pDgAhUQa1AKHeIGBO0QMwhjKBwwHA&iact=mrc&uact=8
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De seniorenreis, voor alle 65-plussers in Niehove, Oldehove, Kommerzijl, 
Saaksum en Lauwerzijl, brengt u dit jaar per bus naar Leeuwarden waar 
u als een echte ‘boef’ de gevangenis in gaat. Een gevangenis heeft in de 

volksmond verschillende 
bijnamen. Denk aan bajes, 
bak, cel, traliezicht of petoet! 
Hoe u het ook noemt, het blijft 
voor de meeste mensen 
gelukkig een plek waar je nooit 
hoeft te ‘zitten’. Wie wél in de 
Blokhuispoort zat is de 
‘bekende’ Westerkwartierder 
IJje Wijkstra oftewel ‘het beest 
van Doezum’. 
Een oud-bewaarder neemt u 
tijdens een rondleiding graag 
mee terug in de tijd. 
’s Middags vaart u met de m.s. 

Vlinderbalg over het mooie Lauwersmeer van Anjum naar Zoutkamp. 
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 im.stol@hotmail.com. 

 
Ralph de Jongh Trio 
Datum:    zaterdag 18 mei 2019 
Tijd:      21.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
Entree:  € 15,00 

(kaartverkoop:  
www.eventbrite.nl) 

 

Een concert van Ralph de Jongh 
en zijn muzikale vrienden Nico 
Heilijger op bas en Elmore James 
op drums is zonder meer een 
geweldig bluesfestijn.  
Voor meer informatie en kaartverkoop: 
www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove 

 

mailto:im.stol@hotmail.com
http://www.eventbrite.nl/
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove
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Schuurverkoop 
Datum: zaterdag 25 mei 
Tijd:  10.00 – 15.00 uur (met nazit om 16.30 uur) 
Plaats: bij ieder aan huis/schuur/erf/oprit 
 

Tijdens een schuurverkoop kunnen inwoners van Niehove hun eigen 
goederen aan de man brengen. Denk aan meubels, gereedschap, 
boeken, kleding, fietsen etc. etc. De opbrengst is voor jezelf en/of voor een 
goed doel (of een deel ervan), wat je wilt. Idee is een beetje afgekeken 
van Niezijl en Kommerzijl. Zie verder bericht elders in deze Nais. 

 
Dauwtrappen 
Datum:    donderdag 30 mei 2019 
Tijd:      8.00 uur 
Plaats:    verzamelen bij de Eisseshof 
Entree:  leden Dorpsbelangen gratis, niet-leden € 2,50 
 

Dauwtrappen rondom Niehove is al 
jaren een gezellige traditie. Het 
betekent een wandeling van ongeveer 
5 km met dorpsgenoten in de vroege 
ochtend via niet-alledaagse paden. Er 
wordt een ‘stop’ gemaakt voor koffie, 
thee en broodjes op een verassende 
locatie. Degenen die geen NaisFlits 
ontvangen kunnen zich alvast melden 
bij Irma Stol, tel. 591635. 
Via NaisFlits komt er t.z.t. nadere  
informatie. 
 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKw_C80ZrgAhVFDuwKHUGEAkQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.oosterwijtwerd.net%2Faltijd-al-willen-weten-hoe-de-gemeenteraad-werkt%2F&psig=AOvVaw0Z3YbyxuOiwUO1eTZCzsa8&ust=1549113978657370
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Even voorstellen 1: 
 
Hallo Dorpsgenoten, 
 
Graag willen wij ons even voorstellen aan jullie. Voor velen in het dorp zijn 

wij geen onbekende gezichten 😊 Wij zijn Gerry Pieltjes en Bianca 

Pieltjes-Smeding. Samen hebben we 3 mooie kinderen. 
Daan* is stil geboren op 18-06-2008 
Thijs is geboren op 27-11-2010 
Elise is geboren op 13-03-2013 
Gerry is opgegroeid in Niehove en ik ben opgegroeid in Kommerzijl. We 
hebben eerst 10 jaar in Oldehove gewoond en wonen sinds 10 november 
2018 op ons mooie nieuwe plekje aan de Rikkerdaweg 2.  
Een heerlijke plek om te wonen, we genieten er volop van!! 
Gerry is werkzaam als RMO chauffeur bij de Melkweg en ik werk al 19 jaar 
als kraamverzorgster. 
Thijs en Elise gaan allebei in Oldehove naar school. Thijs zit in groep 4 en 
Elise in groep 2. Thijs speelt graag met zijn vriendjes en is ook regelmatig 
te vinden bij opa en oma op de boerderij om opa te helpen met klusjes, 
een echt buiten kind. Elise vindt school erg leuk en mag graag werkjes 
maken op school. Thuis is Elise vaak aan het kleuren en knutselen of 
samen een spelletje doen vind ze ook erg leuk. 
Op 24-08-2018 zijn Gerry en ik in het huwelijks bootje gestapt. We hebben 
echt een prachtige dag gehad!!! 
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Sinds dit jaar ga ik mij ook inzetten in de activiteitencommissie van 
Niehove. Het lijkt me erg leuk om te doen en zo ook meer betrokken te 
raken bij het dorp. 
 
We hopen dat we hier jaren met plezier mogen wonen en wees welkom 
aan de Rikkerdaweg 2 
 
Groetjes van Gerry, Bianca, Thijs en Elise Pieltjes 
 
 
 

Even voorstellen 2: 
 
Hallo, wij zijn Henk en Mariska en wij zijn samen met onze twee 
viervoeters Joy en Dribbel nieuwe inwoners van Niehove. Sinds 29 januari 
wonen wij aan de Kerkstraat 3. We zullen ons even voorstellen. 
  
Henk is 48 jaar staat vrolijk in het leven en houdt van gezelligheid, maakt 
graag muziek en is radio DJ bij OOG radio en tv. Sinds 31 december heeft 
hij zijn bedrijf verkocht en is dus nu rustig bezig om het huisje op te 
knappen. 

 

 



 

44 

 

Mariska is 46 jaar en lacht graag en houdt net als Henk van gezelligheid. 
Mariska werkt als bedrijfsleidster bij Juwelier van Ark in Roden. 
Henk heeft een zoon van 20 en Mariska een dochter van 21. Wij zijn 
beiden gescheiden maar....stappen weer in het huwelijksbootje dit jaar.  
 
Hoe zijn wij hier gekomen, vragen jullie je af? Wij zouden gaan emigreren 
naar Frankrijk. Alles was klaar, bedrijf van Henk verkocht, Mariska haar 
baan opgezegd en ons “oude” huis in Nietap verkocht. We zijn er een jaar 
mee bezig geweest, hebben talloze papieren moeten invullen en dan 
opeens - uit het niets - besluit de verkopende dame haar huis toch niet te 
willen verkopen. Een bizarre gewaarwording. Maar goed ...je moet verder 
want binnen 2 maanden moesten wij ons huis uit. We zijn op Funda gaan 
kijken en daar kwam dit huisje voorbij. Op slag verliefd op dit plekje, op dit 
huisje. Dus met een droom armer maar met een prachtig huisje in een leuk 
dorp rijker, wonen wij dus nu hier. 
  
Wellicht komen jullie ons regelmatig tegen met de honden of in de 
Eisseshof.  
 
Groetjes, Henk Stoelwinder en Mariska Engeltjes 
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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: Annelies Bode 

 
Trans Mongolië  treinreis  /  Zomer 2018 
 
Op een warme zomerdag brengt Els me naar Roden: verzamelplek voor 
de groep om met een bus naar Dusseldorf te reizen en vandaar naar 
Moskou  te vliegen, het avontuur tegemoet: een treinreis beginnend in 
Moskou dwars door Mongolië naar Beijing in China. 
Wat een reis, wat een indrukken, wat een landen, steden: in een woord: 
indrukwekkend! 
 

 
 
De Rode stippellijn is de route die onze trein afgelegd heeft. 7000 km 
We begonnen eerst in Moskou met een verblijf van een paar dagen, veel 
gezien onder leiding van een gids: kerken, kathedralen, het Kremlin en het 
Rode Plein. Ook het Mausoleum van Lenin: anderhalf uur in de rij en in 
minder dan 5 minuten (je mocht niet stilstaan, niet praten, uiteraard geen 
foto’s nemen) langs een gebalsemde Lenin, waarvan ik betwijfelde of het 
niet een wassen beeld was, zo eentje uit Madam Tussauds. 
Het metronet van Moskou is ook indrukwekkend, met prachtige stations 
met ieder een eigen thema en geschiedenis. We kregen uitleg  over de 
achtergrond bij een paar stations. Het was echter spitsuur dus behoorlijk 
druk en het geraas van de treinen overstemde zo af en toe het verhaal 
van de gids. De akoestiek was geweldig: we hebben een jarige 
toegezongen, op een rustige plek, het klonk prachtig! 
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En na drie gevulde dagen Moskou stappen we 
‘s avonds eindelijk op de trein, we reisden met 
de Mongoolse, (je kan ook met een Russische 
of een Chinese trein en bemanning) 
 

Slapen, of liever gezegd leven in 2 of 4-
persoons coupés 4 dagen lang, het is zo 
voorbij! Geen moment heb ik me verveeld. Er 
is voortdurend wat te zien buiten of je blik glijdt 
dromerig over het landschap in de hoop iets 
bijzonders te zien. Of je klets met de mensen 
uit je eigen coupé of je gaat buurten bij de 
buren. (wodka is in Rusland spotgoedkoop).  
In Rusland rijd je langs eindeloze 
berkenbosjes, op sommige stukken zien die  

er wat sneu uit, afgeknapt of afgezaagd af zwart geblakerd, en tussendoor 
stop je op stations bij steden als Novosibirsk (miljoenenstad, alleen kom 
je het perron niet af, geen tijd) Ekaterinenburg, Irkoets. Soms staat de trein 
wat langer, ik zocht vaak een kioskje op om fruit of brood te kopen. Een 
plaatjesboekje helpt in de communicatie, want Russische verkoopsters 
zijn niet erg ter wille. 
De dames van de trein (stewardessen) houden niet alleen het sanitair erg 
schoon, schuieren op hun knieën de vloerbedekking van de coupés, ze 
zorgen dat er heet water is en ze trekken bij de nadering van een station 
hun pumps aan, zetten hun hoofddeksel op, en vegen de beugels bij de 
treden schoon. Ze blijven bij de ingangen van de trein staan, druk met hun 
mobiel tot de trein weer gaat vertrekken! 
 

  
 

Dit is de restauratiewagen, waar je ook kon ‘dineren’ meestal kocht je 
onderweg op de stations wat te eten, ook zelf iets maken kon: je kent ze 
wel, de pakken, zakken waar je alleen maar heet water aan hoeft toe te 
voegen en voila …  
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Het beroemde Baikal meer…. Bleef lang in de mist verscholen … er 
schijnen zeehonden in te leven… 
 

  
 
’s Ochtends vroeg komen we in Mongolië aan. Hoofdstad Ulaanbaatar. 
Eerst met de bus met gids van alles bezoeken. Ook het standbeeld van 
Djengis Khan hun grote held en groot(s) staat hij daar midden in het groen 
40 meter hoog te paard. Dan op weg naar het nationale Park Terelj, waar 
we in ger-tenten slapen (ook wel yoerts genoemd). 
Mongolië heeft toch wel de meeste indruk gemaakt, misschien wel omdat 
het nog vrij ongerept is, veel natuur heeft, vriendelijke mensen, alhoewel 
de  vooruitgang en toerisme ook hier (als belangrijkste bron van 
inkomsten) in opkomst is. Ze leven verder van de paarden (6 miljoen) die 
vrij rondlopen, alleen de paarden die ze voor eigen gebruik hebben staan 
bij de tent. We hebben ook een rit gemaakt en het was bijzonder. En een 
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wandeling naar een  tempel toe, prachtig. Er is nog veel over tempels en 
godsdienst in Mongolië te vertellen, maar dat laat ik nu achterwege. 
Behalve paarden houden ze ook geiten en yaks, soort runderen die de 
extreme (weers)omstandigheden aan kunnen. En.. yak melk, yak kaas, 
yak room, yak vlees, yak yoghurt, yak bont …. 

 
Naar Mongolië zou ik nog weer eens 
terugwillen….. 
Het laatste stuk, door de Gobi-woestijn, (op 
weg naar Beijing, China) op deze foto nog 
enigszins groen, maar gaandeweg was het 
indrukwekkend ook door z’n troosteloos-
heid door de droogte, zo af en toe een 
nederzetting met kleurrijke bebouwing, of 
een desolaat gebouwencomplex van 
mijnbouw activiteit. 
                  
En de grensovergang met China heeft 
beslist de ingrediënten voor een 
spannende film! Na twee dagen treinen 
komen we aan in bij Beijing: warm, druk, 
vol, veel… 

Ook hier doen we veel met de metro, touringcar en fiets! en bezoeken we 
uiteraard de toeristisch top locaties: Het plein van de Hemelse Vrede, het 
Zomerpaleis, de Verboden Stad. Excursie naar een boeddhistische lama 
tempel, en Artzone 798, een kunstenaarswijk. 
Dat fietsen is heel speciaal, gaat makkelijk, want Beijing is ingericht op 
(elektrische) scooters en de fiets en met veel asfalt. Het geeft toch wel 
een kick om langs het plein van de Hemelse vrede te fietsen, door een 
hutong wijk (oorspronkelijke woonwijk) waar veel is gesloopt voor de 
Olympische Spelen, maar bepaalde gebieden zijn nu een toeristische 
attractie en goed bewaard. 
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Met een Nederlandse gids lunchen we op speciale locatie’s. Zij zocht dan 
ook de menu’s bij elkaar, want ik kon ook met de plaatjes menukaart er 
niet veel van bakken. Je eet met een groep rond een ronde tafel waarop 
in het midden de gerechten worden geplaatst en ook grootverpakking 
drinken. Dit middengedeelte draait dan rond en ieder neemt in het 
voorbijgaan wat uit een schotel, alles met stokjes, of schenkt z’n glas bij 
(oa literflessen bier). Heerlijk gegeten alle keren! 
 
Voor mij was behalve het fietsen ook het bezoek aan de Grote Muur een 
hele belevenis. Eerst met een kabelbaan omhoog, en daarna nog een 
eindje klimmen (in de snikhitte)…. maar ik stond daar toch maar wel! 
 

Al met al een bijzondere reis met  veel 
hoogtepunten. Er is nog zoveel te vertellen, 
maar ga het vooral zelf een keer ervaren. Ik 
kan het iedereen aanraden. 
 
Deze reis was met een groep van 22 
mensen, georganiseerd door Henk-Jan 
Hofman en Arie van Klei, die  mee gingen 
als begeleiding en verder alles - van tickets, 
visa, hotels, gidsen, vervoer - regelden. 
In het voorjaar ga ik met een van hen (Henk-
Jan) een groepsreis maken naar Kirgizië, 
dus…’ wordt vervolgd’ 
 

                                Annelies Bode 
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Met dank aan onze sponsors en adverteerders. 
En met excuses aan Rietdekkersbedrijf Terpstra voor het feit dat de 

advertentie vorige keer per abuis niet geplaatst is. Daarom dit maal extra 
groot!

 
 

 
De actuele AED lijst is als volgt: 
 

Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24       0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24       0651176938 
Wouter Brouwer   (nieuw) Kloosterweg 6       0614172729 
Marrit de Groot   (nieuw) Rikkerdaweg 6       0652312558 
Bas Tolboom   Rikkerdaweg 29         0613218423 
Daan Willemse    Ds. J. Wiegersweg 3      0643520630 
 

Wouter is ook de contactpersoon voor de AED-groep 
 

 
Belangrijke contactpersonen/instanties: 
 

Leefbaarheidsadviseur gemeente Westerkwartier: Rita Hulst 
 06-28758206  rita.hulst@westerkwartier  
Buurtagent:   Tiemen Koenes   

0900-8844 (tijdens kantooruren) 
Buurtwerker:  Loes Lestestuiver   
 06-10039514  l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl 
Buurtwerker jeugd: Bertjan Jansen    

0610038981  b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl 

mailto:rita.hulst@westerkwartier
mailto:l.lestestuiver@sociaalwerkdeschans.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl
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Wordt verwacht: 

 

Agenda: 

Do  21 feb 18.00 uur  Dorpsmaaltijd 

Zo 24 feb 12.00 uur  Atelierroute 99 

Zo 24 feb 15.00 uur  Trio Lanyok (muziek) 

Za   9 mrt 20.00 uur  De Noorderlingen (toneel) 

Zo 10 mrt 16.00 uur  De Noorderlingen (toneel) 

Do 14 mrt 20.00 uur   Lezing Dr. Egge Knol over het 
      onstaan van Middag-Humsterland 

Za 16 mrt   9.00 uur  NL doet 

Za  23 mrt 10.00 uur  Landelijke opschoondag 

Zo 24 mrt 16.00 uur  Passieconcert in de kerk 

Za  30 mrt 16.00 uur  Vooroverleg schuurverkoop 

Zo  21 april     n.t.b.  Paashaas en paasvuur ??? 

Za 27 april 11.00 uur  Koningsborrel 

Ma 29 april 13.00 uur  Start seizoen zwembad Electra 

Woe 15 mei   8.30 uur  Seniorenreis 

Za 18 mei 21.00 uur  Trio Ralph de Jongh (muziek) 

Do 30 mei   8.00 uur  Dauwtrappen 

Vr   1 juni    Uiterste inleverdag kopij Nais !!! 

 

Deze agenda is samengesteld voor zover nu bekend. Mochten er 
wijzigingen of meer activiteiten komen dan informeren we u via de 
(digitale) Naisflits.  

Nog niet geabonneerd op de Naisflits? Ga naar de website 
www.niehove.eu en vul het aanmeldformulier in 

 

 

http://www.niehove.eu/

