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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: 0594-591635 
Lex van Wijngaarden Kerkstraat 17     tel: 06-23598615 

(tevens lay out en productie) 
 

Advertenties: 
 

Jan Broersma  Rikkerdaweg 24  tel. 0594-591624 
(advertentie- en sponsortarieven op aanvraag) 

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

HerfstNais  begin oktober 2019  1 oktober 2019 

Winternais  begin februari 2020  1 februari 2020  

ZomerNais  begin juni 2020   1 juni 2020 

 

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 oktober 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 is altijd weer spannend, zeker als je nog maar pas redactielid 
bent: komt er wel kopij binnen en zo ja, is dat voldoende om er 
een nummer van Nais mee te vullen? 
 

Om niet voor verrassingen te komen staan, gaan we bijtijds aan 
de slag met oproepen in de Naisflits en mailtjes naar potentiële 
schrijvers om hen te attenderen op de sluitingsdatum voor de 
kopij. En warempel: het werkt! Want al ruimschoots voor de 
sluitingsdatum stroomden de stukjes en foto’s binnen. Hoewel, 
er waren ook wat last minute bijdragen. Maar dat was alleen 
maar mooi, want dit betrof vooral reportages van recente 
activiteiten: de schuurverkoop, het dauwtrappen en de opening 
van de tentoonstelling van Anita Zijlstra. Die konden we dus toch 
nog meenemen; heet van de naald! 
 

Het leek ons leuk een nieuwe rubriek te starten onder het motto 
“Wie Wat Waar”, waarin we bewoners van Niehove aan het woord 
willen laten over waar zij mee bezig zijn, wat hen beweegt en 
waar hun passie ligt: een verhaal uit het leven gegrepen. We 
vonden Erik en Marjan van der Velde-Lania bereid voor de aftrap. 
 

Verder waren we in dubio of we de rubriek “Avontuur in het 
buitenland” zouden continueren. We hadden eventueel een 
stukje achter de hand, maar eigenlijk werd er voor ons besloten. 
Gezien de grote hoeveelheid kopij zou deze Nais toch wel uit zijn 
voegen gaan barsten (en daarmee de penningmeester van 
Dorpsbelangen koppijn bezorgen). We zien dus wel wat er 
volgende keer van komt. 
 

Rest ons allen die een bijdrage hebben geleverd te bedanken. Wat 
een weelde om zoveel betrokkenheid en enthousiasme te mogen 
ervaren. We wensen jullie allemaal veel leesplezier en bovenal 
een fijne zomertijd toe. Begin oktober hopen we jullie weer met 
een Nais te kunnen verblijden. 
 
 
 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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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   

Aspirant-bestuurslid: Petra Postema-Oosting 

 

Contributie: 

Tot 4 jaar:   gratis 
Van 4-18 jaar  € 2.50 pp 
Vanaf 18 jaar  € 5.00 pp  
 
Betaalwijze  

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

 

 

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 Niehove 
 

 

De gemeente Westerkwartier is op stoom aan het komen. Op 16 april is 
B&W  samen met o.a. de leefbaarheidsadviseur en de dorpencoördinator 
op bezoek geweest om kennis te maken. Het ontvangstcomité bestond uit 
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, het Dorpshuis, de Schaats, het 
Regiotheater en Nais(flits). Het bezoek laat zien hoe de rol van de 
dorpsbelangen aan het veranderen is. Het werk van dorpsbelangen 
verenigingen landelijk verschuift van organiseren van activiteiten naar het 
vormen van een schakel tussen dorp, gemeente en andere organisaties 
zoals in ons geval Gebiedscoöperatie Westerkwartier of de Gebiedsraad 
Middag-Humsterland. Met de vergroting van de gemeente verwacht men 
nog weer wat meer van die functie van Dorpsbelangen.  
 

 
 

Waarnemend burgemeester Koos Wiersema heeft geschetst hoe de 
organisatie bedoeld is te gaan werken. In de praktijk zullen we als dorp 
het meest met Rita Hulst te maken hebben. Zij is een van de drie 
leefbaarheidsadviseurs van Westerkwartier en heeft Niehove onder haar 
hoede / toebedeeld gekregen. Er zijn op de avond bijvoorbeeld alvast wat 
zaken gedaan om te kijken of de lasten van De Schaats naar beneden 
kunnen. Omdat het geen woning is, valt De Schaats automatisch in hogere 
belastingtarieven en dat staat niet in verhouding tot het gebruik als kleine 
vereniging. Naast Rita is Monika de Vries als dorpencoördinator 
beschikbaar of hebben we voor de meer formele kant contact met Geertje 
Dijkstra-Jacobi die als wethouder Niehove in haar portefeuille heeft. 
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In het gesprek hebben we het gehad over de bedoeling van Niehove om 
meer gezamenlijke activiteiten op te pakken. Samen eten of het koor zijn 
voorbeelden daarvan die al in beweging zijn. Thema-avonden van en voor 
dorpsgenoten is ook een voorbeeld dat goed organiseerbaar is. Bier op 
de wierde, georganiseerd door bier-sommelier in wording Wouter was 
daar een erg leuk voorbeeld van. We hebben natuurlijk een rondje door 
het pand gedaan om te laten zien dat de voorzieningen nu prima zijn om 
horeca en dorpshuis te combineren. Een ander gesprekspunt was de 
zoektocht die gaande is rondom landschapsbehoud en opschaling van 
energiewinning. Twee zaken die zich niet makkelijk laten combineren. Dit 
spanningsveld is niet uniek voor onze regio, zie de dagelijkse berichten in 
de krant, maar Middag-Humsterland als bijzonder en nu ook weer 
herenigd gebied vraagt meer dan gemiddeld zorg. Een aantal 
Niehoofsters is betrokken bij een onderzoek naar de mogelijkheden van 
een energienetwerk. Een systeem waarbij niet alleen energie wordt 
gewonnen maar ook energie wordt opgeslagen, zodat pieken en dalen 
veel beter af te vlakken zijn en beter is in te passen waar de opwekking 
wel en niet passen. Het zou misschien een oplossing kunnen zijn voor de 
transportproblemen die ontstaan wanneer boerendaken veel benut gaan 
worden.  
 

Er is ook een tijd gesproken over het leefbaar houden van het dorp voor 
mensen die ouder worden en minder mobiel zijn. Wonen in Niehove 
betekent in de praktijk óf een auto hebben óf goed contact met mensen 
die regelmatig willen vervoeren. De gemeente laat het aan het dorp om 
daar eventueel hulp van de gemeente bij te vragen. In grotere dorpen 
zoals Aduard en Oldehove hebben ze ZorgSaam, een project waar vraag 
en aanbod van ondersteuning bij elkaar worden gebracht. In een kleiner 
dorp als Niehove is dat misschien ook een optie om beter in beeld te 
krijgen wat er aan vraag en aanbod is.  
 

Er is contact met een deelautobedrijf om te kijken of Niehove zich leent 
voor plaatsing van een elektrische deelauto. Via de gemeente kunnen we 
dan een parkeerplek van een laadpaal voorzien. Met drie aanmeldingen 
van geïnteresseerden loopt dat nog niet storm. 
 

Op Hemelvaartsdag liepen vanuit de gemeente Rita Hulst en wethouder 
Elly Pastoor en hun partners mee. Die hebben zich na afloop meteen 
aangemeld voor de wandeling van volgend jaar. Zo’n wandeling is voor 
hun een prima manier om ontspannen van verschillende mensen te horen 
hoe ze tegen het leven in en om Niehove aankijken en wat van de 
omgeving te zien op een manier zoals je dat niet dagelijks ziet. Met als 
toezegging op het eind van de tocht dat ze willen kijken of het Diepje 
misschien op basis van recreatie en toerisme kan worden uitgebaggerd in 
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plaats van via het waterschap. De route liep via de boerderij van familie 
Van de Velde die ons voor de koffiepauze ontving. Erg leuk om de ideeën 
te horen over pure graze (begrazingssysteem), voorjaarsafkalvende 
veestapel, kruiden doorzaaien voor de voerkwaliteit en een betere 
bewortelingsdiepte en plasdrasgebied voor de vogels.  
 
Namens het bestuur van Dorpsbelangen Niehove,  Ruud Hendriks 

 
  

Wie heeft er belangstelling voor elektrische deelauto? 

Bij het maken van de dorpsvisie is als een van 
de ideeën het uitwerken van een plan voor 
een elektrische deelauto geopperd. Er is 
contact met Easy Driving, een organisatie die 
al eerder in kleine dorpen een deelauto heeft 
geplaatst. Ook dorpen die nog kleiner zijn dan 
Niehove. Als er voldoende belangstelling is 
komen ze naar Niehove om verdere 
toelichting te geven en te beoordelen hoe 
groot de kans is dat het kan slagen als ze een 
auto plaatsen. Wil iedereen die mogelijk 

interesse heeft om bij dit initiatief aan te sluiten dat aan me doorgeven? 
Dan kan ik dat weer aan Easy Driving doorgeven. Als ze op bezoek komen 
wordt dat rechtstreeks aan de geïnteresseerden gemeld en komt er een 
berichtje in de Naisflits.   

Dorpsbelangen, Ruud, 06-51298047 of r.hendriks@aeres.nl 

Voor meer informatie: www.niehove.eu/nieuws-item/wie-heeft-er-belangstelling-

voor-elektrische-deelauto/ 

 

 

mailto:r.hendriks@aeres.nl
http://www.niehove.eu/nieuws-item/wie-heeft-er-belangstelling-voor-elektrische-deelauto/
http://www.niehove.eu/nieuws-item/wie-heeft-er-belangstelling-voor-elektrische-deelauto/
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VERENIGING DORPSHUIS NIEHOVE 
 
Belangrijkste punten uit de ledenvergadering van 5 april jl. 

 
Bestuur:  

• Feestelijk afscheid van Enno Zuidema die gedurende meer dan acht 
jaar in het bestuur heeft gezeten, als secretaris en als voorzitter. 

• Hans Harkema treedt per 1 januari 2020 af als penningmeester. 
Nieuwe penningmeester per 1 januari 2020: Fred Hendriks. 

• Kascommissie: Lex van Wijngaarden heeft het twee jaar gedaan, maar 
blijft zitten voor de continuïteit. Daan Willems volgt Fred Hendriks op in 
de kascommissie 

• Secretaris Janneke Holwarda treedt per 1 januari 2020 af.  
 

Dak:  
Een gedeelte van het dak van de Eisseshof is aan vernieuwing toe. Henk 
Cruiming gaat dat nog dit jaar doen. Het dak wordt voorzien van nieuwe 
dakpannen, Monier VH variabel natuurrood, niet glimmend. De 
dakpannen die nog goed zijn, worden opgestapeld op binnenplaats. 
 

Gebruik bovenzaal:  
In de vergadering verkennen we de nieuwe regels met betrekking tot het 
gebruik van de bovenzaal en het bestuur gaat naar aanleiding van de 
suggesties uit de vergadering opnieuw in gesprek met de pachters.  
 

Samenstelling bestuur per 1-1-2019: Mieke Bouwman (voorzitter), 
Janneke Holwarda (secretaris), Hans Harkema (penningmeester), 
Annie Pieltjes, Rob Vogel, Boudewijn de Vries 
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Einde aan jarenlange klokkenluiderstraditie 
in Niehove? 
 
Onlangs is Kees Gouman na 
16 jaren trouwe dienst gestopt 
als klokkenluider van Niehove.  
Het viel hem de laatste tijd 
zwaar, de jaren gingen tellen, 
hij was gevallen en had last van 
zijn rug. We zijn hem als dorp 
veel dank verschuldigd voor het 
feit dat hij de traditie wilde 
voortzetten. Hij volgde in 1993 
Taeke Broersma op, de vader 
van Jan, die deze functie 
decennialang uitvoerde.  
 
Het klokkenluiden in Niehove 
kent al een lange geschiedenis, 
die teruggaat tot in de 
middeleeuwen. Het had een 
belangrijke functie in het 
dorpsleven. Horloges waren er 
niet. De boeren en arbeiders in 
het veld waren voor hun 
tijdswaarneming aangewezen 
op de klokkenluider. ’s Zomers 
om acht uur, twaalf uur in de middag en zes uur ’s avonds wees de klok 
de tijd aan voor het schaften. Daarnaast deed de klokkenluider dienst bij 
begrafenissen, feesten, bruiloften en oud- en nieuwjaar.  
 
Er lijkt nu een einde te komen aan deze traditie. Het is ook een opgave 
om gedurende het hele jaar dag in dag uit steevast om acht, twaalf en zes 
uur ’s avonds de klok te luiden. Mocht er toch iemand zijn die zich 
geroepen voelt: hij/zij kan zich melden bij Marten Terpstra. Wij zoeken een 
vaste klokkenluider. Er is een kleine jaarlijkse vergoeding aan verbonden. 
 
Martin Clobus 
voorzitter Plaatselijke Commissie SOGK 
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ODE AAN DE OUDE KERK VAN NIEHOVE 
 
Onlangs is een lijvig boek verschenen met de titel: Ode aan de oude 
Groninger kerken. Het is een dikke pil van 30x30 cm, ruim 400 pagina’s 
dik en 4 kilo zwaar. Een uitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan 
van de Stichting Oude Groninger Kerken. In totaal worden 96 oude 
Groninger kerken en torens belicht. Steeds 4 pagina’s per kerk met een 
artistieke sfeerfoto van Bo Scheeringa, een column-achtig stukje van 
Marjoleine de Vos, een beschrijving van Justin Kroesen en tot slot een 
fraaie foto van Jim Ernst. Het is een heerlijk overzicht van zoveel schoons 
in steen en hout in ons Groninger land. 
 
Natuurlijk ontbreekt Niehove niet in dit prachtige boek. En de sfeerfoto van 
Bo Scheeringa is wel erg leuk: het Molenpad met - als je goed kijkt - Ellen 
Philipp nijver in de weer met spons en zeem. Hoe authentiek wil je het 
hebben? 
 

 



 

13 

 
 

 

Het boek Ode aan de oude Groninger kerken is te bestellen via 
www.groningerkerken.nl 

 
 

Niehove zelf 
 
De kerk in Niehove is een excuus. Nee, niet voor een andere kerk, 
en ook voor vroegere kerkgangers was de kerk vast ook gewoon 
een kerk. Maar wie nu naar Niehove gaat, gaat eigenlijk niet om 
de kerk te bezoeken. Misschien is er wel een mooie 
tentoonstelling. Dat is dan leuk, maar dat is ook een excuus. Het 
zijn excuses voor Niehove zelf. 
 

Geen wierdedorp is zo kogelrond op zijn wierde gelegen, bijna 
zonder uitbreiding, als Niehove. En middenin ligt de kerk. Niets 
bijzonders aan, aan die kerk, een eenvoudige niet al te grote, 
niet al te hoge, niet al te versierde, sympathieke kerk met een 
niet al te hoge toren. 
 

Maar Niehove Zelf. Niehove zou veel beroemder kunnen zijn dan 
het toch al wel een beetje is. Iedereen in Nederland zou eigenlijk 
een keer naar Niehove moeten gaan om te zien hoe dorpen ook 
kunnen zijn, zo Gronings, zo rossig van kleur, met zo’n kerk van 
kloostermoppen in het midden. 
 

Ooit was de kerk helemaal begroeid met klimop. Dat stond ook 
prima. Soms is de kerk bedekt met sneeuw, ook goed. Narcissen, 
zonlicht, herfstblad, alles is hier stemmig op dit ronde pleintje 
met het café van waaruit je naar de kerk kunt kijken. 
 

Tot in de negentiende eeuw kon je in het voorjaar ooievaars op 
het dak zien broeden, maar die komen niet meer. Waarom niet? 
Het is dom van die ooievaars. Er is alle reden om naar de kerk 
van Niehove te gaan. Ook al is het een excuus. 
 

Marjoleine de Vos 
 

http://www.groningerkerken.nl/
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OOIEVAAR TERUG IN NIEHOVE? 
 
 

Op 3 april werd ons dorp bezocht door 
een ooievaar, hopelijk op zoek naar een 
mogelijkheid om een gezinnetje te 
stichten en een bijbehorend nest te 
bouwen. Laten we het hopen! Marco v.d. 
Ende maakte onderstaande foto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Clobus reageerde hier op:  

Ik heb hem zelfs op de nok van de kerk 
gezien. Het nest terug op de kerk zou 
mooi zijn, maar is al eens afgewezen 
door de Stichting Oude Groninger Kerken 
op advies van Momentenwacht. Denken 
dat dit het dak zou kunnen beschadigen. 
Als de ooievaar vaker komt kunnen we 
nog een poging wagen…..  

 

  Het Ooievaarsnest 

 

Op de nok van het dak 
heeft naast de dakruiter 
lang een ooievaarsnest 
geprijkt, dat de trots was 
van het hele dorp. Op 
diverse afbeeldingen van 
de kerk is dit ooievaars-
nest te zien. Over de 
ooievaars, die elk jaar in 
april terugkeerden naar 
Niehove, schreef predikant 
ds. L.M. de Boer in 1881 
een welkomstlied: 
“driewerf welkom, Gij Eiber 
trouwe vrind! Die over land 
en zeëen heen Ons kerkje 
wedervindt”.  
 

Helaas verschenen vanaf 
1882 de vogels niet meer 
in Niehove, ondanks de 
pogingen van kerkvoogden 
en notabelen om ze een 
“volgens de eischen des 
tijds ingerichte woning” te 
geven. Een paar maal 
waaide het nest van het 
kerkdak, tot het in 1920 
onherstelbaar was en 
moest worden verwijderd. 

 

Uit: …En verdold aalmoal 
een knecht mit rood hoar 
(M.Clobus) 
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NIEUWE GEMEENTE 
WESTERKWARTIER 

 

 
 

  

Kennismaken met de leefbaarheidsadviseur 
 
De geografische afstanden binnen onze nieuwe gemeente Westerkwartier 
zijn behoorlijk groot. Daarom wil het gemeentebestuur zorgen voor korte 
lijnen met de bevolking, onder het motto DNA (dichtbij, nuchter, 
ambitieus). Bij de start van de nieuwe gemeente per 1-1-2019 zijn een 
aantal nieuwe functies gecreëerd. Een daarvan is die van de 
leefbaarheidsadviseur. Rita Hulst is een van de drie leefbaarheids-
adviseurs die met elkaar de hele gemeente bestrijken. Rita heeft het 
noordoostelijk deel van de gemeente, dus ook Niehove, “onder haar 
hoede”. We ontmoetten elkaar tijdens de schuurverkoop in Niehove, een 
uitgelezen moment voor een vraaggesprekje. 

 
Wat deed je voordat je dit jaar 
leefbaarheidsadviseur werd? 
“Sinds 1985 werkte ik achtereenvolgens 
voor de gemeenten Grijpskerk, Zuidhorn en 
nu dus Westerkwartier; steeds in functies 
met veel burgercontacten. De afgelopen 
jaren was ik coördinator dienstverlening, 
waarbij je moet denken aan alles wat aan de 
balie wordt afgehandeld, het zgn. front 
office. Ik had in zekere zin geluk, dat mijn 
oude functie kwam te vervallen, want zo 
kreeg ik de gelegenheid om intern te 
solliciteren naar een nieuwe, uitdagende 
functie.” 

 
Wat houdt de functie leefbaarheidsadviseur precies in? 
“We zijn in zekere zin de oren en ogen van de gemeentelijke organisatie 
voor alles wat er in de samenleving speelt. In de oude gemeente hadden 
we daarvoor de dorpscoördinator, een functie die door Bert Groenewolt 
werd vervuld. We proberen op te pikken wat er speelt in de 
gemeenschappen en zijn in zekere zin ook het oliemannetje in situaties 
waarin knelpunten op het gebied van leefbaarheid zijn of dreigen te 

 

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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ontstaan. Daarbij richten we ons meer op groepen dan op individuen. We 
zullen dus eerder contact hebben met een dorpsvereniging, activiteiten-
commissie, speeltuinvereniging of een initiatiefgroep dan met de 
individuele burger. Maar we hebben natuurlijk wel oog voor alles wat er 
leeft onder de mensen. Daarom vind ik het ook leuk en nuttig om op een 
dag als deze naar Niehove te komen en de sfeer te proeven.” 
 
Jullie zijn er dus niet zozeer voor de individuele burger? 
“Ons werk is niet bedoeld als maatschappelijke dienstverlening aan 
individuen of gezinnen. Daarvoor is het Sociaal Werk “De Schans”, waar 
we overigens wel goede contacten mee hebben. Soms signaleren we een 
situatie die we doorspelen aan de maatschappelijk werkers. En we zijn 
ook geen mediators in geval van een burenruzie of zo. Maar we kunnen 
wel adviseren en zo nodig doorverwijzen.” 
 
Kan je aan paar voorbeelden noemen van waar jullie zoal mee bezig 
zijn? 
“Laat ik voorop stellen dat in kleine dorpen als Niehove al veel gedaan 
wordt aan gemeenschapszin. Daar zijn vaak ook actieve verenigingen. In 
grotere dorpen ligt dat soms wat anders. In Zuidhorn bijvoorbeeld is geen 
Vereniging van Dorpsbelangen. Daar zijn wij vaak de verbindende schakel 
om iets in gang te zetten richting de gemeente, bijv. initiatieven om tot een 
andere invulling van een speeltuin te komen in een nieuwbouwwijk of het 
meezoeken naar oplossingen als de beheerder van een dorpshuis 
vertrekt. Maar ook als er regelmatig klachten binnenkomen over 
hangjongeren.” 
 
En de losliggende stoeptegel en scheve lantaarnpaal? 
“Dat soort zaken valt onder de leefomgeving. Daarvoor is een speciaal 
meldpunt. Als je naar de website van de gemeente gaat 
(www.westerkwartier.nl) dan zie je linksonder een icoontje “melding doen”. 
Als je daarop klikt kan je een kort formulier invullen met wat je wilt melden.” 
 
En als ik nu niet weet waar ik terecht moet? 
“De gemeente heeft een nieuwe, overzichtelijke website, waar je veel 
informatie kunt vinden. En er is ook een handige gemeentelijke app. Maar 
mocht je er toch niet uitkomen, mag men altijd contact met ons opnemen. 
Wij kennen de weg in de organisatie en kunnen dan behulpzaam zijn om 
je op het goede spoor te zetten.” 
 
(Interview Lex van Wijngaarden) 
  

http://www.westerkwartier.nl/
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• De gemeente Westerkwartier publiceert alle belangrijke wettelijke 

verplichte mededelingen in een digitaal gemeenteblad. Dit is een 

landelijke website van de overheid. Iedere publicatie komt in een 

apart gemeenteblad en heeft een eigen nummer. Je kunt alle 

berichten over je buurt raadplegen via de website overheid.nl. Ook is 

het mogelijk om je te abonneren op de attenderingsservice via: 

www.overheid.nl/attenderingsservice 
 

http://www.westerkwartier.nl/
http://www.westerkwartier.nl/
https://www.overheid.nl/overuwbuurt
http://www.overheid.nl/attenderingsservice
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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Vliegende (her)start van Regiotheater  
 

Na een periode van stilte is Regiotheater Niehove weer volop in beweging. 
Het bestuur is weer op volle sterkte en in korte tijd kwamen er ook een 
aantal leuke evenementen op ons pad. 

Het jaar 2019 begon goed met een daverend optreden van King of the 
World in een uitverkochte bovenzaal van de Eisseshof. De band speelde 
voor het eerst zonder de roemruchte gitarist Erwin Java. Zijn plaats was 
ingenomen door een jonge Belg, Stef Delmaere, die zich een prima 
remplacant betoonde. 

Op een zondagse middag in februari hadden we een swingend optreden 
van  Trio Lanyok, een drietal “meiden” (letterlijke vertaling van lanyok) die 
ons trakteerden op Balkan- en zigeunermuziek: melancholisch, intiem en 
opzwepend. Als verrassing speelde bij een aantal nummers uitgebreid een 
vierde muzikante mee op de sousafoon. 

  
 

Begin maart een tweetal optredens van de theatergroep De 
Noorderlingen met een absurdistische opvoering van “Sehnsucht und 
Kartoffelsalat” naar Wim Wenders’ film “Der Himmel über Berlin” (1988) 
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Heel bijzonder was de uitvoering van 
Stabat Mater, een passieconcert van 
de Italiaanse componist Giovanni 
Pergolesi in de kerk van Niehove op 
24 maart. Uitvoerenden waren twee 
gerenommeerde zangeressen, Else-
Linde Buitenhuis en Judith Bouman, 
begeleid door het Meshe Quartet.  De 
belangstelling was zo groot, dat we 
zelfs stoelen uit de Eisseshof moesten 
halen om iedereen een zitplaats te 
bieden in de prachtige ambiance van 
onze 13e eeuwse kerk. 

Op 12 april kwamen Boys named Sue naar Niehove met een geweldig 
optreden als ode aan Johnny Cash. Al was deze band niet zo bekend, aan 
belangstelling geen gebrek in - op nieuw - een uitverkochte zaal. 

De maand mei was blues-maand in de 
Eisseshof met maar liefst twee grote 
concerten. Op 3 mei een optreden van 
Erwin Java & band samen met de 
zanger Phil Bee. Zij speelden en 
zongen de sterren van de hemel.  

Op 18 mei was het de beurt aan Ralph 
de Jongh met zijn muzikale vrienden Nico Heiligers en Elmore James. 
Ralph was al vaker in Niehove en ook nu bleek hij weer onstuitbaar in zijn 
vertolking van de blues. 

Inmiddels is het tijd voor een zomerstop, maar voor het najaar staan al 
weer enkele interessante optredens op het programma. Op 12 oktober 
komt Tim Knol naar Niehove en op 9 november treedt Arno van der 
Heyden op met Heksenjacht. We zijn druk met de programmering voor 
2020, maar kunnen nu al wel verklappen dat in februari de Groningse 
theatergroep WAARK naar de Eisseshof komt. We houden jullie op de 
hoogte via de Naisflits, onze affiches en onze eigen Nieuwsbrief.  

Fred, Husein, Wouter, Lex 

 

 

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/ 

http://www.niehove.eu/regiotheater
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/
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ELECTRA:  
EEN FRISSE START VAN 
HET ZWEMSEIZOEN 2019 
 
 

Het zwembad is op maandag 29 april weer 
geopend. Het was een gezellige dag met een 

behoorlijk aantal fanatieke zwemmers. Een mooie start van het 
zwemseizoen. Ondanks dat het weer qua temperatuur wat tegen valt, is 
het sinds de opening erg gezellig op het bad. Inmiddels is het zwembad 
ruim een maand open, een goed moment om even terug te blikken en jullie 
daarnaast te informeren over activiteiten die de komende tijd op het 
programma staan. 
 
Het team 
Ook dit jaar staat er weer een enthousiast team op het bad. Zowel in de 
kiosk als aan het bad zijn oude bekenden en nieuwe gezichten. Daarnaast 
helpen de enthousiaste vrijwilligers om de kiosk draaiende te houden. 
 
Zwemlessen 
De zwemlessen zijn direct na de meivakantie van start gegaan. Er wordt 
dit jaar lesgegeven voor het Zwem-abc, survival en snorkelen. Daarnaast 
kan er op woensdagavond getraind worden met de reddingsbrigade. Dit 
seizoen doet hier een grote groep zwemmers aan mee. Na een open les 
plankspringen bleken er ook genoeg stoere jongens die graag goed willen 
leren plankspringen. De lessen zijn 29 mei gestart en worden in eerste 
instantie tot de zomervakantie aangeboden. Voor volwassenen wordt op 
vrijdagavond het succesnummer borstcrawl-training weer gegeven. Dat 
het een succes is blijkt wel uit het feit dat dit seizoen de twee groepen 
helemaal vol zitten. Ook hebben we een vervolg op winter- en lentefit 
gestart met als gevolg dat er op donderdagochtend een enthousiaste 
groep mee doet aan aquafit. Naast de reguliere zwemlessen worden 
workshops aangeboden zoals meerminzwemmen. Voor informatie kan het 
badpersoneel benaderd worden.  
 
Activiteiten 
Op de openingsdag is de eerste activiteit georganiseerd: schatduiken. 
Zoals altijd was dit een succes. Voor de komende tijd staan de volgende 
activiteiten op de planning: 

• 10 juni: geen zwemles, workshop meerminzwemmen 
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• 17 tot en met 21 juni: zwemvierdaagse met leuke activiteiten, zoals 
kindermiddag, poffertjes eten 

• 26 juni: workshop meerminzwemmen 

• 6 juli: diploma zwemmen en “Electra goes 2014!” 

• 13 juli: start zomervakantie 
 
Tijdens de zomervakantie wordt iedere woensdag een activiteit 
georganiseerd. De activiteiten in augustus zijn op de website te vinden. 
Daarnaast worden alle activiteiten op Facebook gemeld.  
 
Swim Challenge 
Langs deze weg melden we alvast dat ook dit jaar team Electra mee gaat 
doen aan de Swim Challenge op 31 augustus. Het team bestaat uit Erik 
van de Riet, Zinja Wierenga, Loanne Faber, Evelien Faber en Esther 
Nolles. Ten behoeve van deze Challenge worden nog één of meerdere 
activiteiten op Electra georganiseerd. Via Facebook houden we jullie op 
de hoogte.  
Naast team Electra wordt er op dit moment ook een groep kinderen klaar 
gestoomd voor de Kids Swim die aan de Swim Challenge verbonden is. 
Zij trainen op dit moment iedere maandagavond en later in het seizoen 
gaan ook zij onder begeleiding in het Reitdiep trainen.  
 
Tot slot! 
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, lijkt het weer om te slaan 
en gaan we zomerse tijden tegemoet! We zien jullie graag op Electra! 
 

Namens het bestuur, Esther Nolles (secretaris) 
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SAMEN LEVEN IN NIJHOOF 
 

Regiotaxi heet nu Hubtaxi 

De regiotaxi heeft een opvolger en heet nu Hubtaxi. Voor € 5,35 of € 5,75 
(afhankelijk of ze 7 of 8 km aftikken) kan je met de Hubtaxi van/naar station 
Zuidhorn. Je moet deze minimaal 1 uur van tevoren bestellen, en minimaal 
2 uur van tevoren als je gegarandeerd aansluiting op de trein wil hebben. 
De taxi brengt je dan maximaal 15 minuten te vroeg bij de trein. 
Voorwaarde bij deze zeer betaalbare taxi: de reis kan gecombineerd 
worden met andere passagiers, wat een omweg kan geven. Kinderen t/m 
11 jaar reizen gratis mee. De 2e t/m 8e persoon reist met 50% korting als 
vertrek- en eindpunt gelijk zijn. Van ‘deur tot deur’ in de regio (i.p.v. naar 
het station) kan ook, tussen 3 en 15 km, maar kost het ongeveer het 
dubbele; boven de 15 km betaal je voor de extra kilometers het gewone 
taxitarief. De taxi rijdt tussen 06.00 uur en 01.00 uur.  
 

 
 

Taxi Nuis verzorgt de Hubtaxi Zuidhorn/Westerkwartier: 0800 14 22. 
Vanaf station Winsum rijdt  U.V.O. Vervoer – 0800 05 67. 
 
Zie ook: 
https://www.ovmagazine.nl/2018/09/hub-in-het-groningse-zuidhorn-geopend-1411/ 
https://www.publiekvervoer.nl/voor-iedereen/hubtaxi 
https://www.publiekvervoer.nl/images/Hubtaxi/flyer_hubtaxi_januari-2019.pdf 
 

https://www.ovmagazine.nl/2018/09/hub-in-het-groningse-zuidhorn-geopend-1411/
https://www.publiekvervoer.nl/voor-iedereen/hubtaxi
https://www.publiekvervoer.nl/images/Hubtaxi/flyer_hubtaxi_januari-2019.pdf
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Spaar plastic doppen voor K.N.G.F.-geleidehonden 

Alles is welkom: van het kleinste SPA-waterdopje tot een grote 
schoensmeerdop 

In te leveren bij:    T+B doppenservice  

Rikkerdaweg 4 
9884 PB Niehove 

(In te leveren in de rode ton voor bij de weg) 

 

 

 

 

Jeu de boules 
 
Er zijn geen speciale oefenmomenten. 
 

Iedereen kan komen en meedoen op 
dinsdagavond om 19.00 uur en op 
vrijdagmiddag om 13.00 uur. 
 

Het is altijd zeer gezellig en iedereen 
kan het….  
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Gasopslag wordt gaswinning in Grijpskerk ?? 

Verontrustend bericht op facebook: 

Gisteravond toch flink overdonderd teruggekomen van de bijeenkomst 
met als titel “Informatiebijeenkomst Ondergrondse Gasopslag Grijpskerk”. 
Je denkt te komen naar een bijeenkomst omtrent het einde van de 
gasopslag en hoe dat een andere invulling moet krijgen. Dat bleek ook wel 
te kloppen, maar het ging uiteindelijk alleen maar om draagvlak te krijgen 
voor de gaswinning onder Grijpskerk. Was dat de titel van de uitnodiging 
geweest, dan was de opkomst waarschijnlijk veel groter geweest. Kort 
samengevat volgens de laatste sheet van de presentatie: 

1) Wat het nu is→Gasopslag 
2) Wat het moet gaan worden→Gaswinning: 
 - Wel met goede schadeprotocols etc. 
 - Controle op naleving afspraken  
Met als kleine kanttekening; 
 - Bodemdaling is al een feit en wordt erger 
 - Risico op aardbevingen is zeker aanwezig 
3) Wat wij als inwoners willen ter compensatie- ??? 

 

De kans op aardbevingen is niet zo groot als bij de winning in het veld 
Groningen word ons verteld, want Grijpskerk heeft in verhouding maar een 
klein veld. Mooi verhaal, want elk veld is klein vergeleken met het veld 
Groningen. Dat is immers het op twee na grootste veld ter wereld! 

We laten ons toch niet voor de gek houden. Een veilig dak boven je hoofd 
is toch het meest basale wat er is. Waarom zouden we op voorhand 
compensatie willen voor mogelijke gevolgen en bij winning voor 
daadwerkelijk schade? Grijpskerk en omgeving heeft nu al last van 
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bevingsschade door de winning van het Groningen veld. De Nam heeft al 
aan menigeen vergoedingen moeten betalen. Bij veel inwoners is 
overigens niet eens bekend dat de laatste jaren scheuren zijn ontstaan die 
het gevolg zijn van de aardbevingen. Laten we daar eerst maar eens met 
herstel beginnen. Het kan toch niet zo zijn dat we gaan toestaan dat dit 
nog erger gaat worden. 

We hebben bovenstaand bericht uit tweede hand. Maar iedereen die zich 
ook bezorgd maakt over de plannen rond de gasopslag in Grijpskerk kan 
zich nog laten informeren tijdens twee informatie-bijeenkomsten: 

• Pieterzijl (dorpshuis De Wending, Schoolstraat 4) donderdag 13 
juni 2019 

• Niezijl (dorpshuis ’t Schanshuus, Hoofdstraat 83) donderdag 20 
juni 2019 

De bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur en eindigen om 20.00 uur. Je 
kunt met medewerkers van NAM in gesprek. Om 17.15 uur, 18.15 uur en 
19.15 uur worden er korte centrale presentaties gegeven. De gemeente 
Westerkwartier zal ook bij de bijeenkomsten aanwezig zijn. 
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NAAST HET NIEUWS 
 
 

In memoriam Madeleine Kaekebeke (1952-2019) 
 
Op 15 april jl. overleed onze markante dorpsgenote Madeleine na een 
langdurige ziekte. Bijna dertig jaar geleden kwam zij in Niehove wonen als 
uitbaatster van de Eisseshof, een rol die zij tien jaar met verve vervulde. 
In de oude doos werd een krantenknipsel gevonden dat we hier ter 
nagedachtenis aan Madeleine plaatsen (met dank aan Petra Postema). 
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70 JAAR KANKERBESTRIJDING 
 
 
Dit jaar wordt de collecte voor het Koningin Wilhelmina 
Fonds (KWF) voor de 70e keer georganiseerd. Ook in 
Niehove collecteren de vrijwilligers Alida en Diny tussen 
1 en 8 september. Omdat mensen steeds minder 
kleingeld in huis hebben, introduceert het KWF 
nieuwe manieren van geven. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen graag geven aan de collectant, omdat het 
persoonlijk, anoniem en eenmalig is. De innovaties 
spelen daar op in.  
  
Betaling via QR-label 
Via een etiket op de collectantenpas kan er via de 
mobiele telefoon betaald worden. De gever opent zijn 
bankieren-app of QR-scanner. De gever scant 
vervolgens de QR-code op het label. De mobiel 
bankieren-app vraagt om het gewenste bedrag waarna 
de gever direct betaalt. Gebruikt de gever een QR-
scanner, dan stuurt de scanner hem automatisch door 
naar de bankieren-app, waar hij het bedrag kiest en 
betaalt. 
 
Online donatie via de niet-thuiskaart 
Mensen die tijdens de KWF-collecteweek niet thuis zijn of geen kleingeld 
in huis hebben, kunnen alsnog geven door de QR-code op de niet-
thuiskaart te scannen. Ook kunnen zij geven via de online collectebus van 
KWF. 
 
Samen komen we steeds dichterbij 
De kennis over kanker is de afgelopen 70 jaar steeds verder toegenomen. 
Daardoor kan de ziekte beter worden opgespoord, zijn behandelingen 
veiliger en effectiever en leven kankerpatiënten langer met een betere 
kwaliteit van leven. Dat verschil hebben we samen met u gemaakt. Samen 
boeken we vooruitgang, iedere dag weer, om de kans op kanker te 
verminderen, de kans op genezing te vergroten en de kwaliteit van leven 
van mensen met of na kanker te verbeteren.  
 
Namens het collecteteam Zuidhorn 
Irma Stol 
  

https://kwf.digicollect.nl/kwf-kankerbestrijding
https://kwf.digicollect.nl/kwf-kankerbestrijding
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 
 
 

Rookwedstrijd sigaren 15 februari in De schaats 
 

Uitslag: 
 

1. Heinie  2 uur 36 min. 
2. GertJan  2 uur   4 min. 
3. Meindert  1 uur 56 min. 
4. Fokke Henk  1 uur 52 min. 
5. Henk Pieltjes 1 uur 40 min. 
6. Jonny Tuinstra 1 uur 37 min. 
7. Gerrie Pieltjes 1 uur 32 min. 
8. Jan Dirk  1 uur 30 min. 
9. Peter Postema 1 uur 24 min. 

10. Jan Postema  1 uur 22 min. 
11. Jan Broersma    1 uur   4 min. 
12. Taeke-Jan Br. 1 uur   3 min. 
13. Gerrit Alkema          20 min.  

 

 
 

Pasen 2019  

 
Wat een spannende weken hebben wij als AC gehad in de voorbereiding 
van het paasvuur. Kan het doorgaan op de boerderij i.v.m. de vervanging 
van het dak? Het was tot het laatst toe spannend. De keus werd voor ons 
gemaakt door het weer. Al weken geen regen waardoor alle vergunningen 
werden ingetrokken en zo ook die van Niehove. Plan B werd in werking 
gesteld, de ijsbaan. Er werd een mooie vuurhaard gemaakt van stenen en 
zand en een vat werd neergezet. 
Zondagavond met veel lol de eieren verstopt in de speeltuin en rond de 
kerk, alles was mooi groen dus we konden goed verstoppen. Het grote 
afwachten kan beginnen, komen er ook kinderen? Wij duimen van wel. En 
gelukkig het verstoppen is niet voor niets geweest. Samen met de 
kinderen gewacht op de paashaas en met veel gegiechel en gejuich 
gingen de kinderen op zoek. Hier en daar een beetje gemopper toen de 
twee gouden eieren gevonden waren die een chocoladehaas waard zijn. 
Gelukkig was er voor alle kinderen een surprice ei. De traditionele 
paaswandeling was dit jaar door het weiland en over het betonpad van de 
familie v.d. Helm. De route werd gemarkeerd door gekleurde kartonnen 
hazen en eieren waar een woord op geschreven stond. Aan het einde van 
de wandeling kon je van deze woorden een zin maken.  

Het was een gezellige avond. 
Bij voldoende belangstelling 
neemt Niehove volgend jaar 
revanche. 
 

Groeten, Jan Broersma 
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Bij de ijsbaan aangekomen stond Rianne daar met haar nieuwe ijskar en 
wij hadden de primeur. Tijdens het smullen van het ijs werden de 
vuurhaarden aangestoken en was er een drankje verkrijgbaar bij de bar. 
Het was een gezellige avond, maar voor volgend jaar hopen we toch 
stiekem op een groot traditioneel vuur. 

Groetjes van de AC 
 

Klaverjassen 26 april in de Eisseshof 

 

 

Heb je belangstelling voor klaver-
jassen, kom dan even langs op 
de laatste vrijdag van de maand 
om 19.45 uur. We kaarten van 
september t/m april. 
Contactpersonen zijn Minke Bok 
en Henk Pieltjes 

 

 

Er is gespeeld in 3 boompjes: 

 
1. Jans Klamer  5397 

2. Hans v.d. helm  5100 

3.  Peter Haack  4832 
4.  Henk Cornello  4825 

5.  Henk Pieltjes  4724 

6.  Jan Broersma  4559 
7.  Reinier van Gerrevink 4519 

8.  Geertje Haack  4470 

9.  Elly Klamer   4430 
10. Alida Terpstra  4374 

11. HarmJan Huiges 4339 
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Bier op de wierde 

Vrijdag 17 mei was het zover: een heuse bierproeverij in de bovenzaal van 
café Eisseshof. De avond stond in het teken van verschillende typen bier, 
anders dan pils. Menigeen zou daarvoor de term “speciaalbier” gebruiken. 
Persoonlijk denk ik dat die benaming inmiddels niet meer nodig is, nu bier 
in de breedste zin van het woord meer bekendheid heeft gekregen. Pils is 
overigens een prachtig, natuurzuiver bier dat veel tijd en kennis van de 
brouwer vergt, maar dat geheel ter zijde. 

Tijdens de bierproeverij hebben een tiental dorpsbewoners kennis 
gemaakt met zes verschillende bieren uit de drie noordelijke provincies. 
De insteek hiervoor was tweeledig. Aan de ene kant vond ik het van belang 
om de basissmaak van verschillende typen bier te laten proeven. Hiermee 
heb ik de deelnemers een referentiekader meegegeven om te ontdekken 
wat de verschillende biertypen inhouden, zodat ze beter kunt beoordelen 
welk type bier ze lekker vinden om te drinken. 

 

Aan de andere kant vond ik het uiteraard leuk om te laten zien dat er in 
Groningen, Friesland en Drenthe hele mooie en lekkere bieren worden 
gemaakt. De noordelijke brouwerijen staan garant voor goede kwaliteit en 
kunnen binnen onze regio een vers en kwalitatief goed product bieden.  

Om de verschillende bieren wat toegankelijker te maken voor de 
deelnemers, werd er bij ieder biertype een klein hapje geserveerd. Het 
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combineren van bier met verschillende gerechten 
zorgt niet alleen voor verrassende smaak-
combinaties, maar vooral ook voor herkenning. Welke 
smaak je lekker vindt en wat vooral ook niet, je komt 
er achter tijdens een bierproeverij. 

Al met al was het een geslaagde avond die voor 
herhaling vatbaar is. Voor degene die het heeft 
moeten missen: dit najaar hoop ik de proeverij 
opnieuw te organiseren. Wie weet zie ik je dan! 

Met vriendelijke groet, Wouter Brouwer 

 

Schuurverkoop groot succes 
 

De eerste schuurverkoop in Niehove is een feit. Op zaterdag 25 mei 2019, 
was het een komen en gaan van bezoekers en inwoners die kris-kras door 
ons dorpke kwamen om nieuwe tweedehandse goederen te scoren. Voor 
ons was het een feestje om dit te mogen organiseren onder de vlag van 
Dorpsbelangen. De deelnemers hebben allen een vragenlijst ontvangen 
om te onderzoeken of een herhaling de moeite waard is. Mocht jij iets met 
ons willen delen omtrent de Schuurverkoop, wij lezen (via ja-post@live.nl) 
of horen het graag. Wat geweldig is, is dat Corry en Suzanne zich 

mailto:ja-post@live.nl
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spontaan hebben aangeboden om Wiepie te gaan opvolgen voor een 
volgende keer. Blijf je goederen sparen dus!! 
 
Wiepie, Alida, Janet 

Schuurverkoop 
25 mei 2019 
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Dauwtrappen 2019 
 
 

Hemelvaartsdag 30 mei 2019. Het is grijs bewolkt als we met een grote 
groep dauwtrappers, waaronder wethouder Elly Pastoor van gemeente 
Westerkwartier, vertrekken vanuit Niehove. We gaan Tilstok op richting 

het Laarzenpad. Bij 
het bruggetje leest 
Bram een mooi 
gedicht voor. Al 
pratend lopen we 
daarna door de 
weilanden langs het 
Niehoofsterdiep (die 
uitmondt in het 
Kommerzijlsterdiep) 
met een boog naar 
Heereburen. We 
steken over naar de 
Oude Dijk.   

 
Vroeger stonden hier houten huisjes waar de schaapherders verbleven 
als hun kudden op de kwelders liepen. Later hebben de boeren stenen 
huisjes voor hun arbeiders laten bouwen. Er stonden zes huisjes langs de 
Oude Dijk. Je kunt hier en daar aan de bomen nog zien waar ze gestaan 
hebben. De eeuwenoude 
dijk, gemaakt door de 
monniken van het klooster 
Aduard, vormde de zuidkant 
van het eiland Suxwort. 
Daarachter lagen de 
kwelders, afgesloten door 
de Oude Riet, zo vertelt ons 
Klaas Jan de Boer, oud-
bewoner van Alma-heerd 
aan de Heereburen. 
 
Over een koe-paadje lopen 
we naar de boerderij van de 
familie Van der Velde. Daar 
wacht ons in de grote schuur heerlijke koffie met een puddingbroodje. 
Onder het koffiedrinken krijgen we tekst en uitleg over het bedrijf. Op tafel 
staat een boeket van kruiden die geplukt zijn op het grasland waar de 
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koeien grazen. Fluitekruid, Peen-
wortel, Klaver, Herderstasje en 
allerlei minder bekende grassen en 
kruiden. 
 
De koeien grazen buiten en daarom 
zijn de grote, moderne stallen leeg op 
het moment dat wij er zijn. Erik, 
Marjan en zoon Corné van der Velde 
lopen een stukje met ons mee een 
geven nog meer uitleg over het vee 
en de weide. We zien het jongvee van 
het ras Montbéliarde en de 
Holsteinkoeien. Door het weide-
vogelland en het plas-dras gebied 
wandelen we terug richting Niehove. 
Gelukkig is er van te voren een brede 
plank over de sloot gelegd, zodat we 
allemaal met droge voeten de 
overkant bereiken. Janet vraagt nog 
even aandacht van de wethouder 
voor de bereikbaarheid van het 
haventje. Ze zegt toe te zullen 
onderzoeken wat op termijn de 

mogelijkheden zijn. We wachten met belangstelling af.   
 
Terug bij de Eisseshof 
praten we na op het 
terras. We kijken terug op 
een gezellige, leerzame 
ochtend.  
 
Ans  Schuiling 
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NIEHOVE: FIETS- EN WANDELMEKKA 
 
Op zomerse dagen was Niehove altijd al een pleisterplaats voor mensen 
die te voet of met het rijwiel onze mooie regio doorkruisen. Maar dit jaar is 
daar nog een extra impuls aan gegeven. Enerzijds door een aantal nieuwe 
fietsroutes in het kader van Parels in het Westerkwartier; anderzijds door 
het feit dat het Pronkjewailpad sinds dit jaar ook door Niehove loopt. 
 

Parels in het Westerkwartier 
 
Op tweede paasdag, 22 april 
2019, zijn tien Themaroutes 
Westerkwartier officieel in 
gebruik genomen en daarmee 
ook de gids “Parels in het 
Westerkwartier”. 

Het betreft tien fiets- en 
wandelroutes met een gratis 
app en een rijk geïllustreerde 
gids, een project dat is 
gerealiseerd door de Onder-
nemers Vereniging Toerisme 

Westerkwartier en Folkersma Routing en Sign met financiële steun van de 
provincie Groningen en de vier voormalige Westerkwartier gemeenten, 
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. 

Drie fietsroutes lopen ook door Niehove: 

• Fietroute Wierdenland: 62 km, ook af te korten in varianten van 37 en 
32 km. 

• Fietsroute Monniken en Water: 49 km, ook af te korten in varianten van 
35 en 31 km. 

• Fietsroute Rietdal: 120 km die bedoeld is als meerdaagse route 
bestaande uit een aantal tracés.  

Er is een korte wandelroute (4 km) voor kinderen in een rond Niehove 
onder het motto “op pad met Abeltje”.  

De uitgezette routes maken gebruik van de bekende fietsknooppunten en 
de (nieuw geplaatste) paaltjes van de knooppunten wandelnetwerk. 
Wellicht heb je ze al zien staan. Zie ook: www.parelsinhetwesterkwartier.nl 

http://www.parelsinhetwesterkwartier.nl/


 

38 

Het fiets- en wandelgidsje is te koop voor € 5,00 bij diverse adressen.  
In Niehove bij: 
 

• Alida en Marten Terpstra, Kerkpad 1 

• Lex van Wijngaarden / Maria de Graaff, Kerkstraat 17 

• Fruitteeltbedrijf Oudebosch, Heereburen 17 
 

 

Pronkjewailpad  

Deelnemen aan het Pronkjewailpad 
betekent: Stap voor stap Groningen 
en de Groningers ontmoeten, hun 
verhalen horen en kennismaken 
met het meest gastvrije pad van 
Nederland. Je gaat op deze wandel-
route alle toeristische toppers van de 
provincie Groningen ontdekken: de 
Stad Groningen, het Nationaal Park Lauwersmeer, de Wadden, vesting 
Bourtange, de borgen, de wierden en de kerken, ze worden allemaal met 
elkaar verbonden via het Pronkjewailpad. 

Het concept van het Pronkjewailpad wordt gevormd door de Pronkjewail 
App en de Pronkjewail Stempelkaart. Hiermee ga je op stap en verzamel 
je in elk dorp waar je doorheen komt minimaal 1 stempel. Het is een 
avontuur waarin je Groningen en de Groningers ontmoet, waarin je wordt 
ondergedompeld in de Groningse gastvrijheid. 
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Op 27 maart jl. passeerde een groep “voorlopers” om de route uit te testen 
ook Niehove. Zij vertoefden een tijdje in de Eisseshof voor een koffiestop, 
bezochten onze prachtige kerk en wandelden vervolgens richting 
fruitteeltbedrijf Oudebosch. Al deze locaties zijn ook stempelposten van 
het Pronkjewailpad, dat een initiatief is van Tocht om de Noord.  
 

Het Pronkjewailpad Zuid omvat ruim 350 km met 56 dorpen en ca. 150 
stempelposten en kan gelopen worden van 4 april t/m 31 oktober. Voor 
meer informatie: www.pronkjewailpad.nl 
 
 

Westerkwartierpluspad 
 
Niet nieuw, maar ook interessant 
is het Westerkwartierpluspad. De 
plus betekent dat er ook kleine 
stukjes naburig Drenthe en 
Friesland bewandeld worden. 
Het is een prachtige route die 
erom vraagt gelopen te worden. 
Je kunt 165 kilometer genieten in 
9 dagtrajecten. 

De rondwandeling start bij het 
station van Grijpskerk en gaat met 
de klok mee eerst in noordelijke 
richting het Middag-Humsterland in. Vanaf het noordelijkste punt, bij 
Aduarderzijl voert het pad weer zuidwaarts. De route volgt bij Den Horn 
korte tijd de grens tussen het noordelijk en zuidelijk Westerkwartier en 
gaat dan verder naar het zuiden. Het landschap wordt geleidelijk 
kleinschaliger en natter. Na een stukje Noord Drenthe gaat de route 
westwaarts over een oud pad. Na de faunapassage over de A7 volgt het 
pad de oever van de Oude Riet en verder door weilanden en langs akkers. 
Globaal wordt nu de Leidijk, de scheiding tussen hoog- en laagveengebied 
gevolgd. Dan volgt het andere deel van de plus: het aangrenzende stukje 
Friesland. Terug in het Westerkwartier volgt het natste deel van de route 
door landerijen van Staatsbosbeheer. Het laatste traject brengt je terug bij 
het station van Grijpskerk. 

De route is beschreven in een mooi gidsje. 

Voor meer informatie: www.westerkwartierpluspad.nl 

 

http://www.pronkjewailpad.nl/
http://www.westerkwartierpluspad.nl/
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Anita Zijlstra  
Geboren Oldehove 
woont sinds twee jaar in Niehove 
29 jaar. 
beroep kapster 
 
Trad op 2 juni voor het eerst naar buiten met 
schilderijen waar ze de afgelopen drie jaar aan 
heeft gewerkt. En dat naar buiten treden was 
tweeledig. Ze liet haar werk en zichzelf zien.  
 

Hieronder de toespraak die Janneke Holwarda 
ter gelegenheid van de opening van haar 
expositie schreef. 

 

Welkom allemaal bij deze bijzondere expositie in de prachtige bovenzaal van 
café restaurant en Dorpshuis de Eisseshof. Mijn naam is Janneke Holwarda, 
ik ben bestuurder van het Dorpshuis en ben, net als de kunstenares, 
inwoonster van Niehove. Ik vind het eervol dat Anita me gevraagd heeft om 
deze expositie te openen. Het gaf mij de kans om op een diepgaande manier 
kennis te maken met mijn achterbuurvrouw, haar leven en haar werk.  
 

Gedurende de komende tien minuten zal ik iets vertellen over het ontstaan 
van haar schilderijen, hoe ze ertoe is gekomen en hoe ze in de ban is geraakt 
van het schilderen. Het verhaal dat ze me erover vertelde klinkt als een 
sprookje. 
 

Drie jaar geleden was er eens een mooie jonge vrouw die niet zo goed wist 
hoe ze verder moest, ze was zoekende, dolende en droevig. In die periode 
verschenen er op haar pad een aantal mensen, gidsen misschien, of 
engelen.  
 

De eerste, drie jaar geleden, was een vrouw. (Ineke, de moeder van haar 
baas) Ze zei: ‘Weet je wat jij moet doen, Anita? Ga schilderen, want jij kan 
dat.’ Anita had dat zelf nooit bedacht. Ze vond tekenen wel heel leuk, ze koos 
altijd wel schilderen op school, maar dat was alweer lang geleden. Ze was 
kapster geworden. 
Dan ben je ook creatief bezig, kleuren en knippen, niet naar een plaatje, 
plaatjes passen niet een op een op de werkelijkheid. Je moet goed kijken, 
wat is het voor iemand, wat past daarbij? 
 

Toen Ineke haar had aangemoedigd is ze verf, penselen en doeken gaan 
halen. Bij de Action. Goedkope acrylverf, troep eigenlijk, het geeft kleur maar 
dat is ook alles. Ze heeft die eerste avond vier doeken gemaakt. Een 
flamingo, ze is gek op vogels, en de kleur is zo mooi, bloemen, en ook een 
bloesemtak zoals die van Vincent van Gogh. Daar had ze een keer een 
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afbeelding van gezien. Die bloesem inspireerde haar. Maar ze had een 
beetje een hekel aan de stijl van van Gogh want hij schildert zo streperig. 
De tweede gids op haar pad was een man, oom Jan, die zei: ‘Weet je wat jij 
moet doen, Anita?  Je moet naar het Drents museum, daar hangt een 
schilderij dat moèt je zien.’ Ze reisden er samen heen. In het museum hoefde 
hij haar het schilderij niet te wijzen, het trok haar vanzelf naar zich toe. Een 
aanzicht op een Russische rivier, de maan scheen erop, vanaf een afstand 
leek het net of het schilderij licht gaf. Het was in 2016, de tentoonstelling over 
de Peredvizhniki: een groep kunstenaars die de Russische kunstwereld aan 
het einde van de 19de eeuw op zijn kop zette. 
Het was de eerste keer dat Anita in een museum kwam. 
 

Daarna wilde ze naar het Rijksmuseum om de Nachtwacht te zien, die kende 
ze want bij haar opa en oma hing een kleine replica. Toen ze er kwam 
stonden er wel tweehonderd mensen voor dus ze dacht: Wat nu, ben ik 
helemaal naar Amsterdam gereisd om niets te kunnen zien? Toen riep ze 
een paar keer heel hard: ‘O, daar hangt ie, daar hangt ie daar hangt ie.’ En 
iedereen ging opzij. 
  
Ze vond het geweldig, hoe had Rembrandt dat in vredesnaam gedaan, met 
dat licht, en zo groot! Maar ze raakte nog meer onder de indruk van de 
schilderijen met wolkenluchten; daar was ze zelf ook mee bezig en ze wilde 
weten hoe anderen dat deden. Zo ontdekte ze de schilder van de mooiste 
luchten, William Turner (London, 1775-1851), ze bezocht de expositie De 
Romantiek in het Noorden - van Friedrich tot Turner - in het Groninger 
museum. ‘Het zijn,’ zegt ze, ‘maar een paar lijntjes en dan toch zie je dat het 
een lucht en een zee is. En ook weer dat licht, hoe doet hij dat. Ze probeerde 
het ook maar was ontevreden over wat ze voor elkaar kreeg.’ 
  
De derde gids op haar pad was een vrouw die ook zeegezichten schilderde. 
Anita vroeg haar:  ‘Hoe krijgt u die luchten zo mooi?’ En de vrouw 
antwoordde: ‘Weet je wat jij moet doen, Anita? Je moet gaan schilderen met 
olieverf. Acryl droogt te snel om er diepte mee te kunnen krijgen.’  
 

En zo maakte ze de overgang naar olieverf. Maar olieverf is duur. Dus  
Eerst naar Hornbach, voor goedkope verf, maar uiteindelijk kwam ze toch uit 
bij Flokstra, Dè winkel voor de kunstenaar in de Stoeldraaijersstraat in 
Groningen.  
 

De vierde engel was mevrouw Flokstra die haar vroeg: ‘Waar schilder je 
eigenlijk op’, en dat durfde ze haast niet te zeggen, want ze werkte nog 
steeds op die Action doekjes.  
‘Kind, kom maar mee.’ Mevrouw Flokstra ging haar voor naar beneden en 
daar stonden allemaal doeken, groot, klein, van linnen, katoen, polyester. ‘Ik 
kan niet in jouw portemonnee kijken,’ zei ze, ‘maar weet je wat je moet doen? 
Zoek er maar een uit en neem maar mee.’  
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Ze koos een bescheiden doek, 40 bij 60. Ze schilderde nog niet zo groot. 
Eenmaal thuis durfde ze niet te beginnen, bang dat ze het zou verpesten. 
Maar na de eerste streek zag ze: dit wordt mooi! 
 

Ze werkte ondertussen uitsluitend aan zeegezichten. Haar inspiratie haalt ze 
op Ameland, ze gaat er wel vier keer per jaar naar toe, ze kwam er al toen 
ze nog in de Maxi-Cosi lag, ze voelt zich er thuis. Als ze de loterij zou winnen 
zou ze er waarschijnlijk gaan wonen en er nooit meer vandaan gaan. Ze heeft 
wat met de zee. De zee is heel kalmerend, ook als het stormt. Als kind heeft 
ze dat al zo ervaren. De zee heeft zoveel verschillende gezichten, er kan 
zoveel drama en gevoel inzitten, het verandert elke minuut. Soms is de lucht 
grijs en gebeurt er niet veel, dan is ze vooral bezig met de golven. Als de 
lucht breekt dan zie je alle reflecties op de golven. Ze kijkt naar de kleuren, 
groen, blauw, grijs, bruin, wit, beige. Als er een donkere lucht aankomt, dan 
weet ze: ik moet eigenlijk rennen naar huis. Maar ze regent ook wel eens nat. 
Het mooiste vindt ze het als het stormt. Dat schildert ze het liefst, een 
dreigende wolkenlucht met een dreigende zee eronder!  
 

De zee is een plek waar ze rust vindt, waar ze dingen verwerkt. Ze verwerkt 
dat ook in haar doeken. Ze schildert vanuit haar gevoel, en dat gevoel komt 
op het doek. De precieze weergave is niet zo belangrijk, het kan nooit tot in 
de perfectie goed, want, zegt ze: ‘Ik heb geen les gehad en ik heb geen 
ervaring, dus dat heb ik losgelaten.’ Ze schildert ook niet naar foto’s. Ze 
maakt wel veel foto’s maar de doeken zijn altijd een combinatie van 
verschillende indrukken. En zoals ze ook in haar vak als kapper al zei: ‘Een 
plaatje past niet een op een op de werkelijkheid.’ 
Haar perspectief is vanaf het strand, zo dicht mogelijk bij de zee, omdat ze 
daar het beste ziet wat er gebeurt. 
 

De gids (oom Jan) die haar meegenomen had naar het Drents museum om 
de Russische rivier bij maanlicht te zien, zei: ‘Weet je wat jij moet doen, 
Anita? Ga groter schilderen.’  
 

Toen heeft ze meteen een 1 bij 1 gekocht. Hij paste net in haar kamertje. 
Maar er was geen afstand en ze raakte het overzicht een beetje kwijt. 1 bij 1 
was te groot, maar 60 60 of 60 80 of 80 80, dat past allemaal wel. Als ze een 
groot atelier zou hebben zou ze wel zo groot willen werken. Soms past de 
emotie namelijk niet op een klein doek. Een klein doek is te snel klaar. Dan 
mis je een deel van het proces, van het zoeken en afstand nemen en precies 
weten wat je erop wil zetten. Daar haal je minder voldoening uit. 
 

Ze schildert veel met haar handen, ze zet de ondergrond op met een kwast, 
dan drukt ze de verf op het doek en wrijf het uit, voor de luchten. De zee doet 
ze met een kwast. Niemand heeft het haar zo geleerd. Het is op een gegeven 
moment zo ontstaan. 
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Ze werkt niet in de open lucht, want dan blijven mensen staan en raakt ze 
afgeleid. 
Als ze bezig is met een schilderij heeft ze oordopjes in en is er niemand die 
haar stoort. Ze schildert soms elke avond, soms een heel weekend. Ze vraagt 
haar baas wel eens vrij omdat ze dan voelt: dit ik moet schilderen!! Dan wil 
ze zo graag naar dat kamertje, dan heeft ze iets gezien, dat moet dan op het 
doek. ‘s Avonds moet ze een wekker zetten want anders verliest ze zichzelf 
en vergeet ze de tijd en dan is het zo opeens twee uur in de nacht.  
 

Op dit moment werkt ze niet aan zeegezichten maar aan Van Gogh, ja, die 
ze in het begin zo streperig vond. Die man die trok op een of andere manier. 
Ze had in het Rijks een zelfportret gezien. Ze ging veel over hem lezen, vond 
het heel bijzonder dat iemand die zo depressief was toch al die kleur nog kon 
zien. Ze is zijn zelfportret gaan kopiëren, ze kijkt naar de lijnen en de kleuren, 
ze gaat zijn werk anders zien, ze wil weten hoe heeft hij dat penseel heeft 
vastgehouden. Ze is in het Van Gogh museum geweest, in Parijs in het 
Louvre, in het Orsay! Het was zo druk in het Orsay, dat ze besloot achter een 
Chinees meisje aan te lopen, die zijn wat brutaler, toen heeft ze toch alles 
gezien. Ze is gek op de impressionisten, Monet, Pissarro, Manet, en dan toch 
weer Vincent.  
Ze droomde op haar werk hardop over haar wens om naar Arlés te gaan, om 
te zien waar hij gewoond en gewerkt heeft, om het licht te zien. En toen zei 
de vijfde gids, (haar werkgever): ‘Weet je wat jij moet doen, Anita? Je moet 
gaan.’ Hij had het allemaal al voor haar uitgezocht, een goedkope vlucht, 
verblijf etc. Dus ging ze. 
 

En dan deze zomer nog naar Tate Gallery in London voor Turner.  
 

De zesde engel ontmoette ze hier in het dorp, die belde aan, zag haar doeken 
en ze raakten aan de praat, er was gelijk een klik. Ze zei: ‘Weet je wat jij moet 
doen, Anita? Dit is zo mooi, je zou hier moeten exposeren in de bovenzaal.’  
 

Ze moest er een tijdje over nadenken, en na verloop van tijd werd ze heel 
enthousiast, ook omdat mensen haar hier eigenlijk niet kennen, dus ze dacht: 
Laat ik het maar doen. 
En voilà. Daar is ze en hier hangt haar werk. Geniet er van, koop het als het 
u aanstaat, want ik voorspel dat onze Anita zich verder zal ontwikkelen, er is 
geen weg terug, er is alleen maar een weg vooruit. En ik wens jou, Anita, dat 
je nog heel veel engelen en gidsen of gewone stervelingen op dat pad van 
je zult tegenkomen, en daarna dat heel veel gewone stervelingen jou zullen 
tegenkomen, omdat jij dan de weg weet en die kan wijzen. 
  
Veel geluk! 
 

 

Anita exposeert tot 23 juni 2019 in Eisseshof (openingstijden Eisseshof) 
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ACTIVITEITENKALENDER JUNI-OKT. 2019  
 
 

 

Pinksterdienst in kerk Niehove 
Datum: zondag 9 juni 
Tijd:  9.30 uur 
Plaats: Kerk Niehove 
 

Traditiegetrouw vindt de 
kerkdienst van de PKN 
Oldehove-Niehove met 
pinksteren plaats in de kerk 
van Niehove. Voorganger is 
ds. Tjitske Hiemstra van 
Oldehove. Organist: 
Boudewijn de Vries. Na afloop 
koffie drinken in de Eisseshof 
(voor eigen rekening). 
 

 
Pelgrimswandeling in Niehove 
Datum: zondag 9 juni 
Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
Plaats: zie onder 
Kosten: € 3,- p.p waarvan € 1,- bestemd is voor de kerk 
Aanmelden via: https://www.spig.nl/aanmelding-niehove-8-juni/ 
 

Een pelgrimswandeling in en rond Niehove van 6,5 km waarbij het bezoek 
aan de kerk van Niehove centraal zal staan. Met 4 gidsen loodsen we u 
door 2500 jaar cultuurhistorie en de natuur. Bij nat weer is hoog en 
waterdicht schoeisel noodzakelijk. De organisatie berust bij Stichting 
Pelgrimeren in Groningen (www.spig.nl) 

Let op: verzamelen bij de parkeer-
plaats van de begraafplaats in 
Oldehove. Vandaar wordt dan 
gezamenlijk met een beperkt aantal 
auto's naar Niehove gereden. 

Niehoofsters kunnen zich verzamelen bij de kerk. 
 

Voor meer informatie: 
https://www.facebook.com/…/gm.1880196668…/2384176841595365/… 

https://www.spig.nl/aanmelding-niehove-8-juni/
http://www.spig.nl/
https://www.facebook.com/…/gm.1880196668…/2384176841595365/…
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Walking voetbal 
Datum: vrijdag 28 juni 
Tijd:   vanaf 14.45 uur 
Plaats: IJsbaan 
 

Voor de eerste keer in Niehove krijgen we een demonstratie walking 
voetbal onder de bezielende leiding van Roelie Hoekstra. Komt dit zien! 
Voor meer informatie:  
Jan Broersma.   
 
 
 

 

Voetbaltoernooi 
Datum: zaterdag 29 juni 
Tijd:  vanaf 14.00 uur 
Plaats: IJsbaan 
 

Jaarlijks voetbaltoernooi met 
teams uit de regio, waarbij 
sportiviteit en gezelligheid hoog in het vaandel staan.  
Voor meer informatie: Jan Broersma 

 

Dorpentocht Middag-Humsterland 
Datum:    zaterdag 6 juli 2019 
Tijd:      start tussen 9.30 en 11.00 uur – finish tot 17.00 uur 
Startpunt:  Korenmolen Joeswert, Mentaweg 3, 9892 TA  Feerwerd 
 

Al een aantal jaren organiseert Stichting Oranjerun in september een 
Dorpentocht door het cultuur historisch gebied “Middag-Humsterland”. 
Doordat er in september dit jaar twee grote wandelevenementen zijn, 
hebben wij onze tocht verschoven naar zaterdag 6 juli.  
De wandelingen gaan o.a. door een van de oudste cultuurlandschappen 
van Europa, “Middag”, door weilanden met weidevogels en langs 
kronkelende sloten die mede het landschap bepalen. 
 

Afstand: ca. 10 km of ca. 20 km (honden zijn toegestaan). 
Inschrijfgeld € 5,00  incl. een kopje koffie/thee of limonade te besteden bij 
Molenwinkel Joeswert. We hopen op veel enthousiaste wandelaars! 
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ZomerJazzFietsTour 
Datum:   zaterdag 31 augustus  
 
De laatste zaterdag van augustus 
is het weer tijd om te kiezen tussen 
fietsroutes door het prachtige 
Reitdiepgebied. Een groot aantal 
concerten in middeleeuwse 
kerkjes en boerenschuren. Het 
worden wederom lastige keuzes, 
want in één middag passen maar 
een concert of vijf, misschien zes. 

Naar verluidt wordt ook dit jaar Niehove weer aangedaan met een concert 
in de kerk. Zie verder: www.zjft.nl. 

 
Open Monumentendag 
Datum:    zaterdag 14 september  
Tijd:      10.00 – 17.00 uur 
Plaats:    Kerk Niehove 
Entree: gratis  
 

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige 
monumenten en dus ook een groot deel van onze kerken in heel 
Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek 
te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de 
activiteiten die georganiseerd worden. (www.openmonumentendag.nl) 
 

Ook dit jaar zal Niehove weer meedoen aan de landelijke Open 
Monumentendag. Thema dit jaar is: Plekken van plezier. 
 

Om deze dag extra 
luister bij te zetten 
zal ons eigen koor 

“Suxwort zingt” 
een aantal malen 
optreden (steeds 
een kwartier rond 
13, 14 en 15 uur) 
met vrolijke liedjes 
en afgewisseld met 
snaarmuziek van 
String Time. 

http://www.zjft.nl/
http://www.openmonumentendag.nl/
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Pub Quiz                           
Datum: zaterdag 5 oktober  
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Eisseshof 
Entree: € 5,00 
 

Een leuke quiz avond onder leiding van 
Henk Stoelwinder. Nader bericht volgt 
via de Naisflits. 

 
 

ALV Dorpsbelangen 
Datum: vrijdag 11 oktober 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 

Agenda en stukken volgen in de 
volgende NAIS en via de Naistflits 

 
Tim Knol: Lost & Found 2 
Datum:    zaterdag 12 oktober  
Tijd:       21.00 uur 
Plaats:    Eisseshof (bovenzaal) 
Entree:  € 18,00 
 

Tijdens het theaterconcert ‘Lost & Found 
2’ laat Tim werk horen van zijn begin 2018 
verschenen vierde album ‘Cut the Wire’, 
Daarnaast speelt hij een aantal mooie 

covers, waarover hij ook prachtige verhalen vertelt. 
 

 

 

   



 

49 

Even voorstellen: 
 

Hallo Allemaal, 
 
Wat een warm welkom hebben wij nu al gekregen in het dorp! We kunnen 
niet wachten om straks, als we eindelijk klaar zijn met klussen, echt aan 
Havenstraat 2 te gaan wonen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Bastiaan en Marjoke, 32 en 29 jaar oud. We hebben een paar jaar 
in de stad gewoond en zijn daar nu na ons afstuderen wel klaar. Tijd voor 
wat nieuws (met een tuin en uitzicht)!  
 

Bastiaan heeft informatica gestudeerd en werkt nu bij een octrooibureau 
in Leeuwarden. Hier helpt hij bedrijven en uitvinders om hun vindingen te 
octrooieren. 
 

Marjoke werkt in het MBO, opleiding maatschappelijke zorg, als docent en 
mentor. Daarnaast werkt ze ook nog als dramatherapeut in een justitiële 
inrichting voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier geeft ze 
cliënten individuele en groepstherapieën.  
 

Bastiaan houdt van wielrennen en mountainbiken. Hij geniet van lekkere 
koffie en buiten zijn. Marjoke houdt van zingen, vrienden en gezelligheid.  
 

Heb je zin om nader kennis te maken, schroom dan vooral niet om even 
langs te komen! 
 

Moi! 
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WIE WAT WAAR 
 
Een nieuwe rubriek in de NAIS, waarin we bewoners van Niehove aan het 
woord willen laten over waar zij mee bezig zijn, wat hen beweegt en waar 
hun passie ligt. Een verhaal uit het leven gegrepen, dus. Deze eerste keer: 
Erik en Marjan van der Velde-Lania. 
 

Biologisch boeren met een hoog nuchterheidsgehalte 
 

Ook als je het nieuws maar een beetje volgt, weet je dat “klimaat” en 
“milieu” hot items zijn. En in samenhang daarmee ontstaat er ook steeds 
meer zorg over de natuur, de afname van de biodiversiteit en de 
soortenrijkdom, waarbij de boeren nogal eens de zwarte piet krijgen 
toegespeeld. Wandelend of fietsend over het Oebelepad, passeer je in het 
voorjaar een weidegebied met hoog gras en bloemen. Navraag leert me, 
dat dit stuk land in deze periode bewust met rust gelaten wordt om 
weidevogels een veilig broedgebied te bieden. En zo beland ik op een 
grijze maandagmorgen aan de keukentafel van Erik en Marjan van der 
Velde.  
Bijna 20 jaar geleden betrokken zij de Poppemaheerd, een mooi gelegen 
boerderij aan Heereburen achter een karakteristieke sloot en een 
weelderige tuin. Het boerenleven is hen - bij wijze van spreken - met de 
paplepel ingegoten. Eriks vader heeft een tijd geboerd en de ouders van 
Marjan hadden een boerderij in Grootegast. Daar is Erik aanvankelijk aan 
de slag gegaan tot het stel in 2000 de overstap naar Heereburen waagde. 
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Jullie melk krijgt binnenkort het predicaat “biologisch”. Wat heeft 
jullie daartoe gebracht? 
 

Erik: “Het is geen vooropgezet plan geweest; we zijn er geleidelijk naartoe 
gegroeid. Het was ook niet zozeer een stap uit idealisme, maar een 
verdienmodel, waar we kansen in zagen. Zeven jaar geleden heb ik 
meegedaan aan een cursus “pure graze”, die erop gericht is  koeien 
zoveel mogelijk vers gras te laten eten met zo min mogelijk bijvoeding en 
preparaten. Daarbij past aandacht voor kruidenrijk grasland, waardoor het 
bodemleven floreert en de gezondheid van de dieren toeneemt.” 
 

Dus geen doodse weilanden met Engels raaigras? 
 

Erik: “De voedingswaarde van raaigras voor de melkproductie is prima. 
Het nadeel is echter dat het  een oppervlakkige worteling heeft. Ik kies 
voor kruidige grassoorten, niet zozeer omdat die beter zouden zijn voor 
de koe of voor de kwaliteit van de melk, maar omdat het diepe penwortels 
heeft en daardoor meer kan opnemen uit de grond en bovendien bijdraagt 
aan een betere bodemkwaliteit door meer leven in de bodem én 
daarboven”. Om daar een beetje filosofisch aan toe te voegen: “De 
bovenzijde is als het ware een spiegel van de onderzijde van de bodem”. 
Tussendoor vertelt Erik, dat het oude grasland afgelopen zomer meer last 
had van de droogte, terwijl op het nieuwere kruidenland de groei doorging. 
 

Wat zijn nog meer voordelen van jullie manier van werken? 
 

Erik: “Een belangrijk probleem in de veehouderij is het mestoverschot. Als 
koeien zoveel mogelijk op het land verblijven heb je een natuurlijke 
bemesting die eigenlijk geen problemen geeft.” 
Marjan: “Probleem in de stal is dat faeces en urine van de koeien 
samenkomen en dat veroorzaakt het ammoniakprobleem. Het beetje mest 
dat wij hebben kan gemakkelijk op het land uitgereden worden en hoeft 
niet geïnjecteerd te worden. En ook dat is winst voor de bodem.” 
Met een glimlach vervolgt Erik: “Voor mij is agrarisch ondernemen en 
natuur geen tegenstelling. We leven van de natuur en doen er dus ook wat 
voor terug. En het leuke is dat deze manier van werken eigenlijk minder 
gecompliceerd is. Je omzet is wel wat minder, maar dat geldt ook de 
kosten. Al met al kunnen we er goed van rond komen. We overwegen zelfs 
het aantal koeien nog iets in te krimpen. Dat kan ook met een hogere 
vergoeding voor biologische melk.” 
 

De kruidenweide langs het Oebelepad past in jullie filosofie? 
 

Marjan: “Het is een project van Weidevogelbeheer, waar wij graag aan 
mee doen, omdat het bescherming biedt aan broedende weidevogels. Er 
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is daar ook en “plas dras”, een soort poel in het grasland, die een extra 
voedselbron vormt door de vele insecten die er leven.” 
Erik vult aan: “Vroeger waren patrijzen en veldleeuweriken heel gewoon 
op het platteland. Waar zie je ze nu nog? Onlangs heb ik contact gehad 
met een imker om te bekijken of we hier bijenkassen zouden kunnen 
plaatsen. Op die manier kan je steeds verder toewerken naar een circulair 
boerenbedrijf. 
 

 
 

Als dit voor jullie een goed verdienmodel is, waarom zijn er dan zo 
weinig anderen? 
 

Erik: “Bedenk dat we komen uit een lange traditie van schaalvergroting in 
de landbouw. Dat is ook wat we leren op school. Het onderwijs staat nog 
erg in deze traditie. Het is niet zo eenvoudig om buiten de gebaande paden 
te gaan. Bij mij heeft de “pure graze” cursus een nieuwe kijk op 
veehouderij gegeven. Maar er wordt nog wel argwanend tegenaan 
gekeken; ook door banken en leveranciers. Daarom is het plezierig dat we 
als cursusgroep nog altijd contact met elkaar hebben om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar te bemoedigen.” 
Marjan vult aan: “Die onderlinge steun is ook wel nodig, want er is toch 
nogal wat onbegrip over onze manier van werken; alsof je je steeds moet 
verdedigen.” 
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Al pratend komt Sicco Mansholt ter sprake, kort na de oorlog landbouw-
minister en later commissaris van de Europese Commissie (voorloper van 
de EU). Hij wordt gezien als de architect van de grootschalige, intensieve 
landbouw onder het motto “nooit meer honger”. Op latere leeftijd zag hij 
ook de schaduwzijde van de ongebreidelde schaalvergroting in de 
agrarische sector die hij, tevergeefs, heeft willen keren. 
Erik: “Datzelfde geldt ook voor de uitvinder van de kunstmest, Justus von 
Liebig, die op latere leeftijd bestrijder werd van zijn eigen uitvinding. Juist 
hij zag, als kenner, de keerzijde van deze kunstmatige wijze van 
bemesten.” 
 

Na nog een korte rondgang door de schuur en langs de kalverweide, 
spring ik weer op de fiets. En terwijl ik het erf afrijdt, moet ik wat grinniken 
om zoveel Groninger nuchterheid: niks zweverigheid of verheven idealen; 
gewoon een verdienmodel, maar dan wel eentje waar natuur en milieu 
beter van worden. Op weg naar Niehove Centrum wordt ik op het 
Oebelepad tot tweemaal toe opgeschrikt door een laag overvliegende 
grutto met zijn (of haar?) doordringende roep. Ben ik nu toch degene die 
het broedgebied verstoort? 
 
(Interview: Lex van Wijngaarden) 
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Met dank aan onze sponsors en adverteerders,  
waaronder deze nieuwe adverteerder: 

 

 
 
 

 
 

 
De actuele AED lijst is als volgt: 
 

Anneke Broersma  Rikkerdaweg 24       0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24       0651176938 
Wouter Brouwer     Kloosterweg 6       0614172729 
Marrit de Groot     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: 

Zo   9 juni   9.30 uur  Pinksterdienst PKN in de kerk  

Zo   9 juni 14.00 uur  Pelgrimstocht door Niehove 

Vr 28 juni 14.45 uur  Demonstratie walking voetbal 

Za 29 juni 14.00 uur  Voetbaltoernooi 

Za    6 juli   9.30 uur  Dorpentocht Middag-Humsterland 

Za 31 aug.    ZomerJazzFietsToer 

Za 14 sept.    Open Monumentendag 

Di   1 okt.    Uiterste inleverdag kopij Nais !!! 

Za   5 okt. 20.00 uur  Pub Quiz 

Vr 11 okt.  20.00 uur  Ledenvergadering Dorpsbelangen 

Za 12 okt. 21.00 uur  Tim Knol: Lost & Found 

 

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 www.niehove.eu     
en vul het aanmeldformulier in. 

 

 

http://www.niehove.eu/

