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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 
 

Advertenties: 
 

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

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

Winternais  begin februari 2020  1 februari 2020  

ZomerNais  begin juni 2020   1 juni 2020 

HerfstNais  begin oktober 2020  1 oktober 2020 

 

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de WinterNais, vóór 1 februari 2020 

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. 
 
 
Lay out: Lex van Wijngaarden 
Druk:  Canon BIS (Business & Information Services) Groningen 
Oplage:  160 
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 
 

Hadden we net bedacht dat we het dit keer een beetje kalm aan 
zouden doen na twee dikke nummers van NAIS – ook met het oog op 
de bodem van de dorpsschatkist – worden we plotsklaps overvallen 
door de uitverkiezing tot mooiste dorp van Nederland. Met dank 

aan Elsevier Weekblad       

Dat werd dus op de valreep nog een heleboel aanpassen aan het 
blad, dat al deels in elkaar gezet was. Want ja, een zo groots 
evenement moet toch wel meegenomen worden in dit nummer. Na 
alle landelijke en regionale publiciteit kan onze NAIS niet 
achterblijven met een uitgebreide reportage van het huldigings-
feest. Heet van de naald! 

Maar Niehove was meer in het nieuws. In het herfstnummer van 
Stad en Lande is een uitgebreid artikel gewijd aan de historie van 
de Eisseshof (Van rechthuis tot café-restaurant), geschreven door 
Wija Friso. Zij levert ook een bijdrage aan deze NAIS. 

Verder kon ook het 20 jarig bestaan van het Oebelepad niet 
stilzwijgend voorbijgaan. Een vraaggesprek met Oebele Spriensma 
over het hoe en wat in de rubriek Wie Wat Waar. 

Natuurlijk ontbreken de rubrieken van Dorpsbelangen, van Regio-
theater en Zwembad Electra niet. Evenals een bericht over de 
mogelijke aanleg van glasvezel (Glasdraad), kennismaking met 
nieuwe bewoners, een terugblik op de afgelopen periode en de 
(rijkgevulde) Activiteitenkalender. Alles overziende lijkt het erop 
dat Niehove niet alleen het mooiste, maar ook leukste en 
gemoedelijkste dorp van Nederland is….. 

We denken dat u hiermee een gedenkwaardig nummer, wellicht 
zelfs een “collectors item”, in handen heeft. 

Veel leesplezier met deze NAIS UUT NIJHOOF, tot dusver het 
mooiste wierdendorp van Groningen en sinds nu ook “het mooiste 
dorp van Nederland” 

 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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Niehove op de cover van Elsevier Weekblad 5-10-2019 
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NIET VERBAASD, WEL VERRAST: 
“NIEHOVE MOOISTE DORP VAN NEDERLAND” 
 
Midden in een grauwe septemberweek is het opeens een zonnige 
donderdagochtend. Op het terras van de Eisseshof zitten Jan Broersma, 
Sijtse Scheeringa en Lex van Wijngaarden te praten met een journalist 
van Elsevier Weekblad. Dit landelijke magazine wil een positief artikel 
schrijven over mooie dorpen als tegenhanger tegen alle negatieve 
verhalen over krimp en leegloop van het platteland. Althans zo wordt het 
gebracht. En het drietal was de beroerdste niet om deze sympathieke 
redacteur, Joppe Gloerich, te woord te staan. Terwijl zij daar zo zitten te 
praten over ons mooie dorp komt Daan Willemse langsgelopen en 
Janneke Holwerda doet net een brief op de post. Ook zij schuiven aan. Er 
ontspint zich een geanimeerd gesprek, waarin het niet alleen gaat over de 
schoonheid van Niehove en het omliggende landschap, maar ook over de 
levendigheid en gemeenschapszin in ons dorp. 

 

Twee pagina’s Niehove in Elsevier Weekblad - 5 oktober 2019 
 
Wat ze niet weten, is dat Elsevier allang bedacht heeft dat het gaat om 
een competitie: wat is het mooiste dorp van Nederland? Eigenlijk is het 
doorgestoken kaart. De jury, bestaande uit een aantal gerenommeerde 
deskundigen (zie onderstaand persbericht), heeft al besloten dat Niehove 
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de eer te beurt gaat vallen. Direct na het groepsinterview reist de redacteur 
dan ook af naar Grootegast om daar met de gemeente te overleggen over 
een huldiging van ons prachtige wierdedorp. 
 

Complot 
Enkele dagen later worden toch enkele Niehoofsters in “het complot” 
betrokken: want als je feest wilt vieren, moet er wel wat georganiseerd 
worden. Maar de afspraak is: mondje dicht, want het mag niet te vroeg 
uitlekken…..  
Het is de bedoeling het heugelijke feit op dinsdag 1 oktober officieel 
bekend te maken met het uitbrengen van een persbericht door Elsevier, 
maar omdat we er mee rekening houden dat de plaatselijke pers wel eens 
heel snel op dit nieuwsfeit zou kunnen duiken, is besloten om toch op de 
maandagmiddag daarvoor alvast een Naisflits te doen uitgaan. Het zou 
toch wel heel raar zijn als er pers en radio/tv ons dorp komt binnenrijden 
met de vraag wat we vinden van deze uitverkiezing, terwijl niemand nog 
van iets weet! 

PERSBERICHT ELSEVIER WEEKBLAD 

Amsterdam, 1 oktober 2019. Elsevier Weekblad heeft het Groningse 
Niehove verkozen tot mooiste dorp van Nederland. Het authentieke 
karakter van het dorp, dat 269 inwoners telt, is volgens de redactie en 
een panel van deskundigen uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Ook 
de ligging op een wierde in een fraai landschap, maakt Niehove volgens 
de jury tot een dorp van grote schoonheid. 
 
Niehove, in de gemeente Westerkwartier, heeft in de ogen van de geraad-
pleegde deskundigen een oorspronkelijk, nagenoeg onaangetast 
dorpsgezicht met een karakteristiek stratenpatroon en een bijzonder 
dorpssilhouet. Volgens de deskundigen is het alsof ‘visuele knusheid en 
geborgenheid er zijn uitgevonden’. 
 
Bij deze eerste verkiezing van ‘Mooiste dorp van Nederland’ heeft de redactie 
zich laten inspireren door vergelijkbare competities in het buitenland. Om tot 
een oordeel te komen, vroeg Elsevier Weekblad tal van regionale 
erfgoedinstellingen naar de visueel aantrekkelijkste dorpen in hun provincie. 
Vervolgens sprak een jury - bestaande uit de fotografen Reyer Boxem en 
Mischa Keijser, Theo Spek (hoogleraar landschapsgeschiedenis 
Rijksuniversiteit Groningen) en Arjan de Zeeuw (directeur Kennis en Advies 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) - zich uit voor Niehove als 
winnaar. 
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Feestvreugde en zorgen 
In allerijl moet een feestje in elkaar gezet worden door een klein comité 
van dorpsbewoners en gemeente in samenspraak met Elsevier. Even rijst  
de vraag wiens feestje het eigenlijk was: van Elsevier, van de gemeente 
of van het dorp? Het is al snel duidelijk: van ons allemaal met de nadruk 
op de inwoners van Niehove. 

Tegelijkertijd rijzen er vanuit de gemeente toch ook zorgen over de vraag 
hoezeer deze uitverkiezing tot veel publiciteit en ongewenste toestroom 
van toeristen zou kunnen leiden. Er worden al gauw grapjes gemaakt over 
het Giethoorn-effect en busladingen Chinezen. En natuurlijk is het goed 
dat er nagedacht wordt over hoe de effecten van deze uitverkiezing in 
goede banen te leiden, maar de nuchtere Niehoofster weet ook: Niehove 
is al veel vaker in de publiciteit geweest en na een kleine opleving van 
belangstelling ebt deze ook wel weer weg. Aan de andere kant is het een 
goede aanleiding om met de gemeente - eindelijk - te werken aan goede 
parkeervoorzieningen, het uitdiepen van het Diepje, en andere nuttige 
facilteiten. Én hoe we aan deze landelijke publiciteit een positieve draai 
kunnen geven aan een beheerste promotie van onze mooie streek. 

     Niehove verkozen tot 
mooiste dorp van Nederland!  
 

Een geweldige verrassing voor het dorp, een eer voor de gemeente 
Westerkwartier en een impuls die uitstraalt op de hele provincie 
Groningen. Locoburgemeester Geertje Dijkstra-Jacobi is verguld met de 
verkiezing door Elsevier Weekblad van Niehove als mooiste dorp van 
Nederland: “Als monumentaal wierdendorp is Niehove een van onze parels 
in het Westerkwartier. Dat nu een landelijk weekblad het als mooiste dorp 
van Nederland heeft verkozen, is natuurlijk een geweldige erkenning.” 
 

Volgens locoburgemeester Dijkstra-Jacobi betekent dit een mooie impuls 
voor de gemeente en de regio. “Niehove is prachtig door de radiale 
wierdenstructuur en de authentieke huizen die de bewoners goed 
verzorgen. Ook de ligging van het dorp in het nationaal landschap Middag-
Humsterland is schitterend. Met de titel van het mooiste dorp, kunnen we 
extra aandacht vragen voor dit nationaal landschap en de hele gemeente 
Westerkwartier.” De verwachting is dat de verkiezing van mooiste dorp ook 
meer toeristen trekt naar het gebied. “We gaan snel met de inwoners van 
Niehove en andere betrokkenen om tafel om dit zo goed mogelijk te 
faciliteren”, aldus de locoburgemeester. 
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Publiciteitsgolf 
Nog voordat het artikel in Elsevier - waar het allemaal mee begonnen is - 
in de boekwinkels en kiosken ligt, ontstaat er dinsdag al de eerste reuring 
rond Niehove als mooiste dorp van Nederland. Er verschijnen journalisten 
en fotografen van RTV Noord en Dagblad van het Noorden, Streekkrant 
en het Westerkwartier. Er worden foto’s geschoten (jammer dat het zo 
treurig herfstweer is) en interviews afgenomen. Er verschijnen artikelen in 
de krant en berichten en interviewtjes op radio en regionale TV.  
 

 
 
Het lijkt erop dat de publiciteit die ontstaat naar aanleiding van de 
aankondiging van de verkiezing van Niehove groter is dan het artikel in 
Elsevier Weekblad zelf. Maar door de publicatie in dit landelijke magazine 
wordt het geheim van Niehove nu dus wel wereldkundig in Nederland. En 
door alle sociale media gaan de nieuwsberichten en filmpjes over Niehove 
als mooiste dorp ook snel viraal. 
 
We gaan proberen of we op de website van Niehove een compilatie 
kunnen maken van alle berichten en filmpjes en foto’s die er verschenen 
zijn rond het uitroepen van Niehove tot mooiste dorp van Nederland. We 
berichten u hier verder over via de Naisflits. 
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En dan is het feest…. 
Vrijdag 4 oktober 17.15 uur. De bovenzaal van de Eisseshof begint al 
aardig vol te lopen. Een delegatie van de Elsevier-redactie is naar het 
noorden gekomen en ook vertegenwoordigers van de gemeente 
Westerkwartier druppelen binnen. In de linkerhoek van de zaal klitten 
diverse dorpsgenoten samen gekleed in blauw en geel, allemaal met 
bladmuziek onder de arm. 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elsevier Weekblad heeft een reuzentaart 
laten aanrukken, zo groot dat hij in drie 
stukken naar de bovenzaal moest worden 
getransporteerd.  
Redacteur Joppe Gloerich snijdt de taart aan 

 
 
 
 
 

 
De zaal raakt steeds meer gevuld en om 
17.45 uur zet ons dorpskoor “Suxwort 
zingt” een vrolijk openingslied in, waarmee 
iedereen welkom wordt geheten. 
  

Daarna een openingswoordje door Janet Postema, sinds kort officieel 
verhoalenverteller van Mien Westerkwartier, die vervolgens een hilarisch 
verhaal vertelt over de koopman die enigszins beschonken rondjes rond 
de kerk van Niehove loopt en daarbij steeds weer de smidse passeert om 
vervolgens uit te roepen: “verdeuld aalmoal, zeumen smeden en alpmoal 
met een knecht met rood hoar”. En om dit te illustreren komen alle 
kinderen uit het dorp naar voren in overall en met roodgeverfd haar. Grote 
hilariteit! 
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Natuurlijk kan onze dorpstroubadour, Sijtse Scheeringa, zich niet 
onbetuigd laten met een wel heel toepasselijk lied met een knipoog naar 
Bruce Springsteen: “Mien Dörpke”. 

Dan is het tijd voor de officiële prijsuitreiking. Adjunct-hoofdredacteur van 
Elsevier, René van Rijckevorsel, krijgt het woord en geeft een uitleg hoe 
Elsevier tot deze verkiezing gekomen is en benadrukt - hoewel hij tot voor 
kort nog nooit van Niehove had gehoord - dat de jury zeer serieus te werk 
is gegaan. Voor de prijsuitreiking komen de kersverse burgemeester van 
Westerkwartier, Ard van der Tuuk, en Martin Clobus, geschiedschrijver 
van Niehove, naar voren om een ingelijste cover van Elsevier in ontvangst 
te nemen. Tegelijkertijd laten de kinderen met veel kabaal de confetti-
poppers knallen. 
 

 
Dagblad van het Noorden, 5-10-2019 

 

Ruud Hendriks springt als voorzitter van Dorpsbelangen op het podium 
om zowel de redactie van Elsevier als de burgemeester te bedanken voor 
hun aandeel in de feestvreugde en overhandigt beiden een snijplank met 
het Niehoofster silhouet. 
 

Aansluitend feliciteert burgemeester Ard van der Tuuk alle Niefhoofsters 
met deze bijzondere huldiging. En hijzelf is vereerd dat hij, twee dagen in 
functie, nu al samen met het dorp een mooie prijs in ontvangst mag 
nemen. De gemeente is enorm trots met zo’n parel in de kroon van 41 
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kernen en er wordt ook gewezen op de bijzondere ligging in nationaal 
landschap Middag-Humsterland, een voormalig waddengebied met nog 
enkele pareltjes als Saaksum, Ezinge, Feerwerd en Garnwerd. De 
burgemeester roemt de gemeenschapszin en het actieve verenigings-
leven in Niehove. En hij bedankt Elsevier Weekblad dat terecht het 
prachtige Niehove op de voorpagina heeft gezet. Verder wordt 
gememoreerd dat het authentieke karakter van Niehove vooral te danken 
is aan het feit dat de toenmalige gemeente Oldehove, onder burgemeester 
Kor Dijkstra, veel werk heeft verricht om voor Niehove een aanwijzing van 
beschermd dorpgezicht te krijgen. De ambtenaar die daarin een 
belangrijke rol heeft gespeeld was Bert Groenewolt, nog altijd werkzaam 
bij de (huidige) gemeente Westerkwartier. Een hartelijk applaus voor Bert 
die ook in de zaal is. 
 

  
 

Vanuit de zaal wordt geroepen, dat in dit verband ook Feike van Kammen 
niet moet worden vergeten. In de 70-er jaren van de vorige eeuw was het 
slecht gesteld met het dorp dat steeds verder dreigde te verpauperen. 
Door bouwvallige huizen op te kopen en te renoveren heeft Feike een 
belangrijk aandeel geleverd aan het feit dat het dorp niet grotendeels is 
verdwenen. Ook Feike heeft de reis van zijn huidige woonplaats 
Amsterdam naar Niehove gemaakt om dit feest met ons te vieren. Dus 
ook een ovatie voor de “redder van Niehove”. 
 

Terwijl “Suxwort zingt” een toepasselijk drinklied zingt worden glazen 
prosecco uitgedeeld om met elkaar te proosten op de uitverkiezing van 
Niehove tot het mooiste dorp van Nederland. 
 

Vervolgens spreekt Martin Clobus namens het dorp en als kroniekschrijver 
van Niehove. Hij toont een al wat ouder boek over mooie dorpen in 
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Nederland, waarop Niehove op de achterkant prijkt: “het was dus al eerder 
bekend, dat Niehove een erg mooi dorp is”. Om daar aan toe te voegen, 
dat Elsevier precies 30 jaar geleden ook al een uitgebreid artikel over 
Niehove heeft gepubliceerd met heel openhartige uitspraken van 
toenmalige inwoners. De angst dat Niehove nu overspoeld zal raken door 
toeristen lijkt dus wat overdreven. “Toeristen kwamen er altijd al wel”, 
aldus Martin: “en vaak werd ik dan opgetrommeld om over het dorp en zijn 
historie te vertellen.” Het is al weer 25 jaar geleden dat hij samen met 
Annette van Kelckhoven de permanente tenstoonstelling over het 
wierdendorp Niehove in de kerk heeft ingericht. Later verscheen het boek 
met de moeilijke titel: “… en verdold aalmoal een knecht mit rood hoar”. 

 

Lex van Wijngaarden, digitaal dorps-omroeper en onbedoeld in de rol van 
ceremoniemeester verzeild geraakt, beaamt dat Niehove altijd al 
fotogeniek was. Wijzend op de schoolplaat van Riekele Prins: “Wie is er 
niet mee groot geworden? En wat bijzonder om in een schoolplaat te 
mogen wonen!” 
 

Natuurlijk kan het Niehoofster lied 
niet ontbreken (niet van Ds. Wiegers, 
zoals abusievelijk vermeld op de 
uitgedeelde tekst, maar van Ds Van 
den Berg, aldus Feike van Kammen) 
dat gezamenlijk uit volle borst wordt 
gezongen, gevolgd door nog een 
afscheidslied van “Suxwort zingt”. 
 

En dan vertrekken de hoogwaardig-
heidsbekleders, gevolgd door ieder 
die mee wil gaan, naar buiten om 
daar bij de toegangsweg van 
Niehove een bord te hullen, 
geschonken door EW, met daarop de 
tekst: “Mooiste dorp van Nederland”. 
Als je niets vermoedend Niehove 
binnenrijdt, kan je dit dus nu niet 
meer ontgaan….. 
      

LvW 
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FOTOCOLLAGE: NIEHOVE MOOISTE DORP VAN NEDERLAND 
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Foto’s: Arnold Vos-van Dijk  
en Tineke de Graaff 
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Gehoord tijdens het feest 
  

We wilden de nieuwe burgemeester graag als eerste dorp 

welkom heten. Even Elsevier inschakelen en …. het is gelukt. 
 

Middag-Humsterland wordt wel het 
Toscane van Groningen genoemd. Dan is 

Niehove daarvan de (culturele) hoofdstad 
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter/secretaris: Ruud Hendriks   tel 0594-857710   

Penningmeester:  Hans Harkema   tel 0594-591891 

Lid:                               Jan Broersma            tel 0594-591624 

Notulist:                Joke Steg              tel 0594-591323   

Aspirant-bestuurslid: Petra Postema-Oosting 

 

Contributie: 

In de jaarvergadering van 11 oktober 2019 wordt een voorstel voor een 
nieuw contributiesysteem gedaan. Omdat dit nog niet officieel is 
vastgesteld kunnen hier dus nog niet de tarieven van contributie 
2019/2020 genoemd worden. De inning van de contributie zal naar 
verwachting begin volgend jaar plaatsvinden. 
 

 

 

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       
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Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelangen Niehove 
2019 (i.s.m. bestuur Dorpshuis) 
 

Het bestuur van Dorpsbelangen Niehove nodigt je uit voor de 
jaarvergadering op vrijdag 11 oktober om 20.00 uur in de Eisseshof.  
Zaal open vanaf 19.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda                                       
 
1. Welkom, mededelingen. 

2. Verslag van de Jaarvergadering van 10 oktober 2018 (ter lezing op 

tafel). 

3. Jaarverslag en activiteitenplan (ter lezing op tafel vooraf), met als 

toetje even nagenieten van de verkiezing tot mooiste dorp wat nog 

op de valreep van het jaar kan worden opgetekend. 

4. Kort verslag vanuit de diverse commissies en groepen (o.a. 

Activiteiten commissie, Jeu de Boules, Nais/naisflits en Website, 

Buurkracht, Koor. 

5. Financieel verslag. 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw commissielid. 

7. Voorstel verandering contributie (toelichting zie volgende pagina). 

8. Toelichting bij de glasvezelinitiatieven (met name de in ons 

gebied actieve Glasdraad, zie ook uitleg elders in deze Nais). 

9. Bestuursverkiezing: Hans en Ruud blijven aan, Joke wil blijven 

notuleren. Daarmee gaat Hans het 6e en laatste bestuursjaar in. Jan 

heeft 2 termijnen van 3 jaren achter de rug en moet formeel 

aftreden, maar wil wel aanblijven. Petra Postma heeft zich gemeld 

om deel te gaan nemen aan het bestuur en wil de rol van secretaris 

op zich nemen.  De verdeling wordt dan Ruud Hendriks (voorzitter), 

Petra Postma (secretaris), Hans Harkema (penningmeester), Joke 

(notulist). Lex van Wijngaarden is als redactielid vaste aanwezige bij 

de vergaderingen.  

10. Rondvraag. 
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Voorstel contributieaanpassing en afspraken over 
lid of donateur zijn 
 
 

Contributie huidige situatie 
Dorpsbelangen heeft nu als contributiesysteem dat er per persoon wordt 
betaald. Voor kinderen geldt een lager tarief dan voor volwassenen. Binnen 
de groep kinderen is ook nog een verdeling naar leeftijd die we bijhouden. 
Het is veel werk om bij te houden hoe de gezinssamenstelling en de leeftijd 
van leden is. We willen graag naar een eenvoudiger systeem. Daarvoor 
hebben we 2 opties naast de huidige vorm gezet. 
 
Lid of donateur 
Naast de contributiestructuur willen we ook vaststellen wie er lid kunnen zijn 
en wie donateur. Het voorstel is dat iedereen die in het postcodegebied 9884 
woont lid kan zijn. Een lid is stemgerechtigd in de vergadering. Een persoon 
of huishouden buiten 9884 kan voor €10,= donateur worden. Een donateur 
krijgt Nais en kan meedoen aan activiteiten, maar kan niet besluiten in de 
(jaar)vergadering. Op deze manier houden we het gesprek en de 
besluitvorming over het dorp en de omgeving bij diegenen die ook in het dorp 
en de omgeving wonen. Er zijn nu 15 donateurs. Daarnaast zijn er 13 
huishoudens die nu lid zijn, maar in die regeling donateur worden. We gaan 
dan van 15 naar 28 donateurs.  
 
Gevolgen 
Huidig systeem, differentiatie naar aantal gezinsleden en leeftijd  
€5,= voor een volwassene, €2,50 voor een kind, minimaal €10,00 voor een 
donateur. 
Op deze manier komt er jaarlijks rond €1200,= aan contributie binnen. 
 
Nieuw optie 1, verschil tussen één- en meerpersoonshuishoudens 

- €7,50 voor een eenpersoons huishouden 
- €15,00 voor een meerpersoonshuishouden, ongeacht het aantal 

kinderen dat er eventueel is 
- €10,00 voor een donateur. 

Er zijn in deze optie 19 eenpersoons huishoudens, 71 meerpersoons 
huishoudens en 28 donateurs aangesloten.  
Bij onveranderd ledenaantal komt er met deze optie jaarlijks rond € 1480,00 
aan contributie binnen. Dit is rond €280 meer dan nu. Dat is ons inziens niet 
verkeerd. Met het vernieuwde dorpshuis willen we meer activiteiten. 
Sommige daarvan zullen met een ondersteuning of garantiestelling van 
Dorpsbelangen makkelijker op gang komen.  
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Optie 2, elk huishouden gelijk belast: 
€10,00 voor een huishouden, ongeacht het aantal personen in een 
huishouden, minimaal €10,00 voor een donateur. 
Er zijn in deze optie 90 huishoudens en 28 donateurs aangesloten. Bij 
onveranderd ledenaantal komt er met deze optie jaarlijks rond € 1180,00 aan 
contributie binnen. Dat is vergelijkbaar met wat er nu binnen komt. 
 
Nais 
Leden en donateurs ontvangen Nais. Wanneer we donateurs die verder weg 
wonen Nais toesturen gaat de hele donatie op aan Nais en porto. Het is een 
optie om donateurs met een digitale Nais voor 10 euro te doen en met een 
toegestuurde Nais €17.50. Maar ja, we gingen voor versimpeling……. 
 
Besluitvorming 
Het bestuur heeft een voorkeur voor optie 1 omdat daar eenpersoons en 
meerpersoons huishoudens meer naar het aantal personen worden belast. 
Echter, er gaan ook stemmen op om optie 2 te doen omdat die het meest 
eenvoudig is. Optie 2 heeft echter als nadeel dat eenpersoonshuishoudens 
naar verhouding veel betalen. Het gaat niet om een groot bedrag, maar we 
willen de drempel om lid te zijn wel graag laag houden. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Jubileumfoto 2016 nog te koop 
 

 
 

Tijdens de jubileumfeest op 2 juli 2016 (35 jaar dorpshuis) is er een 
“statiefoto” gemaakt van alle aanwezige dorpsgenoten voor de Eisseshof. 
Deze foto is nog verkrijgbaar, afgedrukt op A4 formaat, voor € 5,00 bij de 
penningmeester, Hans Harkema, Rikkerdagweg 5. 
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Nieuw seizoen Regiotheater  
 

Vanwege de vakantiedrukte in de Eisseshof staat de programmering van 
Regiotheater Niehove in de zomer altijd op een laag pitje. Maar inmiddels 
staan we weer in de startblokken voor een nieuw seizoen met een heel 
interessant programma in de bovenzaal van de Eisseshof. 
 

Het seizoen start op 12 oktober als Tim Knol met zijn theaterconcert “Lost 
& Found 2” naar Niehove komt. De voorverkoop van kaarten is heel hard 
gegaan. Dit concert is inmiddels UITVERKOCHT !! 
 

Op 2 november hebben we een zeer bijzonder duo te gast: Annick 
Cisaruk & David Venitri, twee rasartiesten uit Parijs. Zij zingen en spelen 
liedjes in de sfeer van Léo Ferré, Barbara en Aznavour. Annick en David 
zijn goede bekenden van dorpsgenote Marissa Chofart, die ze heeft 
overgehaald om ook een keer Niehove ter vereren met hun optreden.     
Het wordt een heerlijke Franse avond…. 
 

        

Voor 9 november stond Arno van der Heyden gepland met zijn 
humoristische programma “Heksenjacht”. Om gezondheidsreden kan hij 
echter voorlopig niet optreden. De voorstelling is dus AFGELAST. Zodra 
zijn gezondheid het weer toelaat wil hij alsnog naar Niehove komen. 
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In het laatste weekend van november zijn er twee voorstellingen van Het 
Peleton met “Brak”. Een tragikomisch toneelstuk, geschreven door Frank 
Houtappels, over twee stokoude zussen die de balans opmaken van de 
afgelopen dag en alle dagen daarvoor. De zussen worden gespeeld door 
Sigrid van Hoof (uit Groningen) en Margreet Smilde (uit Niehove) 
 

In het nieuwe jaar verwelkomen wij de Groninger theatergroep WAARK 
op 15 februari 2020. Zij spelen “Bevings”, een muzikale voorstelling die  
stem geeft aan de emoties die leven bij de Groningers: om het uit te 
zingen, om te jammeren, te schelden, te lachen en daarbij de rug recht te 
houden. Want hier weg? Dacht het toch niet. 
 

We zijn nog met een aantal artiesten in overleg, dus het programma in 
2020 zal zeker uitgebreider worden. Let op de berichten in de Naisflits of 
in de Nieuwsbrief van Regiotheater. 
 

Voor meer gegevens over tijden, kaartverkoop, enz. kan men kijken in de 
agenda elders in deze NAIS of op de website www.niehove.eu. 
 
        Fred, Husein, Lex, Wouter 
 

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/
http://www.niehove.eu/regiotheater
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove
http://www.facebook.com/StichtingRegiotheaterNiehove/
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ELECTRA:  
EEN TERUGBLIK OP HET 
ZWEMSEIZOEN 2019 
 
 

 
 
De laatste dag 
Op zondag 1 september is zwembad 
Electra gesloten na een ietwat wisselvallige 
zomer. Prachtig zomerweer werd regel-
matig afgewisseld met wat koudere dagen, 
maar desondanks was het altijd erg gezellig 
op het bad. Ook dit seizoen bezochten weer 
veel 'dagjesmensen' het zwembad. 
Uiteindelijk mochten we dit seizoen 
ongeveer 20.500 bezoekers ontvangen. De 
20.000e bezoeker heeft een abonnement 
voor volgend jaar in ontvangst genomen. 
            20.000ste bezoeker 

Het team 
Er stond dit jaar een groot team aan het bad, waaronder een aantal 'oude 
bekenden' maar ook nieuwe gezichten. Ook in de kiosk waren naast de 
bekende medewerkers een aantal nieuwe gezichten. Dit bracht 
gedurende het seizoen een gezellige dynamiek. Het hele team heeft hard 
gewerkt om er een mooi seizoen van te maken.  
 
De lessen 
Zoals ieder jaar was er een groot aanbod aan zwemlessen: Zwem ABC, 
survival, snorkelen, wereldzwemslagen en zwemvaardigheid. Naast deze 
lessen is de workshop plankspringen aanboden, waar een zeer 
enthousiast groepje kinderen aan mee heeft gedaan. De borstcrawl-
training was ook dit jaar een succes en werd daarom twee keer per week 
aangeboden. Een aantal zwemmers heeft behoorlijk profijt gehad van 
deze training tijdens de Swim Challenge. Dit seizoen werd als nieuwe 
lesactiviteit de zwemtraining voor de Kids Swim aangeboden. Acht 
kinderen trainden iedere maandag om op 31 augustus tijdens de Swim 
Challenge 750 meter in open water te kunnen zwemmen. Deze groep 
kinderen heeft daarnaast vijf keer in het Reitdiep gezwommen en dat was 
een geweldige ervaring. De kinderen van de reddingsbrigade hebben ook 
in het Reitdiep meegezwommen naast de wekelijkse training op 
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woensdagavond. Deze activiteit is zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens 
het seizoen zijn 37 diploma's en 30 certificaten uitgereikt.  
 
Schoolzwemmen 
Naast de zwemlessen konden kinderen hun zwemvaardigheden 
verbeteren tijdens het schoolzwemmen. Dit jaar hebben drie scholen 

gebruik gemaakt van deze 
mogelijkheid en hebben 
ongeveer 150 kinderen 
hieraan mee gedaan. Tijdens 
drie 'natte gymlessen' werd 
les gegeven met als doel 
zwemplezier en verbetering/ 
behoud van de zwem-
vaardigheden.  
 

 
Activiteiten 
Naast de zwemlessen zijn 
gedurende het seizoen 
verschillende activiteiten 
georganiseerd. De kinder-
middag met spelletjesparcours en luchtkussen in het diepe bad was een 
hoogtepunt. Het allermooiste was het moment waarop de jongste kinderen 
zonder diploma onder begeleiding van een ouder in het diepe bad over 
het luchtkussen mochten klimmen en klauteren.  Ook de zwemvierdaagse 
was dit jaar een groot succes. Elke dag werden er naast het baantjes 
zwemmen activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt het Bommetje-
kampioenschap. De zwemvierdaagse trok ruim 120 deelnemers en leidde 
tot een gezellige week op het bad.   
 
Swim Challenge 
Tenslotte was er deze zomer weer een Swim Challenge waarbij teams in 
estafettevorm 33,5 km van Zoutkamp naar Groningen zwommen ten 
behoeve van kankeronderzoek. Het team Electra heeft een bedrag van     
€ 3.300,- ingezameld. Ook de kinderen hebben tijdens de Kids Swim goed 
gezwommen door de grachten van Groningen en daarmee een bedrag 
van € 1.260,- opgehaald.  De totale opbrengst van de Swim Challenge 
was € 214.055,17. 
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Vrijwilligers 
Zoals ieder jaar is het seizoen afgesloten met een barbecue voor de vele 
vrijwilligers die het bestaan van het zwembad Electra mogelijk maken. De 
barbecue was met ongeveer 40 vrijwilligers een gezellige bijeenkomst. Als 
bestuur willen we een ieder die een bijdrage levert langs deze weg 
nogmaals hartelijk bedanken. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie 
mogen rekenen. Ook nu weer een oproep: we zijn altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers zowel voor het onderhoud als voor de kiosk. Meld u bij 
één van de bestuursleden!  
 
Duurzaamheid 
Zoals voor alle bezoekers dit seizoen wel zichtbaar was, wordt er door het 
bestuur geïnvesteerd in duurzaamheid. Dit jaar ligt de nadruk op het 
uitbreiden van het aantal zonnepanelen en de aanschaf van een 
warmtepomp. Met deze investeringen werken we aan het behoud van het 
bad voor de toekomst.  
 
Conclusie 
Conclusie van deze terugblik kan alleen maar zijn dat we terug kunnen 
kijken op een mooi seizoen.  Als bestuur gaan we na de sluiting van het 
bad aan de slag met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. We 
hopen iedereen in 2020 weer te mogen verwelkomen op zwembad 
Electra.  
     Namens het bestuur, Esther Nolles 
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GLASVEZEL: DOEN OF (NOG) NIET DOEN? 
 

Een unieke kans voor Niehove en de rest van 
de gemeente Westerkwartier:  als minimaal 
40% van de inwoners meedoet gaat de firma 
Glasdraad glasvezelkabels aanleggen naar 
woningen in de dorpskernen én in het 
buitengebied! Voor wie nu meedoet blijven 
de kosten beperkt! 
Ruud, Fred en Lex brachten een bezoek aan 
de voorlichtingsbijeenkomst in Noordhorn en 
schreven onderstaand résumé. 
 
Meedoen of niet? 
Feiten: 

• We doen steeds meer dingen via internet. Ons gezamenlijke data-
gebruik stijgt elk jaar met sprongen. 

• Het huidige (koper-)netwerk raakt steeds verder overbelast, dit gaat 
ten koste van de internetsnelheid (gegevens-filevorming). Dit wordt 
in de loop van de tijd erger. 

• Er zit een bovengrens aan de internetsnelheid die via het 
kopernetwerk haalbaar is. 

• De capaciteit van glasvezel is zo hoog, dat het netwerk in de 
komende tientallen jaren niet meer de bottleneck zal zijn. 

  
Redenen om mee te doen: 

• Je wilt nu of in de nabije toekomst sneller internet. Het dataverkeer 
via glasvezel kan veel sneller (tot wel 800 MB en hoger als dat nodig 
is) dan via de huidige (koper-)netwerken van KPN en Ziggo. 
Bovendien is er keuze uit een 10-tal providers (waaronder KPN, 
Tele2, Telfort, T-Mobile) met een grote keuze aan TV-pakketten en 
vaak ook combinatievoordeel met mobiel bellen. 

• Nu instappen is goedkoper dan ooit (in verleden of toekomst) 
• Je helpt mee om het quotum van 40% te halen en helpt daarmee je 

buren in het buitengebied 
  
Redenen om (nog) niet mee te doen: 

• Je bent tevreden met je huidige situatie (internet, televisie, telefoon); 
• Je houdt niet van veranderen; 
• Je wacht tot je zelf last krijgt van een trage verbinding en stapt dan 

alsnog in (is duurder!); 
• Je hebt (sterke) voorkeur voor een aanbieder die (nog) niet meedoet 

met glasvezel (bv. Ziggo!). 
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• Je hebt geen zin of mogelijkheid om in huis aanpassingen te doen 
(voor televisie via glasvezel is netwerkkabel (UTP-kabel) nodig in 
plaats van coax-kabel en een kastje om de TV op de netwerkkabel 
aan te sluiten). 
 

Waarom GlasdraadWesterkwartier? 
Daar waar in de grote kernen (Zuidhorn, Leek, Grijpskerk) door KPN een 
glasvezelnetwerk wordt aangelegd, is GlasdraadWesterkwartier de partij 
die de kleinere kernen, waaronder Niehove, en een groot deel van het 
buitengebied van Westerkwartier van glasvezel wil voorzien. In het 
buitengebied kan nog voor een andere aanbieder gekozen worden, maar 
de dorpskernen zijn aangewezen op GlasdraadWesterkwartier. Deze 
organisatie heeft afspraken gemaakt met de gemeente Westerkwartier 
over de aanleg van het glasvezelnetwerk. Verder kan gemeld worden, dat 
Humsternet, de organisatie die destijds is opgericht om te bewerkstelligen 
dat er glasvezel zou komen in Humsterland, GlasdraadWesterkwartier 
aanbeveelt (zie www.humsternet.nl). 
 

 
 

Waarom nu aanmelden? 
Om het glasvezelnetwerk rendabel te kunnen aanleggen, moet tenminste 
40% van de huishoudens in het gebied meedoen. Zijn er minder 
belangstellenden, dan kan het niet uit en zal GlasdraadWesterkwartier 
(helaas) niet overgaan tot aanleg van glasvezel. Daarom is het gewenst 
dat zoveel mogelijk huishoudens zich aanmelden voor aansluiting op 
glasvezel vóór 25 november 2019. Je maakt dan gebruik van het 
gereduceerde tarief. Wie op een later tijdstip besluit tot aansluiting, betaalt 
aanzienlijk meer. 
 
Wat kost het? 
Voor wie al een coax-aansluiting heeft (van bv.KPN of Ziggo), kost 
aansluiting op glasvezel eenmalig € 200 (inclusief BTW) of  € 5,00 per 
maand gedurende 15 jaar. De maandelijkse kosten van een abonnement 
dat dan afgesloten moet worden met een glasvezel-aanbieder liggen voor 
datasnelheden die je nu hebt in de meeste gevallen iets lager dan van 
bestaande abonnementen. Als je (veel) hogere internetsnelheid wilt dan 
je nu hebt of kunt krijgen kost dat (uiteraard) extra.  Voor bewoners in het 
buitengebied (waar nu geen ZIGGO aansluiting is) kost de aanleg 

http://www.glasdraadwesterkwartier.nl/
http://www.humsternet.nl/
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aanzienlijk meer, omdat de aanlegkosten hier beduidend hoger zijn. Het 
gaat dan om een bedrag van eenmalig € 2.000 (incl. BTW) of € 17,50 per 
maand gedurende 15 jaar. 
 
Hoe kan ik meer informatie krijgen? 
Dezer dagen wordt een uitgebreide informatiekrant huis-aan-huis 
bezorgd. 
Voor meer informatie en aanmelden kan men verder kijken op: 
www.glasdraadwesterkwartier.nl 
 
 

 

 
 

 
  

http://www.glasdraadwesterkwartier.nl/
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HISTORIE EISSESHOF IN “STAND & LANDE” 
 
 

Ergens in het voorjaar of in de zomer van 2015 - in de aanloop naar het 
afscheid van Feike van Kammen in verband met zijn verhuizing van 
Niehove naar Amsterdam - moet het plan geboren zijn om een verhaal te 
schrijven over de opeenvolgende families, die allen eigenaren van het café 
Eisseshof waren geweest. Dat onderzoek naar de families wilde ik wel 
doen. Het dorp Niehove was geen onbekend terrein voor mij. Als kind 
kwam ik regelmatig op bezoek bij mijn oom Jan en tante Hennie Friso- 
Veenema in hun witte huis aan de Kerkstraat 17. In die tijd had ik Feike 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zes pagina’s in 
het tijdschrift 
“Stad & Lande” 
gewijd aan de 
historie van de 
Eisseshof 
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wel eens ontmoet maar de contacten tussen ons bleven toen beperkt, daar 
Feike destijds in Amsterdam woonde en werkte. Als klein meisje was ik 
wel eens in het café geweest om in het winkeltje van mevrouw Van 
Kammen een boodschap te halen voor mijn tante.  
 

Door het onderzoek naar de families die vanaf de achttiende eeuw tot circa 
1980 in het café hadden gewoond, gingen verschillende personen voor 
mij leven. De gezinnen met hun kinderen hadden niet alleen een naam, 
soms kwam ik ook iets meer te weten over hun leven. De geschiedenis 
van een jong meisje, Hindrikje Leving raakte mij in het bijzonder. Zij verloor 
haar moeder op zeer jonge leeftijd, daarna haar vader en tenslotte was 
het haar oude grootmoeder die bijna 100 jaar oud werd. En dankzij 
Hindrikje bleef het café bestaan, want ze trouwde met boerenzoon Hindrik 
Bansema uit Oldehove, die geen boer werd maar kastelein.  
 

Tegenwoordig is het café Eisseshof een populaire bestemming voor 
fietsers om in de zomer een drankje te drinken op het terras. Anderen 
komen er ’s avonds om gezellig met elkaar te genieten van een goede 
maaltijd. Het verhaal over de Eisseshof en de families die er woonden, 
heeft een plaats gekregen in het tijdschrift Stad & Lande, dat in deze 
herfst verschenen is. Hopelijk zullen de Niehoofsters en anderen die het 
café een warm hart toedragen het verhaal lezen: losse nummers van het 
tijdschrift zijn te verkrijgen via maildres redactiestadenlande@gmail.com   
 
Wija Friso, Groningen 

mailto:redactiestadenlande@gmail.com
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Naschrift van de redactie: Het hele artikel van Wija Friso over de Eisseshof 
beslaat zes pagina’s. Wij zijn in overleg met de redactie van Stad en Lande 
om het artikel te mogen plaatsen op onze website. 

 
 

 
 
 

  

Stad & Lande bestaat sinds 1924 en is een vereniging voor iedereen 
met interesse voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. 
Jaarlijks is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere publicaties, 
excursies en restauraties van monumenten. Ook participeert de 
vereniging in verschillende samenwerkings-verbanden met andere 
instellingen zoals bij het organiseren van lezingen en de Dag van de 
Groninger Geschiedenis. 
Als lid ondersteunt u de activiteiten van de vereniging en ontvangt u 
vier maal per jaar het cultuurhistorisch tijdschrift Stad & Lande en ieder 
najaar het Historisch Jaarboek Groningen. 
Voor meer informatie zie: www.stad-lande.nl 
 

 
 besla 

http://www.stad-lande.nl/
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SAMEN LEVEN IN NIJHOOF 
 

 
Succesvolle  
KWF-collecte 
 
Begin september is de collecte voor KWF Kankerbestrijding gehouden. 
Er is door Niehove e.o. gul gegeven. In de voormalige gemeente Oldehove 
(Lauwerzijl, Niehove, Saaksum, Oldehove en Kommerzijl ged.) is maar 
liefst € 1.714,29 ingezameld voor het goede doel. Dat is ruim € 200,00 
meer dan vorig jaar! Nieuw was de mogelijkheid tot betaling per QR-code; 
hiervan is mondjesmaat gebruik gemaakt, maar het werkt prima en de 
verwachting is dat deze vorm van betaling zal toenemen in de toekomst. 
 

Diny Cruiming heeft in Niehove  € 168,43 bij elkaar gelopen en Alida 
Terpstra heeft in het buitengebied rondom Niehove € 148,40 bij elkaar 
‘gefietst’. Een super opbrengst. Dankzij uw vrijgevigheid kan KWF 
investeren in haar doelen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer 
mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte. 
Dank doorvoor! 
 

 

Buurtpreventie-app 
 

Zoals velen al wel bekend is hebben we hier in Niehove een buurt-
preventie app. Deze is uitsluitend bedoeld om te gebruiken bij 
calamiteiten, zoals: 

• Levensbedreigende situaties 

• Brand 

• Onraad, diefstal 

• Vermiste personen / dieren 
 

Dus niet voor allerlei wissewasjes, 
nieuwtjes, enz. 
 
Neem je nog niet deel aan de buurtapp en wil je meedoen, meld je dan 
aan bij Wouter Brouwer via 06-14172729.  
 
Er zijn overigens ook voorstellen om een soort mee-reis-app te maken, 
waarin dorpsbewoners kunnen vragen of zij met iemand kunnen 
meereizen naar bijv. Zuidhorn of Groningen-stad. Hierover binnenkort een 
voorstel/oproep via de Naisflits 
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Suxwort gaat weer zingen…. 
 

Ons dorpskoor “Suxwort zingt” houdt vanaf medio november weer een 
aantal repetities op maandagavond in de Eisseshof. Naast het repeteren 
van reeds eerder gezongen repertoire gaan we ook een of twee nieuwe 
liederen instuderen. Waarschijnlijk gaan we in het nieuwe jaar door met 
het instuderen van een aantal winterliederen.  
Zin om mee te zingen? Voor meer informatie kan je terecht bij onze 
dirigent Anne Vos-van Dijk (06-40418767) of bij Lex van Wijngaarden (06-
23598615) 
 

 
 
 

Wie wil meehelpen met Kerstavond? 
 

Het is al jarenlang gebruik dat we als 
dorpsgenoten op kerstavond (24 december) 
samenkomen in de kerk. De laatste jaren lag 
de organisatie bij leden van ons koor 
“Suxwort zingt”. Om te voorkomen dat de 
invulling ieder jaar min of meer hetzelfde 
wordt, lijkt het ons leuk als er op kerstavond 
naast koorzang ook samenzang en 
instrumentale muziek zal zijn. Ook lijkt het 
ons goed dat de organisatie van de avond 
niet uitsluitend bij de koorleden ligt.  
Daarom zoeken we enkele mensen die het 
leuk vinden dit jaar mee te helpen met de 
voorbereiding en organisatie van kerstavond. 
 

Voor informatie en aanmelden kan je contact opnemen met Maria de 
Graaff, Kerkstraat 17, tel. 06-53675757. 
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 
 
 

Voetbaltoernooi (29 juni) 
 

Dit jaar hadden we op 29 juni al weer het vijfde Niehoofster voetbal-
toernooi. We hadden er prachtig weer bij. Dus zwembadjes klaar gezet 
voor wat afkoeling voor jong en oud. Ook was er een mooie pyramidetent 
opgezet, geleend van Johan (Cola) Cruiming, dat gaf een mooie tropische 
sfeer.  
Vanaf dat moment kwamen de eerste voetballers het veld al op fietsen. In 
totaal waren er vier teams: twee uit Oldehove, één uit Kommerzijl en één 
uit Niehove en omstreken en een paar oud-Niehoofsters. Om 14.00 uur 

werd het startschot 
gelost door onze 
jarige, vaste scheids-
rechter Imko van Dijk.  
 
Ondanks het warme 
weer werd er snel en 
technisch gespeeld, 

maar er kan maar 
één winnaar zijn. 
Dat was het team 
van Rob van Straten 
uit Oldehove. Die 
heeft de beker 
gewonnen die dit 
jaar is gesponsord 
door oud-Niehoofster Wiebe Haaima.  
Daarna hebben we nog gezellig nagepraat onder het genot van een 
drankje en lekkere gehaktballen. We kunnen terugzien op een geslaagde 
dag. Iedereen bedankt voor de medewerking. Hopelijk tot de volgende 
laatste donderdag van juni 2020. 
        Jan Broersma 
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Open Monumentendag (14 september) 

Zaterdag 14 september was het Open Monumentendag met als motto dit 
jaar: “Plekken van Plezier”. Een goede aanleiding om een muzikale 
middag te organiseren in de monumentale kerk van Niehove. Ons eigen 
dorpskoor “Suxwort zingt” liet zich diverse malen van z’n beste kant horen 
met vrolijke liedjes uit verschillende landen en ook een ingetogen “Locus 
Iste”. Er waren veel enthousiaste reacties en waardering voor de inzet van 
dirigent Anne Vos-van Dijk, die tussen de bedrijven door ook nog de cello 
bespeelde in samenspel met Johan Keus op gitaar (String Time).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het laatste optreden van “Suxwort zingt” was ook het bestuur van 
Stichting Open Monumentendag Gemeente Westerkwartier aanwezig, dat 
nog even bleef naborrelen op het terras van de Eisseshof om vervolgens 
symbolisch de vlag bij de kerk te strijken ten teken dat Open 
Monumentendag 2019 weer ten einde was. 

Overigens heeft “Suxwort zingt” ook een muzikale bijdrage geleverd aan 
de startavond van Open Monumentendag in onze gemeente op 
donderdag 12 september in Hotel Aduard. Daar werd het thema “Plekken 
van Plezier” belicht aan de hand van verhalen en een lezing. Hier was 
tevens het debuut van onze dorpsgenote Janet Postema als 
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verhalenverteller namens Mien Westerkwartier. Al met al heeft Niehove 
een aardig steentje bijgedragen aan het welslagen van deze Open 
Monumentendag.  

 
Klussen op Burendag (28 september) 

Op zaterdag 28 september hebben we in het kader van Burendag werk 
verricht in en om ons Dorpshuis. Van het geld dat we gewonnen hebben 
met de Leefbaarheidsprijs hebben we een schilderijenophangsysteem 
gekocht. Dat zit nu aan de muur, dus er kan geëxposeerd worden! De 
oude dakpannen hebben een plekje gekregen in de Deurrit, het 
isolatiemateriaal is opgeruimd, en er is rondom onkruid gewied. Na afloop 
van het werk hebben Annie en Wouter gekookt, en hebben we heerlijk met 
elkaar gegeten. Burendag werd gesponsord door het Oranjefonds.  
 
  Met dank namens Vereniging Dorpshuis, Janneke Holwarda 
 

 

Niehove zingt het Grönninger Laid (28 september) 

Eveneens op 28 september was het klokslag 17.00 uur tijd om voor de 
Eisseshof het Grönnens Laid aan te heffen ter gelegenheid van het 100 
jarig bestaan van dit Groninger volkslied. Op initiatief van “Tocht om de 
Noord” werd dit tegelijkertijd in meer dan 100 plaatsen in de provincie 
gedaan. Niehove kon dus niet verstek laten gaan. Uit volle borst werden 
de drie coupletten gezongen door 18 inwoners van Niehove (de fotograaf 
incluis). 
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Uitslag klaversjassen 
27 september 
Gespeeld in 3 boompjes 
 
Heb je ook zin om te 
klaverjassen? Neem contact op 
met Minke Bok 0683232002 of 
Henk Pieltjes 0610551172. 
 

Iedere laatste vrijdag van de 
maand (zolang er een R in zit), 
 

Gr. Jan Broersma 
 

 

 
 
 
 

1.  Henk Cornello  5321 
2.  Ellie Klamer  5260 
3.  Minke Bok   5247 
4.  Peter Haack  5094 
5.  Henk Pieltjes  5029 
6.  Sijtse Scheeringa  5015 
7.  Jans Klamer  4522 
8.  Hans van der Helm 4417 
9.  Harm Jan Huiges  4256 
10.  Geertje Haack  4175 
11.  Jan Broersma  3903 
12.  Janet Postema  3721  
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ACTIVITEITENKALENDER 
 
 
 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 
 

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

De agenda voor de algemene 
ledenvergadering staat elders 
in deze NAIS en als het goed 
is zijn de stukken ook huis aan huis bezorgd (zie verder ook: 
www.niehove.eu). Iedereen hartelijk welkom! 
 
 

Tim Knol: Lost & Found 2 
 

Datum:    zaterdag 12 oktober  
Tijd:      21.00 uur 
Plaats:    Eisseshof (Regiotheater) 
Entree: € 18,00 
 

Theaterconcert van Tim Knol: “heerlijke 
liedjes om bij op adem te komen en je 
aan te warmen” (OOR) 
 

== UITVERKOCHT  == 
 
 

 

Bowlen voor de jeugd 
 

Datum: vrijdag 25 oktober 
Tijd:  16.00 - 20.00 uur 
Plaats: verzamelen bij de haven 
Door:  Activiteitencommissie 
Entrée: € 5,00 

We gaan samen met de jeugd van 
Niehove bowlen. Ga jij mee? Laat even 
weten of je meegaat. Dit kan via 
acniehove@hotmail.com 

Tot dan, Activiteitencommissie (Jennie, Bianca, Ella, Gina, Marjan) 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Annick Cisaruk & David 
Venitri: 
Franse avond in de Eisseshof 
Datum: zaterdag 2 november 
Tijd: 20.30 uur 
Plaats: Eisseshof (Regiotheater) 
Entree: € 10.00 

Twee rasartiesten uit Parijs zingen en 
spelen liedjes in de sfeer van Léo Ferré, 
Barbara, Boris Vian en Aznavour en 
delen uit hun show "La Vie en Frac” . 
Elke maandagavond zijn zij te zien en te 
horen in het beroemde “cabaret” Le 
Connètable.  

De muziek van David Venitucci, vol van klanken uit oost Europa, walsen, 
tango en jazz, harmonieert prachtig met de warme en sensuele stem van 
Annick Cisaruk. 
 
 

BIER op de WIERDE 
Datum: zondag 3 november 
Tijd:  15.00 uur 
Plaats: Eisseshof (bovenzaal) 
Kosten: € 20,00 
 

Ik neem jullie graag mee in de 
wereld van Trappistenbier!  
Heb je altijd al willen weten wat 
trappistenbier is, waar het vandaan komt en hoe het smaakt? Geef je 
dan snel op voor een middag vullend programma waarbij je kennismaakt 
met verschillende trappistenbieren onder begeleiding van bijpassende 
hapjes.  
Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers (VOL=VOL).  
 
Opgeven tot uiterlijk zaterdag 19 oktober via 
bieropdewierde@outlook.com of via Whatsapp/sms op 06-14172729. 
  

                                                                                                                  Met vriendelijke groet, Wouter Brouwer 
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Arno van der Heyden: 
“HEKSENJACHT” 
Datum: zaterdag 9 november 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats: Eisseshof (Regiotheater) 
Entrée: € 10,00 
 

Wegens omstandigheden 
 

GEANNULEERD 
 

 
 

 
 

Het Peleton speelt: “BRAK” 
 

 

Zaterdag 23 november /  20.30 uur 
& 

Zondag 24 november / 16.00 uur 
Plaats: Eisseshof  
Entrée: € 10,00 
 

Een tragikomisch toneelstuk, 
geschreven door Frank Houtappels, over twee stokoude zussen, die de 
balans opmaken van de afgelopen dag en alle dagen daarvoor. Ze zoeken 
troost en gezelschap bij elkaar maar zijn ook tot elkaar veroordeeld.  
Gespeeld door Sigrid van Hoof en Margreet Smilde (!) 
Regie: Ron Akkerman 
 

 

 

Sinterklaas in Niehove 
 

•  Schoen zetten op vrijdagavond 
Datum:  vrijdag 29 november 
Tijd:  18.30 uur 
Plaats: Eisseshof 
 

Ook kleinkinderen zijn welkom, voor hun geldt 
het niet-leden tarief.  
Vergeet je je schoen met je naam erop niet? 
Eigen bijdrage: €3.00. Eigen bijdrage niet-leden: €5.00 
Laat even weten of je komt via de mail acniehove@hotmail.com. Graag 
voor 8 november.  
Geld inleveren mag in een gesloten enveloppe bij Jennie Tuinstra, 
Rikkerdaweg 15. 

mailto:acniehove@hotmail.com
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•  Intocht Sint en Pieten 
Datum: zaterdag 30 november 
Tijd: 15.00 uur 
Plaats: bij de haven  + Eisseshof 
 

Op zaterdag 30 november komen 
Sint en zijn Pieten weer in Niehove. 
Om 15.00 uur wachten wij hen op 
bij de haven. Bij deze willen wij 
iedereen van harte uitnodigen om 
de Sint en zijn Pieten een warm 
welkom te geven. Aansluitend 
brengt Sint een bezoek aan de 
kinderen in de Eisseshof om te 
kijken wat erin hun schoen zit. 
 

 

•  Sinterklaasavond 18+ 
Datum: zaterdag 30 november 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats:  Eisseshof  
 

‘s Avonds brengen de Sint en zijn 
Pieten ook nog een bezoekje aan 
Eisseshof voor de vertrouwde bingo 
en natuurlijk een aantal mooie 
gedichten. Wij zouden het superleuk 
vinden als er, net als vorig jaar, een 
aantal mooie gedichten worden 
aangeleverd. Dit kan via de e-mail: 
acniehove@hotmail.com. De bingo start om 20:00 uur. Graag tot dan. 
 

 

 

Kerstklaverjassen 
Datum: vrijdag 20 december 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eisseshof 
Inleg: € 5,00 
 

Gezellige klaverjasavond aan 
het eind van het jaar. Opgave 
bij Minke Boer 0683232002 of 

Henk Pieltjes 0610551172.  Graag opgeven voor 18 december in 
verband met bestellen vleesprijzen. Iedereen prijs! 

mailto:acniehove@hotmail.com


 

46 

Kerstavond in de kerk 
Datum: dinsdag 24 december 
Tijd:  17.00 uur?? 
Plaats: Kerk 
 

Evenals vorig jaar willen we weer 
samenkomen op kerstavond met 
muziek, zang, declamatie en natuurlijk 
hapjes en drankjes. Elders in deze 
NAIS een oproep aan dorpsgenoten 

die willen meehelpen met de voorbereiding van dit gezellige samenzijn. 
 

 

 

Winterwandeling van 
rond Niehove 
Datum: vrijdag 27 december 
Tijd:  13.30 uur. 
Start:  bij de kerk 
 

Het Groninger Landschap 
houdt een winterwandeling 
van circa 8 kilometer rond 
Niehove. Nadere informatie 
t.z.t. via de Naisflits en 
www.groningerlandschap.nl 

 
 

Kloksmeren tijdens de jaarwisseling 
 

Het nieuwe jaar wordt traditioneel ingeluid met het 
kloksmeren. Verzamelen rond de kerk na de 
twaalf slagen en het klokluiden. Het kloksmeren is 
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
nieuwjaarswensen te uiten, de handen te 
verwarmen, eventueel de kerkklok te luiden en 
een dronk op het nieuwe jaar te nemen. Keuze uit 
bier, wijn, berenburg en fris. 
Daarom een oproep aan alle Niehoofsters, en hun 
eventuele gasten, om met elkaar een mooie start 
van 2020 te maken en elkaar, gelijk aan het begin 
van het nieuwe jaar, te begroeten. 

  

http://www.groningerlandschap.nl/
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NIEUWJAARSDISCO voor de jeugd 
Datum: 11 januari 2020 
Tijd:  19.00 en 20.00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 

Ook dit jaar houdt de ActiviteitenCommissie op zaterdag 11 januari weer 
een disco voor de jeugd: 
 

De kinderen van 4 t/m 8 jaar zijn 
van 19.00 tot 20.15 uur welkom. 
 

De kinderen van 8 t/m 17 jaar zijn 
van 20.00 tot 22.00 uur welkom. 
 

Het thema dit jaar is: DISCO 
Entree leden: gratis 
Entree niet-leden: € 1,00 
Ranja gratis. Fris en Chips € 0,50 

 

NIEUWJAARSDISCO voor volwassen 
Datum:  11 januari 2020 
Tijd:  22.00 uur 
Plaats: Eisseshof 
 

Aansluitend is er voor alle Nijhoofsters een spetterende nieuwjaarsdisco 
Aanvang 22.00 uur in de bovenzaal van de Eisseshof. 
Wordt georganiseerd door Activiteitencommissie in samenwerking met 
de Eisseshof. Muziek wordt verzorgd door DJ Meindert 
Swingen jullie met ons mee….. 
 

 
WAARK: “BEVINGS”  
Datum:  zaterdag 15 februari 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats: Eisseshof  
Entrée: € 13,00 

Hoe voelt het om nu Groninger 
te zijn? Om de grond onder je 
voeten weg te voelen zakken, gegijzeld te worden door de zucht naar gas? 
De muzikale voorstelling Bevings geeft een stem aan de emoties die leven 
bij de Groningers. Om het uit te zingen, om te jammeren, te schelden, te 
lachen en daarbij de rug recht te houden. Want hier weg? Dacht het toch 
niet….. 
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Even voorstellen 1: 
 

Mijn naam is Aath Pijpker en ben bij het schrijven van dit artikel nog net 
57 jaar en ik ga wonen aan de Rikkerdagweg 23, ja het huis van Wiepie 
Jansen. Ik ga daar niet alleen wonen, ik ga daar wonen met Hugo & Victor, 
dit zijn respectievelijk een ruwharige- en gladharige tackel. Zoals de foto 
doet vermoeden houden ze de buurt goed in de gaten en mogen graag 
naar buiten kijken. Ergens half oktober is de verhuizing gepland en dan 
hebben zij een mooie grote tuin tot hun beschikking. Ze kunnen waakzaam 
zijn, schrik niet, ze bijten niet! De ondertekening van de akte bij de notaris 
is op 2 oktober, dan ben ik de nieuwe eigenaar. Wiepie wens ik heel veel 
woonplezier in Groningen aan de Gorechtkade. Wiepie zal nog regelmatig 
Niehove aandoen, al was het alleen al voor de Jeu de Boules en “Aath…. 
jij doet ook mee”, aldus Wiepie. Dus de Jeu de Boules ballen zijn al 
aangeschaft! 
 

   
 

Ik heb bijna 16 jaar in de stad Groningen gewoond en ik moet u zeggen, 
met heel veel plezier. Ik zal de stad Groningen altijd een warm hart blijven 
toedragen. Ik ben er ook geboren, maar heb ook op andere plekken in de 
provincie Groningen gewoond. Ik heb daar in een leuk oud huis gewoond 
in de Oosterpoort-Frederikstraat, een huis uit 1876 met nog vele oude 
kenmerken. Wat oude kenmerken betreft lever ik niet veel in, want het huis 
aan de Rikkerdaweg heeft ook nog vele oude kenmerken passend bij de 
woning. Dit zijn de type huizen waar ik enthousiast van wordt. Het huis 
heeft ook een mooie tuin, waar ik mijn groene vingers in kan zetten! Je 
leven kan veranderen en zo ook je woonwensen en het huis, tuin en de 
omgeving voldoen aan al mijn verwachtingen. Ik werk in Zuidhorn, van 
beroep ben ik facilitair beheerder/werkbegeleider bij De Noordster/De 
Zijlen. De Noordster is een verzamelnaam voor twee scholen (De Borgh 



 

49 

en Het Anker), SKSG kinderopvang, kinderfysio Groningen, repro De 
Zijlen en de georganiseerde sport uit de omgeving van Zuidhorn zijn hierin 
gehuisvest. Niehove is ook een leuk levendig dorp. Ik heb al een aantal 
keer op het terras gezeten en zelfs een keer gegeten bij Eisseshof en 
Liselotte heeft mij al veel over het dorp verteld en…. wie kan dat nou beter 
als zij! Ik ben al druk bezig om verhuisdozen in te pakken en heb al diverse 
ritjes gemaakt om spullen alvast in het huis van Wiepie te zetten en zo ook 
al met een aantal bewoners van Niehove gesproken die op bezoek waren 
bij Wiepie. Nog een kleine week en dan is de sleutel overdracht. Ik heb er 
zin in! 
 

Even voorstellen 2: 
 

Hallo ik ben Marcel Mulder 39 jaar. Ik werk als software ontwikkelaar bij 
WeHelpen in Groningen. 
 

In mijn vrije tijd trek ik graag de natuur in, wandelen of fietsen. Daarnaast 
hobby ik wat met elektronica. Het maken van verre reizen is ook iets wat 
ik ontzettend graag doe, zo heb ik al heel wat landen bezocht, maar wil ik 
er nog zoveel meer zien. 
 

Voorlopig ben ik nog even druk met schilderen en klussen. Eind november 
verwacht ik daadwerkelijk aan de Ds. J. Wiegersweg 10 te komen wonen. 
En dat in het mooiste dorp van Nederland! 
 

 
 

Noot van de redactie: Martin is al met zijn inburgeringscursus begonnen. 
Zo maakte hij zich al verdienstelijk tijdens de burendag in de Eisseshof en 
liet hij zich de feestelijke inhuldiging van Niehove als mooiste dorp van 
Nederland ook niet ontgaan…..
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WIE WAT WAAR 
 
In deze rubriek willen we bewoners van Niehove aan het woord laten over 
een onderwerp dat momenteel in de actualiteit is en/of hun na aan het hart 
ligt. Een verhaal uit het leven gegrepen, dus. Deze keer: Oebele 
Spriensma 
 

Van grap tot officieel fietspad 
 

Mijn eerste kennismaking met Niehove was zo’n 13 jaar geleden, toen we 
tijdens een zomervakantie via het Oebelepad en Tilstok pardoes de 
schoolplaat van Riekele Prins infietsten. Een feest van herkenning!      
Toen wij vele jaren later uiteindelijk in Niehove kwamen te wonen, rees al 
snel de vraag: waar komt de naam Oebelepad vandaan? Van buren 
vernamen wij dat het antwoord erg dichtbij te vinden was: Oebele woonde 
samen met Riet en hun vijf kinderen jarenlang in het huis dat wij nu mogen 
bewonen: Kerkstraat 17. Reden genoeg om eens in het archief te duiken 
en bij Oebele en Riet langs te gaan aan de Rikkerdaweg. 
 

20 jaar Oebelepad 
Eind vorige eeuw was er 
nogal wat Europees geld 
beschikbaar voor het ont-
sluiten van het platteland in 
tijden van “achteruitgang 
van agrarische gebieden”. 
Daarbij wilde men ook de 
recreatiemogelijkheden in 
dit gebied bevorderen. 
Met steun van het 
Ministerie van Landbouw, 
LTO en de voormalige 
gemeente Zuidhorn 
werden er twee nieuwe 
fietspaden aangelegd: 
een van Den Ham via 
Fransum naar Beswerd 
en de andere van Niehove over 
Heereburen naar Niezijl. Beide werden in 1999, dus nu 20 jaar 
geleden, officieel geopend door de burgemeester Klaassen van Zuidhorn 
en gedeputeerde Mirjam de Meijer (zie bovenstaande foto en kranten-
artikel op pag. 53). 
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Hoe het Oebel(e)pad aan zijn naam kwam 
Vanuit Niehove was lange tijd gelobbyd om een goed begaanbaar pad 
naar Heereburen te krijgen, maar toen het pad er uiteindelijk lag werd bij 
de officële opening vergeten de initiatiefnemers uit te nodigen. Dat bracht 
enkele Nijhoofsters op het idee (geruchten zeggen dat het gaat om Sietse 
Boer, Rens Iwema en Johan Spriensma) om zelf het pad ten doop te 
houden en van een naam te voorzien. Daarbij was de naam al snel 
bedacht: Oebelpad naar Oebele Spriensma die na vele jaren pendelen 
tussen Niehove en Heereburen nu eindelijk een rechtstreekse 
fietsverbinding kreeg voor zijn woon-werk-verkeer.  

De burgemeester, geconfronteerd met het feit dat de initiatiefnemers uit 
Niehove niet waren uitgenodigd bij de officiële opening, was zo sportief 
om ook de officieuze opening van het Oebelpad te verrichten. “En omdat 
er toen van overheidswege geen bezwaar werd aangetekend, is de naam 

Oebelpad of Oebelepad? 
Aanvankelijk droeg het pad de naam Oebelpad, omdat Oebele zo in de 
volksmond wordt genoemd. Op het oorspronkelijke bordje staat dan ook 
deze verkorte naam. Toen het bordje rond 2011 (het jaar waarin Oebele 
met pensioen ging) vervangen werd, kwam zijn officiële naam op het bordje 
te staan.  
 

   
 

                    Het oude bord van 1999                             Oebele in 2011 voor het nieuwe bord 
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nu al 20 jaar Oebel(e)pad” zegt Oebele grijnzend: “Juridisch schijnt dat 
niet zomaar weer ongedaan gemaakt te kunnen worden”. Hij vertelt mij dit 
in zijn boomgaard achter de bedrijfsgebouwen aan de Rikkerdaweg, waar 
hij net bezig is de appelbomen te snoeien. Destijds werd hij overvallen 
door de naamgeving, die eigenlijk als grap bedoeld was. Bescheiden als 
hij is, had hij ook niet zo de behoefte om in het middelpunt van de 
belangstelling te staan, maar nu vindt hij het toch wel leuk. 
 
 

Oebele Spriensma is geboren en getogen op Heereburen. Zijn ouders 
hadden daar een boerderenbedrijf dat hij later met zijn broer voortzette. 
Zijn broer woonde op de boerderij en Oebele kocht in 1970 een huis in 
Niehove, waar hij met Riet ging wonen en waar de kinderen geboren 
werden. Dit betekende dat hij driemaal per dag heen en weer fietste 
tussen Niehove en Heereburen via de Frytumerweg om de koeien te 
melken en andere werkzaamheden te verrichten. Met de komst van het 
nieuwe fietspad, werd zijn woon-werk-verkeer aanmerklijk verkort. “In mijn 
jeugd was er al wel een kerkepad tussen Heereburen en Niehove”, vertelt 
Oebele: “maar dan moest je wel via planken over enkele sloten”. Om daar 
laconiek aan toe te voegen: “Dat was met een fiets niet zo gemakkelijk”. 
 

Omdat de zonen belangstelling hadden voor landbouwmechanisatie en al 
geregeld aan het sleutelen waren in de schuur bij de boerderij aan 
Heereburen, verhuisde het gezin in 1997 naar de Rikkerdaweg 28, een 
mooi huis met bedrijfsgebouwen. Maar eerst was er nog een “tussenstop” 
in Niezijl, omdat het huis niet direct betrokken kon worden vanwege het 
saneren van vervuilde grond. Voorheen was hier de smederij van Homan 
gevestigd, nadat deze uit het oude pand aan de Kerkstraat 6 was 
vertrokken.  
 

Dit bood een prachtige kans voor de jongens om een bedrijf in 
landbouwmachines op te zetten. Dat ging zo voorspoedig dat zij na een 
aantal jaren het bedrijf verplaatsten naar Oldehove, waar het nu onder de 
naam GroeNoord een mooie positie heeft bereikt. “Voor ons was er toen 
wel even de gedachte om weer naar de Kerkstraat te verhuizen”, vertelt 
Oebele: “maar uiteindelijk bevalt het ons hier prima, veel ruimte voor een 
grote moestuin en boomgaard én een prachtig uitzicht: we kijken achter 
uit tot op de dijk van het Reitdiep”. En terwijl ik de keurig onderhouden 
boomgaard van Oebele verlaat, realiser ik me dat het dus eigenlijk aan de 
ondernemingszin van de zonen Spriensma te danken is, dat Maria en ik 
nu in hun vroegere huis aan de Kerkstraat kunnen wonen….. 
 

(Interview: Lex van Wijngaarden) 
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Streekkrant … sept. 1999 
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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: 

Vr 11 okt 20.00 uur  Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Za 12 okt 21.00 uur  Tim Knol: Lost & Found (uitverkocht) 

Vr  27 okt  16.00 uur  Bowlen voor de jeugd 

Za   2 nov 20.30 uur  Annick Cisaruk & David Venitri 

Za 23 nov 20.30 uur  Voorstelling BRAK door het Peloton 

Zo  24 nov 16.00 uur  Voorstelling BRAK door het Peloton 

Vr 29 nov 18.30 uur  Schoen zetten voor Sinterklaas 

Za 30 nov 15.00 uur  Intocht Sinterklaas  

Za 30 nov 20.00 uur  Sinterklaasavond 18+ 

Vr 20 dec 20.00 uur  Kerstklaverjassen 

Di 24 dec n.n.b.   Kerstavond in de kerk 

Vr  27 dec 13.30 uur  Winterwandeling GroningerLandschap 

Wo   1 jan   0.00 uur  Kloksmeren 

Za 15 feb 20.00 uur  WAARK: Bevings 

 

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/

