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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: 

ZomerNais  begin juni 2020   1 juni 2020 

HerfstNais  begin oktober 2020  1 oktober 2020 

WinterNais  begin februari 2021  1 februari 2021 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 juni 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:  155 
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 
 

De rust is weergekeerd in Niehove. Als in een winterslaap is 
ook de omgeving verstild: koeien op stal en de akkers kaal en 
omgeploegd, wachtend op een nieuwe lente. 

De Chinezen zijn weggebleven en er zijn ook geen 
fluisterbootjes over het Diepje aan komen zetten. Het Diepje 
is overigens nog steeds onbevaarbaar en de grote parkeerplaats 
is er ook niet gekomen. Alles gaat zijn gewone gangetje in 
Nijhoof. 

Toch niet helemaal waar: in december was Niehove nogmaals 
in de publiciteit met een groot artikel in Noorderland, waarin 
met name Lisalotte en Husein als uitbaters van de Eisseshof 
aan het woord komen. Een leuk, positief artikel met prachtige 

foto’s van diverse dorpsgenoten.       Inmiddels is dit nummer 

van Noorderland  uitverkocht, maar we hebben van de uitgever 
toestemming gekregen om een digitale versie van het artikel 
op onze website te plaatsen! 

En natuurlijk gaan wij – nuchtere Groningers – gewoon door met 
wat we altijd al deden. Dat zie je in deze NAIS. Weer een paar 
mooie verhalen over Niehove en het wonen op “je eigen 
wierde”. Informatie van gemeente en andere instanties en 
kennismaken met een nieuwe bewoonster. 

En natuurlijk blikken we terug op de evenementen van de 
afgelopen tijd en maken we plannen voor het voorjaar, wat 
resulteert in een rijk gevulde agenda.  

Niehove, je zal er maar mogen wonen! 

 

We wensen jullie weer veel leesplezier. 

 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter/secretaris: Ruud Hendriks   tel 0594-857710   

Secretaris:   Petra Postema-Oosting tel 0594- 

Penningmeester:  Hans Harkema   tel 0594-591891 

Lid:                               Jan Broersma            tel 0594-591624 

Notulist:                Joke Steg              tel 0594-591323   

 

Contributie: 

De contributie voor Vereniging Dorpsbelangen Niehove bedraagt € 7,50 
voor een eenpersoons huishouden en € 15,00 voor een meerpersoons 
huishouden (ongeacht het aantal kinderen). 
Donateurs (die niet in Niehove wonen) betalen € 10,00 per huishouden 
(ongeacht het aantal personen) 
Indien u dit nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dringend alsnog uw 
contributie of donatie over te maken op banknummer:    
NL 35 RABO 0348655061 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Niehove 
 

 

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 

 

Duurzame energie (Buurkracht) 

Lammert Top               tel 591272 

Harrie Schaaphok       tel 591589 

Wietse Venekamp      

 

Vertegenwoordiger Klankbord-

groep  Aardbevingsschade: 

Marco v.d. Ende           tel 591838
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Van het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen  
 
Activiteiten 
In de afgelopen periode zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd 
door de dames van de ActiviteitenCommissie (AC), zoals de intocht van 
Sinterklaas en de Nieuwjaarsdisco. Ook de kerstavond in de kerk was 
weer geslaagd. Hulde aan alle vrijwilligers! 
Heel mooi is dat er vanuit onze dorpsgemeenchap steeds weer leuke 
initiatieven worden ontplooid. Denk aan het Verhalenfestival op 29 februari 
(initiatief van Janet in samenwerking met Regiotheater) en de 
schuurverkoop op 16 mei door Alida, Suzanne en Corry. Zie voor verdere 
aankondiging de Activiteitenkalender elders in deze NAIS. 
Ook heb we vernomen dat op zaterdagmiddag 11 juli (nog wel een tijdje 
weg) een fietstocht wordt georganiseerd door Wouter en Jan. 
 
 

Bevrijdingsdag: 75 jaar vrijheid 
In verband met de 75ste 
bevrijdingsdag worden overal in 
het land activiteiten georga-
niseerd. Daarom een oproep: wie 
heeft er ideeën om ook in 
Niehove iets te doen aan de 
herdenking van 75 jaar vrede. 
Wellicht kunnen we een klein 
comité vormen dat zich hiervoor wil inzetten. Opgave bij Petra Postema, 
secretaris van Dorpsbelangen: pjpostema67@gmail.com 

 
Contributie 
In de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2019 is een nieuwe 
contrbutieregeling vastgesteld. De contributie voor Vereniging 
Dorpsbelangen Niehove bedraagt thans € 7,50 voor een eenpersoons 
huishouden en € 15,00 voor een meerpersoons huishouden (ongeacht het 
aantal kinderen). 
Heeft u nog niet betaald, dan graag alsnog uw contributie overmaken op: 
NL 35 RABO 0348655061 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Niehove. 

 
Donateurs 
In de Algemene Ledenvergadering is op basis van de statuten bepaald, 
dat leden woonachtig moeten zijn in Niehove (postcodegebied 9884). 
Oud-inwoners behoren daar niet onder. Toch willen wij hen de 
gelegenheid blijven geven het contact met Niehove te onderhouden. 

mailto:pjpostema67@gmail.com
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Daarom stellen wij hen in de gelegenheid donateur te worden. Het verschil 
met lidmaatschap is alleen dat men geen stemrecht heeft; donateurs 
kunnen net als leden aan activiteiten meedoen.  
 

De bijdrage voor een donateur is vastgesteld op  € 10,00 per huishouden 
(onafhankelijk van het aantal personen). De contributie kan overgemaakt 
worden op bankrekening NL 35 RABO 0348655061 ten name van 
Vereniging Dorpsbelangen Niehove.  
 

Speeltuin 
Dorpsbelangen is bezig om subsidie te krijgen om de speeltuin op te 
knappen en deze toegankelijk te maken voor iedereen. Het huisje is 
aanvervanging toe; de wens van een dorpsbewoner is een 
schommel"nest".  
Voor het opknappen hebben we wel een aantal vrijwilligers nodig, datum 
volgt zo spoedig mogelijk. 

 

 

 
Dorpsbelangen Niehove whats app 
Omdat er nogal wat verwarring blijkt de bestaan over het gebruik van de 
buurtpreventie-app, heeft Dorpsbelangen een groeps-app aangemaakt.  
Deze is vooral bedoeld om snel berichten door te geven die van belang 
kunnen zijn voor (een groot deel van) de bewoners van Niehove. Hierbij 
de volgende spelregels: 

• Geen discussie app 

• Mededelingen prima  

• Bij eventuele vraag of aanbod diegene een privé app sturen en 
niet in de groepsapp reageren 

Aanmelden kan bij Petra Postema (secr. Dorpsbelangen): 06-13915903 
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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.  
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Van het bestuur Vereniging Dorpshuis Eisseshof 
 
Namens het bestuur wil ik u op de hoogte brengen van een aantal dingen 
waarmee we ons de laatste tijd hebben beziggehouden. 
 

 
nieuwe dak achter 

 

Tijdens de verbouwing van twee jaar geleden bleek dat er in het achterdak 
lekkages waren. Inmiddels is het al weer even geleden dat het achterdak 
door Henk Cruiming opnieuw geïsoleerd en van nieuwe bij het gebouw 
passende dakpannen voorzien is. Het dak kan er weer jaren tegen. De 
overgebleven dakpannen zijn in de Doorrit opgeslagen voor het geval dat. 
Bij de schilderbeurt van vorig jaar door Bart Schipper bleek dat het 
uilenbord boven de Doorrit zo slecht was dat besloten is dit bord te 
vervangen. Henk Cruiming zal een nieuw uilenbord maken. 
 

 
uilenbord wordt vervangen 

 

En vers van de pers: de cv-ketel (20 jaar oud) voor de verwarming van de 
woning en de warmwatervoorziening van o.a. het restaurant was zo slecht 
dat deze in de week van 13 januari door Piet Reitsema is vervangen.  
Het bestuur is op dit moment bezig om uit te zoeken welk bedrijf een MOP 
(meerjarenonderhoudsplan) voor ons kan opstellen. Het lijkt ons goed om 
zicht te krijgen op onderhoud wat direkt moet plaatsvinden en de dingen 
die op termijn moeten gebeuren. Natuurlijk zijn met de recente verbouwing 
goede stappen gezet, maar een gebouw als de Eisseshof heeft altijd 
aandacht nodig. En met een MOP denken we vervelende verrassingen zo 
veel mogelijk te voorkomen. 
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Dan de bemensing van het bestuur.  
Janneke  Holwarda (secretaris) en Hans Harkema (penningmeester) 
hebben per 1 januari 2020 het bestuur verlaten.  Twee ervaren 
bestuurders, dus best wel een aderlating. Janneke en Hans waren beiden 
bestuurslid tijdens de grote verbouwing en hebben meegewerkt om dit 
proces zo goed mogelijk te begeleiden. Waarvoor onze welgemeende 
dank past! Om de overgang van de ene naar de andere bestuurder soepel 
te laten verlopen heeft Fred Hendriks in 2019 al geruime tijd met Hans 
meegelopen. Fred is onze nieuwe penningmeester, ik denk dat dat 
helemaal goed komt. Boudewijn de Vries 
heeft het secretariaat van Janneke 
overgenomen.  Janneke heeft hem van 
haar werkzaamheden op de hoogte gesteld 
en het complete archief inmiddels aan hem 
overgedragen. Rob Vogel heeft 
aangegeven dat hij na de komende 
jaarvergadering stopt als bestuurslid. We 
bedanken Rob nu al voor zijn vele werk dat 
hij gedaan heeft. Ook hij was bij de 
verbouwing bestuurslid, dat is natuurlijk ook 
voor hem een speciale tijd als bestuurder 
geweest. Om de vervanging van Rob te 
regelen worden er nog gesprekken gevoerd 
met een aantal mensen. We proberen 
daarbij rekening te houden met een goede 
verdeling binnen het bestuur, b.v de 
bevrouwing en bemanning. 
Uiteraard zullen wij op een gepast moment 
nog afscheid nemen van Janneke, Hans en 
Rob. 

nieuwe cv-ketel   

Tot slot. 
In april houden we traditiegetrouw onze jaarvergadering. Als bestuur willen 
we u graag hierbij oproepen deze vergadering bij te wonen. Op die 
vergadering legt het bestuur verantwoording af over het aflopen jaar. Wilt 
u uw belangstelling en betrokkenheid laten merken door op deze 
vergadering aanwezig te zijn. Als bewoners van Niehove bezitten we het 
prachtige en bijzondere gebouw “de Eisseshof”. Laten we ons met elkaar 
inzetten om dit kloppende hart van ons dorp op een goede manier instand 
te houden. 
 
Namens het Bestuur Vereniging Dorpshuis 
Boudewijn de Vries (secretaris)  
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Uit de ALV van IJsvere(e)niging “De Schaats”  
(12-12-2019) 
 

 

Na een korte  terugblik op dit jaar van ons 90-jarig bestaan, waarin we nèt 
niet konden schaatsen, was er ook dit keer veel aandacht voor de 
financiële puzzel.  We willen immers niet in het rood komen.  Mooi is dat 
een aantal vaste kosten iets lager geworden is, maar dat is nog niet 
voldoende om de vaste lasten te dekken. We hopen dat de gemeente over 
een jaar de OZB gaat verlagen. 

Een spontaan voorstel van Jan Postema in de rondvraag om de contributie 
te verhogen naar 8 euro per adres werd aangenomen . 

We namen afscheid van Wiepie, met dank voor de afgelopen jaren. Lester 
van Sloten werd gekozen tot nieuwe secretaris. Johan Haven/Cruiming 
bleek ook de knoop doorgehakt te hebben en nu te stoppen, Gerry Pieltjes 
neemt het stokje over. Welkom allebei. 

Met groet van het nieuwe bestuur: 

Sijtse Scheeringa  (vz), Lester van Sloten (secr), Annemieke Grimbergen 
(pen), Meindert Terpstra, Jonny Tuinstra, Gerry Pieltjes 
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ZWEMBAD ELECTRA 2020 
 
Belangrijke data m.b.t. tot de start van het 
zwemseizoen 2020: 
 
11 en 18 april: klusdagen 
15 april:  voorverkoop in dorpshuis 
Humsterland 
18 april:  voorverkoop op Electra 
2 mei:  opening van het bad 

 
Tijdstippen volgen via www.zwembadelectra.nl en onze facebookpagina. 
 

 

 

 

http://www.zwembadelectra.nl/
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Gevariëerd programma 
 
 

De laatste maanden van 2019 hadden we een paar prachtige (vrijwel) 
uitverkochte concerten en voorstellingen in ons regiotheater.  
Tim Knol speelde de sterren van de hemel en praatte zijn liedjes op heel 
humoristische manier aan elkaar. Hij was zeer gecharmeerd van Niehove, 
de Eisseshof en het publiek en wil graag nog eens terugkomen. Dat willen 
wij ook wel! 
Eind november een tweetal prachtige uitvoeringen van het tragikomische 
stuk BRAK door twee spelers van het theatergezelschap Het Peleton (we 
weten nu ook hoe Margreet er over 30 jaar uitziet!). Elders in deze NAIS 
een lovende recensie. 
Het nieuwe jaar startte goed met Barrelhouse, dat al 45 jaar “on the road” 
is. Voor de pauze moesten ze nog even op stoom komen, maar daarna 
ging het dak eraf. 
Op 2 februari een optreden van Marietta Rust uit Garnwerd, begeleid door 
gitarist Peter Gerards: een vrolijke en gezellige middag met liederen uit 
alle windstreken. 
 

In de komende maanden staan ook weer een aantal bijzondere 
evenementen op het programma: 
 

• Zaterdag 15 februari speelt de Groningstalige theatergroep WAARK 
het drama BEVINGS over de gevolgen van de gaswinning. 
 

   
 

• Op zaterdag 29 februari werkt Regiotheater mee aan een inititiatief van 
Mien Westerkwartier om een verhalenfestival in Niehove te orga-
niseren. Naast een aantal muzikale bijdragen van Sijtse Scheeringa en 
dorpskoor “Suxwort zingt” worden verschillende huiskamers bezocht, 
waar men kan luisteren naar Westerkwartierse verhalen. 
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• Rooie Rinus en Pé Daalemmer hebben toegezegd vrijdag 17 april naar 
de Eisseshof te komen. Nader bericht hierover volgt. 

 

• Op zondag 19 april een concert van Kletzmer & Co met hun programma 
“In die waitene lender” met meeslepende en ingetogen liederen over  
ballingschap, over het verlangen en zoeken naar een ‘thuis’. Misschien 
wel heel toepasselijk zo vlak voor 4 en 5 mei. 

 

 
 

Verder lopen er nog wat lijntjes met muziekgroepen die in de komende 
maanden in Niehove willen komen spelen. Dus er komt vast nog wat meer! 
 

We hebben geprobeerd dit jaar weer een uitvoering van “Stabat Mater” te 
organiseren in de kerk. Helaas lukte het de musici van vorig jaar niet om 
dit in hun agenda in te passen. We hopen: volgend jaar beter! 
 

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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DORPENFUNCTIONARIS STELT ZICH VOOR 

 
Mijn naam is Monika Oostland-de Vries, 
sinds 1 januari 2019 dorpencontact-
functionaris bij de gemeente 
Westerkwartier. 32 jaar, woonachtig in 
Niezijl, moeder van Lars (4) en Evi (2) 
en partner van Johan, die sommige van 
jullie wellicht kennen van Fysio Fit in 
Noordhorn.  Omdat ik zo in de buurt 
woon, ben ik bekend in Niehove. Zo nu 
en dan fietsen mijn gezin en ik bij jullie 
door het dorp en uiteraard hebben wij 
ook wel eens iets gegeten in Eisseshof.  
 

Als dorpencontactfunctionaris zit ik in 
een team met de 3 leefbaarheids-
adviseurs. Rita Hulst is het eerste aanspreekpunt voor Niehove. Zij heeft 
zich al eens eerder voorgesteld in deze nieuwsbrief en er zijn vast veel 
inwoners uit het dorp die haar wel eens gesproken hebben. Zij is de eerste 
lijn tussen het dorp en de gemeente en was bijvoorbeeld ook betrokken 
bij de uitreiking van het mooiste dorp van Nederland. 
 

Als dorpencontactfunctionaris heb ik een meer organiserende rol. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft gelijk na de herindeling 
een kennismakingsronde gemaakt met alle verenigingen van 
dorpsbelangen binnen de gemeente. Binnenkort gaat het college opnieuw 
langs alle verenigingen van dorpsbelangen in de dorpen. Dit regel ik! 
Daarnaast komt er vlak voor de zomervakantie voor de tweede keer een 
bijeenkomst, Summerproat, waar verenigingen, maar ook inwoners voor 
worden uitgenodigd. Het college, maar ook een aantal ambtenaren zijn 
daar aanwezig om daar te netwerken en een borrel te drinken. Op deze 
bijeenkomst wordt ook de leefbaarheidsprijs uitgereikt. Hierin trek ik de 
kar. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de subsidies als het gaat om 
inwonersinitiatieven. 
 

Wat heel boeiend is aan mijn functie is dat ik in grote lijnen in alle dorpen 
van het Westerkwartier weet wat er speelt, maar dat de dynamiek in elk 
dorp juist weer heel anders is. Er zijn heel veel dingen die spelen hetzelfde 
in de dorpen, denk aan: wegen waar hard wordt gereden, gevaarlijke 
verkeerssituaties, meer vraag naar woningen (alhoewel dat in Niehove 
niet het geval is), maar ook dat er in bepaalde dorpen steeds meer 
ouderen komen, of juist hangjongeren. Wat opvalt is dat vooral de kleinere 
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dorpen als Niehove erg betrokken zijn, er zijn veel inwoners die graag wat 
willen doen voor het dorp.  
 

Ik zie Niehove als een prachtig dorp met karakter. Niet voor niets het 
‘mooiste dorp van Nederland’!  
 

Mochten er vragen zijn over mijn 
functie of subsidies wat betreft 
inwonersinitiatieven, schroom niet 
om contact op te nemen. Mijn e-
mailadres is: 
monika.devries@westerkwartier.nl  
 

 

 

 

mailto:monika.devries@westerkwartier.nl
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Riekele Prins en de ‘Terp Niehove’ 
 

In 2010 verscheen in Humerike een uitgebreid artikel van de hand van dorps-

genoot Paul Holthuis over de schoolplaat van Niehove en diens maker Riekele 

Prins. Hieronder en verkorte en bijgewerkte versie. 
 

Er is weinig nieuws onder de zon, zeker niet als het om het ‘leren’ gaat. 
Veel kinderen hebben het beeld liever dan het geschreven woord. 
Moderne schoolboeken staan dan  ook vol afbeeldingen, want door de 
associaties die zij oproepen zijn velen in staat ‘Het Verhaal’ beter te 
onthouden. Dit belang van afbeeldingen voor het onderwijs werd in de 
negentiende eeuw al ingezien. Zo ontwierp Pieter Roelof Bos (van de 
‘Bos-atlas’) in 1881 voor de Groningse firma Wolters een serie 
aardrijkskundige platen die het begin vormde van een lange traditie van 
wandplaatproductie.  
 

In iedere school hingen tot ver in de twintigste eeuw historiekaarten en 
kaarten met Nederlandse landschappen in het klaslokaal. Het succes 
ervan lag vooral in “de alom geroemde artistieke kwaliteit die door de 
uitgever als reclame en marketinginstrument  goed konden worden 
uitgebuit” (Verdwenen Nederland, 13). Wie dus door de uitgeverijen werd 
aangetrokken om een wandplaat te fabriceren moest over grote artistieke 
talenten beschikken.  
 

Zo iemand was Riekele Prins (afbeelding 1), de schilder van de 
schoolplaat met de on-Groningse titel ‘Terp Niehove’. In onze streken is 
een terp immers een wierde.  
 

afb.1 
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Riekele, in 1905 geboren in Kollummerzwaag, opgegroeid in armoedige 
omstandigheden te Bedum, raakte in 1928 bevriend met de acht jaar 
jongere Ties Allersma. Diens vader herkende het tekentalent van de jonge 
Prins en zorgde ervoor dat hij in 1931 een avondcursus tekenen onder 
leiding van de Groningse tekenleraar Jan Derksen Staats kon volgen.  
In 1934 sloot hij zich met zijn studievriend Herman van Wissen aan bij de 
kunstkring ‘De Regenboog’ in Groningen. Aanvankelijk legde hij zich toe 
op de fotografie, maar in de loop van de tijd richtte hij zich steeds meer op 
schilderen en etsen. In 1938 kreeg hij zijn eerste tentoonstelling en de 
waardering die hij daarvoor ontving sterkte hem in het vertrouwen dat de 
keuze voor de beeldende kunst juist was geweest. Vanaf toen werd hij de 
etser van het Groninger land. 
 

 afb. 2 
 

Na moeilijke  oorlogsjaren brak een nieuwe fase in Riekeles leven aan. Hij 
raakte bevriend met Ploeglid Jan Altink en maakte met hem en vriendin 
Paula in 1947 op de solex lange reizen naar België, Luxemburg, Frankrijk 
en Zwitserland. Hij waardeerde de  nieuwe omgevingen, vormen en 
kleuren zeer, maar toch bleef hij verkocht aan het Groningse landschap. 
Zijn naam raakte allengs in bredere kring bekend. In 1950 werd hij 
opgenomen in de kunstenaarskring ‘De Ploeg’ en twee jaar later ontving 
hij de Culturele Prijs van Groningen waaraan een geldprijs van 550 gulden 
was verbonden. Zijn abrupte dood in 1954 maakte een vroegtijdig einde 
aan de verdere ontplooiing van zijn carrière.  
 

In dit licht bezien is het niet onlogisch dat de Groningse firma Wolters aan 
de Groninger Prins de opdracht verstrekte om zeven schoolplaten te 
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maken. De serie bestond uit achtereenvolgens “Vervening in Drente 
(1949), Terp Niehove (1950), de hoogovens te  Velsen (1951), het 
vliegveld Schiphol (1952), Bloembollenteelt (1953), Hunebed in Drente 
(1954) en Scheepswerf aan de Nieuwe Maas te Rotterdam (1954).  
 

Prins laat Niehove in de verte liggend zien in de lente van 1950 (afbeelding 
2). De bomen bloesemen of staan in jong groen en het land is ingezaaid. 
De kerk, begroeid met klimop, torent scherper getekend boven het dorp 
uit dan tegenwoordig, nu linden het zicht aan de kerk deels ontnemen. Uit 
een foto die in 1950 vanuit de kerktoren in de richting van de Tilstok is 
genomen wordt duidelijk dat deze toen nog klein en kwetsbaar waren 
(afbeelding 3).   
 

 afb. 3 
 

F. Pelder beschrijft in het bij de wandplaat horende boekje (Nederland in 
woord en beeld. Terp Niehove, J. B. Wolters, Groningen, Djakarta) het 
dorp van binnenuit waar Prins het van buitenaf schildert. “In een ruime, 
wijde cirkel liggen de huizen rondom het kerkhof en de kerk, die juist op 
het midden van het hoogste gedeelte van de wierde is gebouwd en uit de 
13e eeuw stamt. Het langwerpige kerkje met zijn rood pannendak en zijn 
ooievaarsneststellage is omgeven door een ringstraatje, waarop 
regelmatig zijwegen uitkomen.” Hij vervolgt met de bekende anekdote die 
ook in Spijk – eveneens een radiaaldorp – is verteld over de vreemdeling 
die niet minder dan zesendertig smeden telde: 
 

“Aaleer joar’n kwam hier ais zo’n poewaai-meneer. ’n Hail bult viev’n en 
zessen, almoal fiemelekwinten. Moar dou-e weer vot wol, kon-e ’t dörp 
nait uutkoom’n. Hai laip ieder bod uutgang veurbie en kuierde moar 
eêmtjes zes en daartig moal ien ’t rondom. Ol vent, da’s ja van zulm, kwam 
ieder keer bie aigendste smederij laans ... Ien ’t leste wischde zuch ’t zwait 
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van de kop en zee: ‘Kerel kerel, ‘k heb nooit waint’n, dat dit dörp zo groot 
was. D’r holl’n wel zes en daartig smed’n tou en ... zai hemm’n verdold 
almoal rood hoar ...’”.    
 

De positie vanwaar Prins de wierde heeft geschilderd ligt in de buurt van 
de huidige woning van Martin Clobus (afb. 4). De man die de kruiwagen 
de Tilstok opduwt is naar alle waarschijnlijkheid Piet Cornello, maar ook 
Anne Datema of Ludolf Velking zijn genoemd. 
 

 afb. 4 
 

Wat heeft deze wandkaart ons vandaag nog te vertellen? In de eerste 
plaats biedt zij de mogelijkheid tot vervulling van een nostalgisch 
verlangen. In een tijd waarin veel zekerheden op losse schroeven staan, 
biedt de ‘Terp Niehove’ de geruststellende troost dat de wereld die zich 
vaak te laat opgemerkt en onstuitbaar van ons lijkt te verwijderen, 
niettemin ook – al is het maar gedeeltelijk – bij ons blijft. Het Niehove van 
1950 is ogenschijnlijk niet veel anders dan dat van 2010. Bij nader inzien 
is er natuurlijk wel een en ander veranderd. En dan gaat het niet zozeer 
om de bomen rond de kerk die in bijna zestig jaar volwassen zijn 
geworden. Tekenender is bijvoorbeeld de door Prins geschilderde akker. 
Vandaag de dag is dat weideland en de wei is niet langer in handen van 
de boer, een aanwijzing dat de bevolkingssamenstelling van Niehove is 
veranderd.           
 

De ‘Terp van Niehove’ biedt mogelijkheden dieper in te gaan op de 
geschiedenis van het fenomeen ‘terp’, zoals de firma Wolters wenste. Die  
vond het belangrijk de wierde te laten zien als een verhevenheid in het 
landschap “die door opzettelijke ophoging van de grond door de mensen 
is ontstaan. Zij werd tijdens de bewoning langzamerhand hoger door lagen 
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koemest, as en allerlei afvalproducten” (Pelder, Terp Niehove, 5). Geen 
natuurlijk verschijnsel dus, maar een cultureel fenomeen, door 
mensenhanden gemaakt. De prent van Prins biedt de mogelijkheid direct 
contact te leggen met het verleden van het noordelijke kustgebied van ons 
land als we beseffen dat het hier gaat om dynamisch erfgoed uit lang 
vervlogen tijden. ‘Dynamisch’, omdat de wierde in de loop der tijden 
voortdurend is opgehoogd.  
 

Dat proces is al voor het jaar 0 begonnen. In die dagen waren wierden 
letterlijk vluchtheuvels voor het geval de ‘Waterwolf’ verscheen. Zo schreef 
de Romeinse schrijver Gaius Plinius (23-79 na Chr.) in zijn Historia 
Naturalis over Germania Inferior, waartoe het noorden van Nederland 
behoorde: “De oceaan stort zich tweemaal per etmaal met gigantische 
golven uit over het land, zodat men zich bij deze eeuwige strijd van de 
natuur afvraagt of dit stuk grond tot het land of tot de zee behoort. Op de 
heuvels of beter gezegd, op met handen opgehoogde woonplaatsen leeft 
daar een ongelukkig volk. Bij vloed zijn het net schepelingen, bij eb eerder 
schipbreukelingen. En wanneer zij door het Romeinse volk zijn 
overwonnen, noemen zij dat nog slavernij!”  
 

Het is mogelijk dat de wierde waarop Niehove rust al in de eerste eeuw na 
Christus bestond. Bewoning is er zeker in de 8e eeuw wanneer inwoners 
van deze streken worden genoemd als de moordenaars van Bonifatius, 
die naar bekend in 754 bij Dokkum zijn Waterloo vond. Met de komst van 
dijken verloren wierden hun functie 
van vluchtheuvel. Centraal kwam de 
kerk te staan die bovenmenselijke 
bescherming bood tegen de 
oerkrachten van de natuur. De 
huidige kerk van Niehove – opvolger 
van kleiner exemplaar – stamt in 
essentie uit die 13e eeuw.  
 

Lange tijd was de cultuurhistorische 
interesse in terpen of wierden gering 
en overheerste de materiële 
waarering ervan. Die was gebaseerd 
op de vruchtbaarheid van de terp-
aarde. Vele zijn dan ook afgegraven 
(afbeelding 5)  en de grond is 
afgevoerd om de onvruchtbare 
streken in bijvoorbeeld Drenthe te  
verrijken.      
        afb. 5 (Hegebeintum, Fr) 
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Voor Niehove begonnen de afgravingen en daarmee de verminking van 
de wierde in het laatst van de negentiende eeuw. Zij verklaren de 
asymmetrische vorm van het dorp en de door Prins geschilderde relatieve 
steilte aan de zuidzijde. In 1961 werd in een nieuwe monumentenwet het 
mogelijk ook wierden tot beschermde monumenten te verklaren. Het 
graven in de ‘terp Niehove’ is sindsdien niet langer toegestaan.  
 

In zekere zin voert de wandplaat van Riekele Prins ons niet alleen terug 
naar de jaren vijftig van de vorige eeuw, maar laat hij ook het resultaat van 
eeuwenlange menselijk ingrijpen in het Noordelijk landschap zien. En de 
verstilde schildering verbeeldt eveneens dat vanaf 1961 cultuurhistorische 
waarden belangrijker geacht werden dan economische aspecten. 
Misschien blijkt echter ook daarin in de nabije toekomst verandering te 
komen als gevolg van de klimaatverandering en de stijging van de 
zeespiegel en krijgt de oorspronkelijke functie van de wierde als 
vluchtheuvel tegen de opdringende wateren weer het primaat. De ‘Terp 
Niehove’ dient dus niet alleen tot vermaak maar ook nog steeds tot lering, 
zoals de firma Wolters het bedoelde. 
 

Paul Holthuis 
 

Gegevens ontleend aan: 
• J.W. Boersma, Terpen, mens en milieu, Haren, 1970. 

• P.R. Bos, B.A. Kwast, F. Pelder, Nederland in woord en beeld. Terp Niehove, 
Groningen, Djakarta, z.j  

• H. Donkers, Verdwenen Nederland, Groningen, 2006 

• L. Jansma, Riekele Prins. Etser van het groninger landschap, Augustinusga, 1982 

• http://www.beeldbankgroningen.nl/    

• http://www.riekeleprins.nl/index.php/ 
 

 

  

http://www.beeldbankgroningen.nl/
http://www.riekeleprins.nl/index.php/
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SAMEN LEVEN IN NIJHOOF 
 

Wie kan iets meer vertellen over deze foto? 

 

Deze foto komt uit het Groninger archief (www.groningerkentekens.nl). 
Hierin zijn veel Groninger kentekens te vinden uit de jaren 1901 – 1950. 
Het kenteken A 28224 op deze Chevrolet is op 29 oktober 1937 
uitgegeven aan Harm Pieter Homan, smid in Niehove. Zo’n kenteken was 
persoonsgebonden, als je een nieuwe auto kocht nam je het oude 
kenteken mee. De letter A staat voor de provincie Groningen. 
 

Harm Pieter Homan was geboren op 31 augustus 1904 en overleed 23 
december 1979. Hij was getrouwd met Jacoba Eelkje Bok (29-12-1916 – 
7-10-2003). Harm Pieter was de zoon van Hendrik Homan (uit 
Sebaldeburen, smidsknecht, smid en gediplomeerd hoefsmid in Niehove) 
en Geertruida Struivig. Geertruida was een dochter van Harm Struivig, die 
in 1878 bij de  geboorte van Geertruida al “grofsmid” in Niehove was. 
Tijdens het huwelijk van Hendrik en Geertruida is de smederij van Struivig 
naar Homan overgegaan. 
 

Wat is er op de foto te zien? 
Links op de voorgrond staat het huis van Anne en Arnold, linksachter is 
het huis van Gerry en Bianca nog te zien. Het is duidelijk winter. De 

http://www.groningerkentekens.nl/
https://niehove.eu/wp-content/uploads/2020/01/AutoPaard.jpg
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gelegenheid lijkt me nogal officieel. De man op de auto is heel netjes 
gekleed en draagt een hoge hoed. Ook de fietsers achter de auto zijn 
netjes gekleed. Waarom een paard voor de auto? 
 

Wie helpt verder? 
Wie kent deze bijzondere foto en kan daar iets meer over vertellen? 
Ik ben benieuwd!  

Boudewijn de Vries 
PS: Ik heb gebruik gemaakt van: 
www.groningerarchieven.nl 
www.groningerkentekens.nl 
www.allegroningers.nl/graftombe.nl 
 

Kerstvangst geen visserslatijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw wandelende reporter spotte op 1e kerstdag deze visser bij het Diepje, 
Simon de Vries van Heereburen. Het plaatje is géén visserslatijn. Dat 
wordt wel een heel groot kerstmaal zou je denken, maar het blijkt dat 
snoek - in tegenstelling tot snoekbaars - niet zo smakelijk is. Dus de vis is 
weer teruggezet. 

Simon: “De laatste tijd ben ik druk bezig met mijn grote hobby, snoek 
vissen. Jullie zien me dus regelmatig in het haventje van Niehove. In deze 
tijd zoeken vissen beschutting en omdat het daar warmer is dan op andere 
plekken in het water is er veel aasvis in het haventje en dat trekt de snoek 
weer aan. Het record staat nu op acht snoeken op één dag gevangen. 
Deze op de foto is ca. 94 cm. De grootste was tot dusver 114 cm”. 

http://www.groningerarchieven.nl/
http://www.groningerkentekens.nl/
http://www.allegroningers.nl/graftombe.nl
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SENIORENREIS op 13 mei 2020 

Op woensdag 13 mei 2020 is de 
jaarlijkse seniorenreis voor 
inwoners (65+) van de dorpen in 
de voormalige gemeente 
Oldehove, dus ook Niehove! 

Wellicht dat ‘seniorenreis’ enige 
uitleg behoeft. Als comitéleden 
vragen of mensen mee willen 
met de seniorenreis, dan horen 
we vaak de reactie “nee, we zijn 
nog niet oud en kunnen overal 
zelf nog wel komen”. Laat nou ± 
98% van de deelnemers ook 
mobiel zijn en zich absoluut niet 
oud voelen. Het klopt dat de 
doelgroep 65+ is. Wat dat betreft 
is er een redelijke groep 
Niehoofsters die mee zou 

mogen      . Wat is de meer-

waarde van meegaan met de seniorenreis? Dat is heel simpel: het is 
gewoon super gezellig en je hoeft nergens om te denken. Een leuk 
programma en voor een “natje en droogje” wordt de gehele dag gezorgd. 
De bus rijdt voor en brengt de groep naar de bestemmingen zoals het 
programma vermeld. Als deelnemer hoef je niet op te letten op het 
verkeer, geen gedoe met parkeren, de groep wordt verwacht, dus de koffie 
staat klaar bij aankomst in het restaurant en er is veel ruimte om contact 
met andere deelnemers te leggen. Mensen die je anders misschien niet 
zou ontmoeten. Het is vooral een sociaal gebeuren met een interessant 
en educatief programma. Een gezamenlijk 3-gangen diner rond het 
middaguur is een standaard onderdeel van de dag. En u profiteert van de 
groepsprijs. Laat u verrassen en ga eens mee! 

Globaal ziet het programma op 13 mei a.s. er als volgt uit. Na de koffie in 
Joure rijden we naar Woudsend. Via een mooie route gaan we naar 
Hindeloopen. Onderweg vertelt een (bijzondere) gids over Zuidwest 
Friesland, het gebied waar we doorheen rijden. Na de middagmaaltijd 
volgt er in het restaurant een ludieke ouderwetse visafslag. Iedereen kan 
bij opbod en afslag gerookte vis kopen. Daarna gaan we naar het 
Woudagemaal in Lemmer waar we een rondleiding krijgen. We sluiten de 
dag af in zalencentrum Balk in Zuidhorn. 
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Heeft u interesse, vragen of u wilt het exacte programma ontvangen, dan 
kunt u contact opnemen met Irma Stol. Aanmelden graag vóór 15 april. 
 

Comitéleden Seniorenreis Oldehove e.o.: 
 

• J. Camerling-van Hoogen, A. Meijer Brands-Zuidema, G. Slopsema-van 
Slooten (voor de dorpen Oldehove en Saaksum) 

• G. Snaak-Fokkinga (Lauwerzijl) 
• G. Blom-de Boer (Kommerzijl) 
• Irma Stol (Niehove), tel. 591635 / e-mail: im.stol@hotmail.com 

 
 

Het Westerkwartier actief! 
 

Graag stellen wij onszelf aan u voor; wij zijn Simke Eding en Erik Schuur, 
buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans en actief in de regio 
Zuidhorn. In de hele gemeente Westerkwartier zijn vijf buurtsportcoaches 
actief en samen stimuleren wij alle inwoners van de gemeente om 
gezond(er) te leven. We geven informatie en advies over sport, bewegen 
en een gezonde leefstijl. Dit doen we voor iedereen: jong en oud, met of 
zonder beperking. Bij onze ondersteuning richten wij ons op eigen regie 
en zelfredzaamheid.  
 

 
 

 

Wij bieden gratis ondersteuning onder andere op de volgende gebieden: 
 

Individuele begeleiding: Als buurtsportcoach helpen wij inwoners 
zichzelf te activeren op het gebied van sport, bewegen en gezonde 
leefstijl. Dit doen wij door samen uit te zoeken wat hun interesses zijn en 
welk aanbod in de omgeving hierbij passend is.  
 

Jeugd Fonds Sport & Cultuur: Voor het Jeugd Fonds Sport & Cultuur 
zijn wij intermediair. Is er thuis te weinig geld om te sporten of iets aan 
kunst en cultuur te doen? Dan kunnen wij een aanvraag doen bij het 
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Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de contributie / het lesgeld en 
eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen (tot 18 jaar) 
uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een dans, 
muziek, kunst – of theaterschool. Ook volwassenen kunnen wij helpen bij 
het vinden van een oplossing indien zij zelf niet over voldoende financiële 
middelen beschikken.  

 

De buurt in beweging: Wij ondersteunen niet alleen het individu, maar 
ook collectieve activiteiten op het gebied van sport, bewegen en gezonde 
leefstijl. Goede voorbeelden hiervan zijn het opstarten van een nieuwe 
beweeggroep en het samen organiseren van een fietsclinic voor senioren 
of een zevenkamp.  
 

Sportmobiel: Wij beschikken ook over een Sportmobiel (een aanhang-
wagen) met uitleenmaterialen! Spe(e)lweken en jeugdcommissies maken 
hier al fantastisch gebruik van. Ook buurt-, sportverenigingen en scholen 
mogen hiervan gebruik maken om zo de buurt in beweging te brengen. De 
sportmobiel wordt alleen uitgeleend voor openbare activiteiten. 
 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij u in de buurt of heeft u vragen? Kijk 
dan snel op www.sociaalwerkdeschans.nl/ondersteuning-en-hulp/leefstijl/  
of stuur een mail naar zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl en wij helpen u 
graag verder! 
 
Met vriendelijke groet, Erik Schuur      Buurtsportcoach • Team Zuidhorn 

                                                                                     
 

 
 

 

http://www.sociaalwerkdeschans.nl/ondersteuning-en-hulp/leefstijl/
mailto:zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 
 
 

 
Bowlen met de jeugd van Niehove 

(25 oktober 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAK: hilarisch en ontroerend theater (23/24-11-19) 

 
In de sfeervolle bovenzaal van de Eisseshof in Niehove vond 23 november 
2019 de première plaats van het toneelstuk Brak. Frank Houtappels 
schreef het in 2005 voor theatergroep Mugmetdegoudentand voor Olga 
Zuiderhoek en Leny Breederveld.  
Twee actrices van het Groningse Theatergezelschap Peloton, Margreet 
Smilde en Sigrid van Hoof, hebben het stuk op het repertoire genomen en 
er, in de regie van Ron Akkerman, een juweeltje van gemaakt. 
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Bij binnenkomst zien we 
een minimalistisch decor: 
Een bankje met een tas 
en een wandelstok. Op de 
achtergrond klinkt zachte 
muziek.  
De actrices komen op, 
gaan zitten  en transfor-
meren in een mum van tijd 
in twee stokoude dames. 
We zien ze als het ware in 
hun rol zakken. 
Met niet meer dan een tas 
(Tosca) en een stok (Wil) 
en de schitterende dialoog van Houtappels, spelen Margreet Smilde en 
Sigrid van Hoof in Brak, een mengeling van zout en zoet, de sterren van 
de hemel.  
Ze zijn twee hoogbejaarde zussen. Tosca, de oudste, is bitter, zuur, 
zoutig, vilein, Wil, twaalf jaar jonger, is goedhartig, zoet, vriendelijk en 
optimistisch. De andere broers en zussen zijn allemaal overleden, Tosca 
en Wil zijn op elkaar aangewezen. Wil, die nauwelijks kan lopen, wordt 
steeds door Tosca aangezet om in beweging te komen en te oefenen met 
haar stok. Tosca komt zelf een paar keer overeind van het bankje in het 
park waarop ze zijn gaan zitten, maar doet geen stap. De vlot gebrachte 
hilarische en tegelijk schrijnende dialoog, gaat over het verleden, over  
onvervulde dromen en verlangens (David Niven, Karlheinz Böhm), de rol 
van de oudste en de jongste in een gezin (de oudste wordt altijd gestraft, 
de jongste verwend) en de dood, zowel die van de anderen als die van 
henzelf. In het heden is er een dood vogeltje, een spionnetje, de postbode 
en de post van de buurvrouw, een vergeten puzzelwoord, een zuurtje. Wil 
wordt steeds vergeetachtiger, terwijl Tosca steeds meer geplaagd wordt 
door haar herinneringen. 

Elke beweging is raak, elk 
woord valt op zijn plek. Sigrid 
van Hoof incasseert prachtig de 
vileine aanvallen van Tosca en 
weet toch steeds weer de lichte 
toon van optimisme te pakken, 
Smilde ontroert in haar 
worsteling met het verleden, en 
de glimlach die over haar 
gezicht glijdt als Wil weer eens 
‘iets geestigs’ zegt.  
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Brak is een tragikomedie, de thematiek is herkenbaar, er wordt veel 
gelachen en het ontroert diep. De voorstelling duurt een uur en blijft dat 
hele uur strak op spanning. Hulde aan de makers. 
 

Recensie: Janneke Holwarda 
 

Brak van Frank Houtappels (2005) 
Theatergezelschap Het Peloton 
Spelers: Margreet Smilde en Sigrid van Hoof 
Regie: Ron Akkerman 

 
 
 

Sinterklaas 2019 in Niehove (29 en 30-11-2019) 
 

Wat kunnen wij als AC tevreden terugkijken op een geweldig Sinterklaas 
weekend. Na weken van voorbereiden was het 29 november dan zover. 
Vrijdagavond schoen zetten, liedjes zingen en knutselen met zwarte piet. 
De kinderen hebben allemaal een muts gekleurd, geknipt, geplakt van 
Ozosnel het nieuwe paard van Sinterklaas. Deze konden ze zaterdags bij 
de intocht mooi dragen. 
 

 
 

De intocht de volgende middag was één en al spektakel, waarbij door de 
pieten goed gelet werd op de veiligheid van zowel Sinterklaas als de 
omstanders toen Sinterklaas met het bakje van Hoeksema op de grond 
werd gezet. 
In de bovenzaal was het een gezellige drukte waarbij alle kinderen even 
bij Sinterklaas konden komen en ze getrakteerd werden op nog meer 
pepernoten en een mooi cadeau. Tevreden hebben ze Sinterklaas en de 
pieten uitgezwaaid.  
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Sinterklaas en de pieten hebben 
even de tijd gehad om bij te 
komen en zich voor te bereiden 
op een aantal traditionele huis-
bezoekjes. Vanaf 20 uur was het 
ouderwets gezellig in het café 
voor de Sinterklaas Bingo. Wat 
waren er veel gedichten binnen-
gekomen, geweldig. De tranen 
liepen de mensen geregeld over 
de wangen van plezier en ook 
Sinterklaas kon niet altijd uit zijn 
woorden komen door het lachen. 
Na de bingo en gedichten 
werden de tafels en stoelen opzij 
gezet en konden de voetjes van 
de vloer.  
 
Groetjes van de dames van de 
AC 
 
 

Op de volgende bladzijden twee prachtige gedichten van enkele 
hulpsinterklazen die speciaal een avondje bij elkaar hebben gezeten 
om te dichten (ze hebben vast veel lol gehad!) 

Sinterklaas in Niehove 

Het was leuk toen sinterklaas 

binnen kwam. hij kwam met 

de kontener auto van hoeksma. 

ze hadden mooie muziek en de 

pieten gooiden met pepernoten. 

de zwarte pieten zagen er heel 

mooi uit. we gingen naar het 

kafee en ik was best 

zeenelwachtig. ik heb een 

kleurboek van paarden 

gekregen dat vond ik leuk.   
      

groetjes Lieke 
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DE VERGRIJZING 
 
Met een beetje geluk zijn we over twintig jaar ons eigen stuk 
Dan spelen we geen toneel, maar is het leven ons allang te veel 
Margreet speelde Brak geweldig hoor 
en hield ons daarmee een Spiegel voor 
 

Want over twintig jaar is het moment daar 
 

Dat de medische hulp dagelijks wordt ingevlogen 
De gezondheidszorg wordt leeggezogen 
Daan rent rond met pot en spuit 
En komt met z’n uren niet meer uit 
Ook de nachtzuster vervult haar plicht 
En doet ook daags geen oog meer dicht 
Husein kookt allang niet meer 
Tafeltje dekje: voor ons in de weer 
Bejaarden hangen onder de linden 
Jongeren kun je hier niet meer vinden 
De speeltoestellen zijn verdwenen 
In plaats daarvan zijn rollatoren verschenen 
We worden nu zelf in bussen rond gereden 
Kunstknieën, trapliften en hoortoestel 
Ach het hoeft ook niet meer zo snel 
 

Om even op het onderwerp terug te komen: 
Margreet speelde het toneelstuk van deze dromen 
Brak zullen we worden, brak zullen we zijn 
En nu weer snel aan de wijn 
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In een dorpje in het noorden van het land 
Lazen ze in oktober stomverbaasd de krant. 
Het bleek dat zonder dat ze ‘t wisten 
Ze het grootste nieuws van de dag misten. 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand 
Wat is het mooiste dorp van Nederland? 
Zo kopte het Dagblad van het Noorden 
Met vette chocoladewoorden. 
De dorpelingen konden het niet geloven 
Het was hun eigen dorp Niehove 
Het gerenommeerde weekblad Elsevier 
Was eerder al stiekem hier. 
Ze interviewden verschillende mensen 
Over hun dagelijkse beslommeringen en wensen. 
Natuurlijk scheurde Sijtse nog even op zijn brommer 
En Annemieke trakteerde de journalisten op een   

biologisch veganistische komkommer. 
Het stond al spoedig vast 
Niehove kwam als beste uit de kast. 
Ontelbaar veel Chinezen doorkruisen nu de straten 
Ze zitten overal aan, ze kunnen het niet laten. 
Bij Husein staat inmiddels Pekingeend op de kaart, 
Ingeruild voor de Groningse worteltaart. 
Maar beste mensen, gelukkig is het zo niet gegaan 
We kunnen allemaal nog rustig opstaan. 
De mooie prijs 
Brengt ons niet van de wijs. 
Toeristen dragen wij op handen, 
Maar hier geen Giethoornse toestanden. 
Geen Blokzijl, Lhee of Loenen aan de Vecht 
De eerste plaats voor Niehove is terecht 
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Nieuwjaarsdisco 2020 
 

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat er door de kinderen 
van de basisschool gedanst kon worden in de Eisseshof. Om 19 uur was 
er een klein gezellig verkleed groepje kinderen dat druk aan het dansen 
en/of springen was. Van 8.30 uur tot 22 uur was de jeugd vanaf 9 jaar aan 
de beurt.  
 

Voor de eerste keer dit jaar was er ook een disco voor de inwoners van 
Niehove, vanaf 22 uur konden de voetjes van de vloer. Het begon met een 
heel klein groepje maar gelukkig kwamen er om 23 uur nog een aantal 
enthousiaste dansers binnen. We hebben een gezellig begin van het 
nieuwe jaar gevierd met elkaar.  
 

Groetjes van de dames van de AC 
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ACTIVITEITENKALENDER 
 

 

ROOKWEDSTRIJD 
 

Datum: vrijdag 14 februari 
Tijd:  20.00 uur 
Plaats: IJshut (IJsbaan) 
Aamelden bij Jan Broersma 

 

 
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…. Met een requiem voor de slachtoffers verwoordt theatergroep 
WAARK de heftige maar niet altijd zichtbare emoties van de bewoners. 
Die je in wanhoop over de janboel soms hoort huilen van het lachen. 
Meer informatie en reserveren via www.waark.nl 
 

 

VERHALENFESTIVAL in het mooiste dorp van Nederland 

Datum: zaterdag 29 februari 
Tijd:`  14.30 uur 
Plaats: Eisseshof 
Entrée: € 2,50 / € 15,00 

Op schrikkeldag 29 februari 2020 
organiseert Mien Westerkwartier i.s.m. 
Regiotheater Niehove een kleinschalig 
verhalenfestival in Niehove. Verhalen 
in het Westerkwartiers! 

http://www.waark.nl/
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Inloop vanaf 14.30 uur in de Eisseshof, Kerkstraat 4, Niehove. Om 15.00 
uur een muzikaal intro door Nijhoofster troubadour Sijtse Scheeringa, 
waarna we in groepjes langs verschillende huiskamers gaan om ons te 
laven aan winterse verhalen in het Westerkwartiers. Aan het eind van de 
middag zingt dorpskoor “Suxwort zingt” een aantal winterse liederen in het 
middeleeuwse kerkje van Niehove. Tot besluit kan deelgenomen worden 
aan een stamppotmaaltijd in de Eisseshof. 

Deelname kost € 2,50 (of € 15,00 incl. stamppotmaaltijd). Drankjes voor 
eigen rekening. Aanmelden noodzakelijk: www.niehove.eu/agenda 

 

NL DOET  

Datum: zaterdag 14 maart   

We gaan weer aan de slag met 
allerhande klusjes om ons dorp mooi 
en leefbaar te houden. 

Nader bericht via Naisflits 
 

 Paasvuur  

 Datum:  zondag 12 april 
 Tijd:   n.t.b. 
 Plaats:   Rikkerdaweg 40  
 
De ActiviteitenCommissie is al 
weer druk bezig met de 
vergunningsaanvraag voor 
het Paasvuur. Ook dit jaar zal 
dit weer plaatsvinden op de 
avond van eerste Paasdag, 
zondag 12 april. 

 

Wanneer we groen licht krijgen voor het Paasvuur, kunt u op zaterdag 11 
april van 10 tot 18 uur snoeihout brengen bij de familie Pieltjes, 
Rikkerdaweg 40. 
 

Verdere informatie volgt t.z.t. via de Naisflits. Houd deze dus in de gaten! 
 

http://www.niehove.eu/agenda
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Rooie Rinus & Pé Daalemmer 
 
Datum: vrijdag 17 april 
Tijd:  20.00 uur ?? 
Plaats: Eisseshof 
Entree: ???  

 

Bijzonder optreden van een komisch duo. 
 

Nader bericht volgt…. 
 

 
 

 

Kletzmer & Co: In 
di waitene lender 

Datum:   zondag 19 april 
Tijd:         15.00 uur 
Plaats:    Eisseshof 
Entrée:   € 10,00 
 
Kletzmer & Co brengt 

Jiddische muziek met een verhaal. De muziek is uitbundig, dan weer 
verstild en ingetogen. Het Jiddische lied weerspiegelt de vele aspecten 
van het dagelijkse leven en kent vaak poëtische teksten. Het recente 
programma In di waitene lender (naar verre landen), gaat over 
ballingschap, over het verlangen en zoeken naar een ‘thuis’. Dit universele 
thema komt in de Joodse geschiedenis met herhaling terug: er was altijd 
een kwetsbaar evenwicht, een nieuwe verbanning lag altijd op de loer.  
 
 

 

Koningsdag 
 

Datum:  maandag 27 april 
Tijd:  ?? 
Plaats: in of bij de Eisseshof  
 
Het idee is om deze dag weer 
even samen te komen om te 
proosten op de verjaardag van 
onze koning. 
Nader bericht volgt…. 
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Seniorenreis 

Datum: woensdag 13 mei 

Dagtrip voor 65+ naar de Zuidoost hoek van 
Friesland (o.a. Hindeloopen, Lemmer) 

Zie nader bericht elders in deze NAIS.  
 
Opgeven vóór 15 april bij Irma Stol, tel. 
591635 of im.stol@hotmail.com 

 
 
Schuurverkoop in Niehove: Kom op, ruim eens op! 

 
Datum:   zaterdag 16 mei 
Tijd:  10.00-15.00 uur 
Plaats:    hele dorp 
  
Na het succes van vorig jaar 
wordt er ook dit jaar weer een 
schuurverkoop georganiseerd 
in ons mooie en vooral 
gezellige dorp Niehove. Bij 
een schuurverkoop kunnen 
allerlei spullen verkocht 

worden waar jij misschien niks meer aan hebt, maar waar een ander weer 
blij van wordt. 
Wij zouden het leuk vinden om zoveel mogelijk deelnemers te hebben die 
het leuk en aantrekkelijk maken voor de bezoekers om door ons mooie 
dorpje te struinen (met eventueel als tussenstop wat lekkers te nuttigen bij 
restaurant/café Eisseshof).  Hopelijk ook dit jaar weer onder het genot van 
wat gezellige muziek.  
 

Dus denk jij:  ik moet van wat spullen af, of vind je het gewoon gezellig om 
mee te doen (ook erg leuk voor kinderen om hun spulletjes te verkopen) 
meld je dan vóór 1 mei aan via corrydeurloo@hotmail.com. Ook leuke 
ideeën en/of suggesties zijn welkom. De schuurverkoop gaat door bij 20 
deelnemers. 
      Corry, Alida, Suzanne 
 

mailto:im.stol@hotmail.com
mailto:corrydeurloo@hotmail.com
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Dauwtrappen 
 

Datum:     donderdag 21 mei  
Tijd:       8.00 uur 
Plaats:     verzamelen bij de Eisseshof 
Entree:   leden Dorpsbelangen gratis, 

niet-leden € 2,50  
 

Dauwtrappen rondom Niehove is al jaren 
een gezellige traditie. Het betekent een wandeling van ongeveer 5 km met 
dorpsgenoten in de vroege ochtend via niet alledaagse paden. Er wordt 
een ‘stop’ gemaakt voor koffie, thee en broodjes op een verrassende 
locatie. Degenen die geen NaisFlits ontvangen kunnen zich alvast melden 
bij Anje Cruiming, tel. 591275. Via NaisFlits komt er t.z.t. 
nadere  informatie.  
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Even voorstellen: 

 
Eindelijk, na 4 maanden in Niehove te 
wonen een voorstelbericht van mij. 
Mijn excuses dat het zo lang heeft 
geduurd.  
 
Mijn naam is Jolanda de Ruiter en ik 
woon sinds oktober 2019 aan de 
Rikkerdaweg 1a. (oude huis van 
Madeleine).  
Ik kom uit Ermelo op de Veluwe en ik 
heb daar met veel plezier 13 
jaar gewoond. In Baarn heb ik 18 jaar 
gewerkt in een instelling voor mensen 
met een verstandelijke en ook fysieke 
beperking. 
Mijn familie woont al jaren in Groningen en ik was toe aan een andere 
baan dus gesolliciteerd naar een baan hier. Aangenomen en toen mijn 
chalet in Ermelo verkocht. 
Momenteel werk ik met veel plezier bij de Zijlen in Tolbert. Bij de 
nachtdienst. Dat houdt in dat wanneer ik ‘s nachts gewerkt heb ik overdag 
slaap. Dus wanneer de gordijnen bij mij dicht zitten dan is dat niet omdat 

ik geen contact wil maar omdat ik slaap😉 

Verder heb ik dus mijn familie wonen in Groningen. Drie broers en een 
zus. Mijn ouders wonen hier ook. 
Het is even wennen geweest van Ermelo verhuizen naar Groningen. Maar 
ik krijg het hier steeds meer naar mijn zin. En de Groningse taal leer ik ook 
steeds meer kennen.  
 

Mochten jullie nog wat willen weten, of kennis met mij willen maken en 
mijn gordijnen zijn open, schroom dan niet om langs te komen voor een 
kopje koffie.  
 
Tot gauw! 
 
Hartelijke groet, 
Jolanda de Ruiter 
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WIE WAT WAAR 
 

In deze rubriek komen bewoners van Niehove aan het woord over waar 
zij mee bezig zijn, wat hen beweegt en waar hun passie ligt. Een verhaal 
uit het leven gegrepen dus. Deze keer: Enno Zuidema en Myrabelle 
Heeroma. 
 

Wonen op je eigen wierde 
 

De wierde Frytum is gelegen halverwege Noordhorn en Niehove. Het 
adres is Niehove, dus de bewoners zijn formeel Nijhoofsters. En dat is 
ontegenzeggelijk waar: Enno en Myrabelle zijn met hun gezin altijd nauw 
betrokken geweest bij het dorp Niehove. 
 

Op een winderige zaterdagmiddag wandel ik door het land richting Frytum 
en het valt me op hoe de verhoogde ligging in deze winters kaalheid extra 
duidelijk zichtbaar is. Eigenlijk bestaat Frytum uit twee wierden: een 
voormalige dorps- en een huiswierde. Hier was in een ver verleden een 
nederzetting die qua ouderdom niet onderdoet voor Niehove. 
 

 
 

In de woonkamer zitten we bij de haard aan de thee en ik hoef niet eens 
vragen te stellen. Myrabelle en Enno branden direct los over wat hen boeit 
in dit bijzondere landschap en het dorp Niehove. In het begin van de eeuw 
woonden zij met hun jonge gezin in hartje Rotterdam. Zij hadden visioenen 
van buitenleven met openslaande deuren naar een boomgaard. Voor 
Myrabelle had dit ook midden Nederland kunnen zijn, maar Enno was 
vooral gefascineerd door het Groninger landschap. Zij brachten enkele 
vakanties in Groningen door en tijdens een van hun fietstochten ontdekten 
zij dat de boerderij op Frytum te koop stond. Dat was in 2005. Aangezien 
de boerderij een agrarische bestemming had, moest eerst toestemming 
van de gemeente verkregen worden om hier te mogen wonen in 
combinatie met werken aan huis. Nog voor de koop rond was, had 
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Myrabelle al contact gelegd met Landschapsbeheer Groningen om een 
boomgaard met hoogstamfruitbomen aan te leggen. Het idee was dat dit 
ook goede nestmogelijkheden zou bieden voor de steenuil. 
En zo verhuisden zij in het voorjaar van 2006 met hun twee zonen Meine 
en Alle naar Frytum (Siem, de jongste, was wel op komst, maar nog niet 
geboren). Enno schudt de datum zo uit zijn mouw: 28 april 2006. Er moest 
nog wel het een en ander aan de boerderij gebeuren, want deze had - wat 
je noemt - erg veel “authentieke details”. Dus weinig comfort, maar met 
als voordeel dat er weinig aan het pand verpest was. 
 

Omdat de boerderij en het omliggende erf zo groot was, wilden Enno en 
Myrabelle graag dat het ook open zou staan voor anderen. Het 
beplantingsplan voorzag in een pad rond de wierde en het erf werd 
opengesteld voor verschillende activiteiten. Zo werd meegedaan aan de 
JazzFietsToer, Open Monumentendag, dauwtrappen met als hoogtepunt 
het faciliteren van een grote Wolwierde-fair in 2011 in het kader van Ei Ei 
Westerkwartier. Dit was een fair waar Wijnanda mede het initiatief toe had 
genomen. Er stonden toen ruim 50 kraampjes op het erf en de opkomst 
was zo groot, dat de auto’s langs de weg geparkeerd stonden tot aan 
Niehove en Oldehove. Myrabelle: “Om 12 uur was alle koffie en limonade 
al op”. 

 
 

Het stel is erg gecharmeerd van de saamhorigheid in deze landelijke 
streek. Met elkaar dingen aanpakken en er verantwoordelijkheid voor 
nemen. Iets wat nu zo mooi “participatiesamenleving” wordt genoemd. 
Myrabelle vond het heerlijk om samen te koken voor het kerstdiner in de 
kerk, tijdens een van de tangoweken en recent voor het niehoofster koor. 
Enno noemt de renovatie van de Eisseshof. Hij vond het destijds ook erg 
belangrijk dat er stabiel internet zou komen in het buitengebied middels 
glasvezel. Hij werd een van de initiatiefnemers van Humsternet en van 
een glasvezelcoöperatie voor heel Groningen. Uiteindelijk bleken de 
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provinciale regels te ingewikkeld voor een burgerinitiatief op dit gebied, 
maar dat het glasvezel er nu toch komt, juicht hij erg toe. 
 

Myrabelle en Enno ervaren Frytum als een wereld op zich. Mede door de 
begroeiing zijn er heel veel vogels: steenuil, grote bonte specht, groene 
specht, veldleeuwerik, boerenzwaluw, zwaan en bergeend. Er is het 
dagelijkse rondje van de kiekendief en ook huizen hier vleermuizen. Maar 
ze constateren wel dat het aantal vogels afneemt doordat er veel minder 
insecten zijn. Enno spreekt de hoop uit dat in Middag-Humsterland weer 
meer bomen en struiken rond de boerderijen en langs de wegen komen. 

Terwijl Myrabelle even de jongens naar elders brengt, praat ik met Enno 
door over zijn werk. Mijn beeld van een stedenbouwkundige is dat deze 
zich vooral bezighoudt met het maken van ontwerpen. Enno vertelt dat dat 

    
 

Hierboven twee foto’s van het gezin Zuidema-Heeroma voor hun deur op Frytum 
uit resp. 2006 en 2020. De linkerfoto is destijds gemaakt in het kader van het 

“smoelenboek” van alle inwoners van Niehove. Bij het maken van de foto werd er 
bijverteld dat zij dan wel in de bijlage zouden komen. En inderdaad, wie het 
“Fotoboek inwoners Niehove 2003-2009”’ op de website bekijkt ziet dat de 

bewoners van het buitengebied onbreken. Myrabelle moet grinniken:  
‘Als bewoners van het buitengebied ben je dus een “soort bijlage”’ 
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maar een deel van het verhaal is: “veelal begint het met heel veel overleg 
met betrokkenen: hoe kunnen we de optimale planologische oplossing 
bedenken?”. Als voorbeeld, waar hij zelf bij betrokken was, noemt hij de 
tunnel en rotonde bij Noordhorn. Aanvankelijk was er het plan om een 
rondweg rond Noordhorn te leggen. Dat zou echter een grote aanslag 
betekenen op de landschappelijke waarden van deze rand van Middag-
Humsterland. Maar een ingewikkelde oversteek tussen Noordhorn en 
Zuidhorn was ook niet gewenst. Zo ontstond het plan om De Gast en de 
Langestraat weer in elkaar door te laten lopen en het verkeer van de 
provinciale weg daar onderdoor te leiden. 
Een vergelijkbare uitdaging heeft Enno nu in zijn rol als dorpsbouw-
meester van Overschild. Vanwege de aardbevingsschade moet 80 
procent van de huizen van dit dorp vervangen worden. Daarbij wordt de 
inwoners veel vrijheid gegeven. In feite wordt het dorp grotendeels 
opnieuw opgebouwd. Enno hielp aanvankelijk mee met het formuleren van 
een gemeenschappelijke visie, een zgn. witboek, en heeft nu een 
adviserende rol om alle individuele plannen goed op elkaar af te stemmen 
en in te passen in het grotere geheel. 
Al filosoferend stellen we vast dat zo’n grote operatie voor Niehove wel 
heel ingrijpend zou zijn. Maar we realiseren ons dat Niehove ook niet meer 
is wat het een eeuw geleden was. Enno: ”We denken misschien wel dat 
Niehove zo authentiek is, maar als je honderd jaar geleden door de 
Kerkstraat liep zag het er wel heel anders uit dan nu met in ieder huis een 
winkeltje of werkplaats; en de smid en de wagenmaker die hun werk deels 
op straat deden”. Alleen is er bij al die geleidelijke verandering geen 
stedenbouwkundige aan te pas gekomen. 
 

Nu Enno een uitdagende baan bij een gerenommeerd stedenbouwkundig 
bureau in Rotterdam heeft met ook veel buitenlandse opdrachten valt er 
niet meer te ontkomen aan een verhuizing. Het aanstaand vertrek vervult 
hen beiden met zeer gemengde gevoelens. Myrabelle: “Weggaan is pijnlijk 
én er lonkt ook toekomst. We kennen Rotterdam heel goed. Hebben er 
familie en heel veel vrienden. We zullen er ook wel weer aansluiting 
vinden, zoals hier in Niehove”. Ook bij de jongens is er ambivalentie: de 
grote stad is natuurlijk wel uitdagend, maar zij zijn ook erg verknocht aan 
deze plek. Enno verwoordt zijn ambivalentie aldus: “Rotterdam is onze 
stad, Groningen is ons land”. En Myrabelle vult aan: “Wij kunnen wel 
weggaan van hier, maar Niehove en Frytum gaan niet meer weg uit ons”. 
 

Als ik weer opstap roept Myrabelle me nog na: “Zondag 1 maart nemen 
we als bewoners afscheid. Iedereen uit het dorp die nog even thee of koffie 
met ons wil komen drinken is welkom in de bovenzaal van Eisseshof. Het 
tijdstip laten we nog wel weten in de Naisflits” 
 
 

Interview: Lex van Wijngaarden 
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Met dank aan onze sponsors en adverteerders. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
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.nl  
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   2 feb 15.00 uur  Zielenzang & Zaligheden 

Vr 14 feb 20.00 uur  Rookwedstrijd 

Za 15 feb 20.00 uur  WAARK: Bevings 

Za 29 feb 14.30 uur  Verhalenfestival in Niehove 

Vr 14 mrt    NL doet 

Zo  12 apr    Paasvuur (onder voorbehoud) 

Vr 17 apr 20.00 uur  Rooie Rinus en Pé Daalemmer 

Zo 19 apr 15.00 uur  Kletzmer & Co 

Ma 27 apr    Koningsdag 

Za   2 mei    Start seizoen zwembad Electra 

Di   5 mei    Bevrijdingsdag 

Wo 13 mei      Seniorenreis 

Za  16 mei 10.00 uur  Schuurverkoop 

Do 21 mei   8.00 uur  Dauwtrappen 

Ma    1 juni    Uiterste inleverdatum kopij NAIS !!! 

 

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

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

 

http://www.niehove.eu/

