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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: 

HerfstNais  begin oktober 2020  1 oktober 2020 

WinterNais  begin februari 2021  1 februari 2021 

ZomerNais  begin juni 2021   1 juni 2021 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de HerfstNais, vóór 1 oktober 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 
 

Bij het uitbrengen van de vorige editie, hadden we nog geen 
idee…. We hoorden wel iets over een virusziekte in de verre 
binnenlanden van China, maar het zei ons weinig. We hadden 
dan ook een leuk en ambitieus activiteitenprogramma voor het 
voorjaar in het verschiet. En toen kwam het virus opeens erg 
dichtbij. 

De eerste weken waren heel onwerkelijk. Iedereen werd uit z’n 
dagelijkse routine gehaald en moest zien te dealen met de 
nieuwe omstandigheden. Het was mooi om te zien hoe 
dorpsgenoten naar elkaar omzagen en nieuwtjes en dagelijkse 
beslommeringen werden uitgewisseld. 

Zo ontstond het idee om de Naisflits te gebruiken om 
ervaringen met elkaar te delen. Inwoners werden opgeroepen 
om hun verhaal te doen in een nieuwe rubriek “Leven in tijden 
van corona”. En het was verrassend hoe snel de reacties 
binnenstroomden. Verhalen van heel uiteenlopende aard: hoe 
je thuis werkt met kinderen die niet naar school kunnen of les 
geeft via de computer. Hoe je je vrijwillig inzet door 
mondkapjes te naaien of laptops rond te brengen. Hoe je dag 
in dag uit werkt op de IC of contact onderhoudt met de 
kleinkinderen via de computer. Hoe je het leven van ouderen 
opfleurt of cliënten een hart onder de riem steekt. Al met al 
een prachtige collage aan ervaringen, belevenissen en 
bespiegelingen in deze bijzondere tijd. 

En in alles klonk toch ook door dat we bevoorrecht zijn dat we 
mogen wonen in zo’n mooi dorp met zoveel saamhorigheid en 
zoveel ruimte en natuur om ons heen.  

Deze Nais is wat dunner dan anders. Met name de activiteiten-
kalender is aanzienlijk minder uitgebreid dan normaal om 
redenen die we niet meer hoeven uit te leggen. 

We hopen dat het jullie allen goed  gaat en dat we van lieverlee 
weer naar normaal gaan. Blijf gezond en veel leesplezier 
toegewenst. 

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 0 

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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NIEUWS VAN IJSVERENIGING DE SCHAATS 
 

* IJS in het water gevallen  
Jammer dat er geen natuurijs was deze winter! We hadden na rijp beraad 
in ALV en bestuur besloten om de oude traditie om naar Kardinge te gaan 
als er geen natuurijs is weer op te pakken. Dat stond in de steigers, toen 
Corona roet in het eten gooide. Zelfs Kardinge viel dus in het water …. 
 

 
 

* IJS voor IJS aktie! 
Nieuwe ‘oude’ tradities  en nieuwe vaste lasten dagen uit tot creativiteit: 
we houden binnenkort een IJS voor IJS actie: uiteraard met boerderij-ijs 
van Rianne  ☺   U hoort hier binnenkort meer over via de Naisflits! 
 
* Sponsor: Beek Verzekeringen & Hypotheken 
Met alle toenemende kosten zijn we zeer verheugd een leuke sponsor 
gevonden te hebben!: Beek Verzekeringen & Hypotheken uit Winsum. We 
zijn hier heel blij mee! 
      
 
* Contributie  
De meeste contributie van het jaar 2019/2020 is geïnd, dank allemaal. Zo 
mooi dat de IJsvereniging zo breed gesteund wordt door iedereen! Een 
paar straten/adressen komen we binnenkort nog langs, want door de 
lockdown hadden we de laatste adressen ‘in de ijskast’ gezet, we vonden 
het niet gepast om afgelopen weken bij u aan de deur te komen. 
 
* Zonnepanelen 
Afgelopen jaar zijn de 8 daken met zonnepanelen van Zon4Ons stap voor 
stap aangesloten. Het laatste dak, bij Niehove, wacht nog omdat er nieuwe 
kabels moeten komen en het tracé wat ingewikkelder blijkt te zijn. Kortom, 
het eerste jaar draaide Zon4Ons op iets meer dan halve kracht. Onze drie 
panelen hebben 500 kWh opgeleverd, dat geeft 60 euro belastingterug-

Beek Verzekeringen &  
Hypotheken in Winsum 
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gave in december, dus ons volgend boekjaar. Pluim voor al het werk dat 
de Zon4Ons vrijwilligers ervoor doen! 
 
* NLdoet 2020  
We hebben dit jaar met een enthousiast 
clubje de drie belangrijkste winterklussen 
kunnen doen: het snoeiwerk langs de 
rand van het terrein is weer gelukt (heel 
fijn!),  en er is een  begin van een paadje 
gemaakt naar het pomphok. Met de 
ontdekking dat er vroeger ooit al eens een 
pad gelegen heeft.  
Daarnaast zijn de  stopcontacten in de hut vervangen. Na advies van 
verschillende mensen en stevige hoofdbrekens is onze conclusie dat ze 
op zich sterk genoeg waren voor de elektrische kachels, maar dat corrosie 
en/of slijtage en/of pech in het merendeels onverwarmde hutje toch parten 
speelden, want één stopcontact was warm geweest (aj!). Er zitten nu 
zwaardere stopcontacten, niet subtiel maar wel zo robuust.  
Dank aan de harde werkers! 
Op ons gemak kunnen we deze zomer de andere klussen doen: 
onderhoud veegmachine en verbetering bestrating. Verschillende 
omwonenden denken inmiddels mee hoe de randen en slootkanten 
komend jaar biodiverser en bloemrijker te maken, daar is nog een klein 
NLDoet budget voor beschikbaar. 
 
* Het bestuur van IJsvereniging De Schaats:  
Sijtse Scheeringa  (vz), Lester van Sloten (secr), Annemieke Grimbergen 
(pen), Meindert Terpstra, Jonny Tuinstra, Gerry Pieltjes 
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En toen viel alles stil…. 

Na een vliegende start van 2020 met een optreden van Barrelhouse, al 45 
jaar “on the road”, een tweetal uitvoeringen van “Bevings” door theater-
groep WAARK hadden we een gezellige zondagmiddag met Marietta Rust 
uit Garnwerd. Vervolgens stond op 29 februari, schrikkeldag, het 
Verhalenfestival op het programma, een initiatief van Mien Westerkwartier 
in samenwerking met Regiotheater Niehove. Een uitgebreider verslag van 
deze bijzondere festiviteit lees je elders in deze Nais. 
We waren volop bezig met de programmering van de rest van het jaar…. 
 

….EN TOEN WERDEN WE OVERVALLEN DOOR DE CORONACRISIS 
 

Daardoor moest het programma voor het voorjaar afgelast worden. Het 
optreden van Rooie Rinus en Pé Daalemmer - inmiddels uitverkocht - is 
verschoven naar vrijdag 23 oktober. De optredens van  Kletzmer & Co en 
van Blues Juice zijn komen te vervallen. Voorlopig durven we nog geen 
nieuwe concerten te programmeren.  
   

 
Pé & Rinus    The Sidekicks 
 

Voor het najaar staan twee optredens op de rol. Zoals gezegd, het 
optreden van Rinus en Pé (23 oktober) en een concert van de Sidekicks 
(14 november). We hopen dat we tegen die tijd weer gebruik kunnen 
maken van de bovenzaal van de Eisseshof. Het blijft afwachten…..  
    

    Namens het bestuur: Fred, Husein, Lex, Wouter 
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ZWEMBAD ELECTRA  
vanaf 2 juni weer open! 
 
Het seizoen 2020 zou voor zwembad Electra 
starten op zaterdag 2 mei. Vanwege het 
coronavirus is de opening uitgesteld. 
Gelukkig kan het bad, weliswaar een maand 
later, toch  zwemmers verwelkomen in 2020. 
Het bestuur is blij dat het zwembad open 

kan. Tijdens de wintermaanden is hard gewerkt om de verduurzaming van 
het bad verder door te zetten, het zou dan ook erg jammer zijn als daar dit 
seizoen niet van geprofiteerd zou kunnen worden. Het is fantastisch dat 
door het geslaagde verduurzamingsproject het bad dit jaar zonder verbruik 
van gas verwarmd kan worden. 
  
De afgelopen weken is door het personeel en vrijwilligers hard gewerkt om 
het zwembad klaar te maken voor de opening. Naast het gebruikelijke 
schoonmaakwerk en onderhoud, komen daar nu de werkzaamheden in 
verband met corona bij. Er zijn fysieke aanpassingen op het bad 
aangebracht om te kunnen voldoen aan het Protocol Verantwoord 
Zwemmen. Daarnaast hebben de zwemonderwijzers cursussen gevolgd 
om te kunnen garanderen dat op een verantwoorde wijze zwemles 
gegeven kan worden.  
 
Op Electra wordt het aanbod in eerste instantie beperkt tot zwemlessen 
voor kinderen vanaf 6 jaar, banen zwemmen, aquafit en recreatief 
zwemmen voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor het banen zwemmen en 
recreatief zwemmen geldt dat gewerkt wordt met een online 
reserveringssysteem. Om de zwemmers zoveel mogelijk kwaliteit te 
bieden, is gekozen voor kleine lesgroepen, één zwemmer per baan en 
maximaal 30 kinderen met één begeleider per tijdslot. Het bestuur heeft 
daarbij bewust overwogen dat het eenvoudig is om op te schalen als blijkt 
dat de beperkingen verder gaan dan noodzakelijk is. Op de website is alle 
informatie te vinden en bij vragen kan contact opgenomen worden via de 
mail. Het bestuur hoopt dat het ondanks de beperkingen een mooi seizoen 
wordt.  
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AANLEG GLASVEZEL EIND DIT JAAR 

Het was bij sommigen misschien al wat weggezakt, maar de 
voorbereidingen op de aanleg van het glasvezelnetwerk van Glasdraad 
Westerkwartier zijn in volle gang. Door de coronacrisis is er enige 
vertraging opgelopen, maar inmiddels zijn de werkzaamheden door de 
aannemers (VIB Netwerken en Oosterhof Holman) weer hervat.  
De aanleg wordt gestart in en rondom Oldehove, waar men momenteel 
aan het werk is. Eind dit jaar, november/december, zullen de 
graafwerkzaamheden in en rond Niehove plaatsvinden. Het streven is de 
aansluitingen in huis begin 2021 te realiseren. 
 

 
 

Glasdraad schrijft hierover: 
 

Vlak voordat wij in een deelgebied gaan starten met de aanleg organiseert 
GlasDraad altijd een bewonersavond. Iedereen die zich heeft aangemeld 
voor glasvezel krijgt hier een aparte uitnodiging voor. Op dit soort avonden 
vertellen wij alles over de planning, de werkzaamheden en de providers. 
Ook is er uiteraard alle ruimte voor u om vragen te stellen. 

Voordat we de huisaansluitingen kunnen aanleggen, moeten de 
aangemelde woningen eerst worden geschouwd. Dit houdt in dat de 
aannemer bij u langskomt om te inventariseren waar uw aansluiting moet 
komen. Zo weet u net als de aannemer precies waar u aan toe bent, zodat 
de aansluiting verderop in het jaar spoedig kan verlopen. Mocht u 
onverhoopt niet thuis zijn, dan laten zij een niet-thuis kaart in uw 
brievenbus achter zodat u een afspraak kunt inplannen. 

Voor meer informatie: www.glasdraadwesterkwartier.nl   

http://www.glasdraadwesterkwartier.nl/
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Nieuwe buurtwerker 
De Schans 
 
 
Graag had ik mij in het echt voorgesteld, helaas gaat dat nu niet in verband 
met het coronavirus. Zoals de meesten van jullie weten is Loes 
Lestestuiver met pensioen en heb ik vanaf 1 mei haar werkzaamheden 
overgenomen.  

 
Ik ben Machteld van der Zee en ben 23 jaar 
oud. Ik ben vorig jaar afgestudeerd van de 
opleiding SPH en ben toen in het sociaal werk 
gerold. Vanaf december ben ik werkzaam bij 
de Schans en vanaf 1 mei ben ik in Zuidhorn 
begonnen als buurtwerker met buurt-
maatschappelijk werk taken. Voor mij is het 
buurtwerk nog geheel nieuw, maar ik zie een 
goede samenwerking tegemoet.  
 
Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien. 
 

 
Ballonenactie  
In de gehele gemeente Westerkwartier hebben medewerkers van sociaal 
werk de Schans in de week van 28 maart t/m 1 mei ballonnen rond 
gebracht.. Zoals velen van jullie misschien wel gezien hebben ballonnen 
in de vorm van een hart, dit om inwoners een hart onder de riem te steken. 
We doen dit enerzijds om mensen een hart onder de riem te steken en 
anderzijds omdat wij, De Schans, willen laten zien dat wij er tijdens de 
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coronatijd ook gewoon zijn. Het lijkt er op, dat mensen in deze bijzondere 
tijd minder snel hulp durven te vragen, terwijl dat juist nu zo nodig is. 
Daarom willen we laten zien dat we er zijn en dat we de inwoners willen 
helpen. 
Over de gehele gemeente zijn er in totaal 4.000 ballonnen verspreid. De 
reacties waren zeer positief en de ballonnen waren van harte welkom. 
Alle ballonnen die zijn blijven staan zijn 4 mei allemaal weer opgehaald. 
Bovendien waren ze van afbreekbaar materiaal.  
 
Indien er vragen zijn of onderwerpen waarbij ik jullie kan ondersteunen. 
Dan kun jij mij bereiken op 0651307385 of via de mail 
m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl.  
 
 
Machteld van der Zee 
Buurtwerker - Zuidhorn  
 

 

 

 
 

 

mailto:m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl


 

14 

LEVEN IN TIJDEN VAN CORONA 
 

Na het invoeren van de beperkende maatregelen in verband met de 
coronacrisis, bedacht de NAIS-redactie dat het wellicht leuk en 
bemoedigend zou zijn om dorpsgenoten aan het woord te laten over hun 
ervaringen en overwegingen in tijden van corona. Tot ons grote genoegen 
kwamen er al snel bijdragen van verschillende kanten. Verhalen uit het 
leven gegrepen. De verhalen zijn geplaatst in de Naisflits en zijn verder 
ook te vinden op de  besloten pagina van de Niehove-website 
(https://niehove.eu/bries-columns/). Hieronder een overzicht van de 

bijdragen tot nu toe. Met een 
hartelijke dank aan alle 
schrijvers! 
 

  

 

Twee vitale beroepen en twee 
kinderen die niet naar school 
kunnen 
 
(Bianca Pieltjes-Smeding) 
 
  
 

  
 
“Gewoon” doorwerken: thuis en 
op kantoor 
 
(Irma Stol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octopus met zijn armen in de 
knoop 
 
(Anne Vos van Dijk) 
  

https://niehove.eu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDgiLCJlYzBmYTgiLCIxNDMiLCI5YmQ4YjhhYWUxZDgiLGZhbHNlXQ
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Mondkapjes naaien 
 
(Corry van Ee-Deurloo) 
  
 

  
 
 
 
Ik ben een bevoorrecht mens 
 
(Martje Pool) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zo aangenaam mogelijk 
maken voor de bewoners 
 
(Annie Pieltjes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiterst merkwaardige afsluiting 
van een schoolloopbaan 
 
(Boudewijn de Vries) 
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Kunstlessen geven achter de 
laptop 
 
(Marrit de Groot) 
 
  
 
    
 
 
 
Weer zo’n hype….. of nu toch 
anders? 
 
(Lex van Wijngaarden) 
 
 
 
 
 
 
 
Laptops en spellen wegbrengen 
 
(Fred Hendriks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nabijheid in tijden van afstand 
 
(Margreet Smilde) 
 
 
 
 



 

17 

 
 
 
 
Bijna alles werd anders maar het 
staat niet stil 
 
(Janneke Holwarda) 
  
 
 
 
 
 
 
En nu zijn we ruim 10 weken 
verder…. 
 
(Albêrt Heesink) 
 
 
 
 
 
 
 
Moed erin houden in de 
behandelkliniek 
 
(Marjoke Overwater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuiswerken als Buurtwerker, 
hoe doe je dat? 
 
(Janet Postema) 
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UIT DE OUDE DOOS…. 

 

In de vorige Nais plaatsten we bovenstaande foto met de vraag: wie kan 
iets meer vertellen over deze foto? Mevrouw Attie de Boer-Nieuwland uit 
Oldehove (oud inwoonster van Niehove) reageerde op de foto en hier geef 
ik haar verhaal weer.   

Deze foto is gemaakt op de dag van het huwelijk van wagenmaker Jan 
Friso, 33 jaar (geboren in Aduarderzijl, 1907-1991) en Hennie Veenema, 
22 jaar (geboren in Niehove, 1918-2008). De vader van Jan was 
sluispachter en veehouder, de vader van Hennie was landarbeider. Het 
huwelijk vond plaats op 10 mei 1941 in Oldehove. Dus precies een jaar na 
het uitbreken van de 2e WO. Hennie Veenema woonde met haar ouders 
Harm Veenema en Trijntje Hamming aan de Kerkstraat 8 in Niehove (waar 
Jan en Petra Postema nu wonen). Op de dag van het huwelijk woont Jan 
ook al in Niehove en is wagenmaker. 
De auto met het kenteken A28224 Chevrolet was van Harm Pieter Homan 
(smid in Niehove). Hij is ook de chauffeur, maar dat is op deze foto niet te 
zien. Voorop de auto zit Jelco Bolt, in het zwarte pak met hoge hoed. 
Jelco Bolt was getuige bij het huwelijk, zijn beroep is voerman. De tweede 
getuige was Hessel van der Molen, hij was rijwielhandelaar in Niehove. 
Van wie het mooie Friese paard is weet mevrouw De Boer niet. 
Waarschijnlijk loopt het paard voor de auto, omdat er in die tijd geen of te 
weinig benzine was. 

https://niehove.eu/wp-content/uploads/2020/01/AutoPaard.jpg
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Op de foto links op de voorgrond staat het voormalig tolhuis van de familie 
Roelof Bolt (dagloner) en Geeske Nijdam (waar nu Anne en Arnold Vos 
van Dijk met hun zoons Teun en Bram wonen). In 1941 was dat de 
Ripperdaweg. Jelco Bolt en Roelof Bolt waren broers. Links achter het 
huis woonden de vrijgezelle dames Trijntje en Aaltje Friso. De mensen die 
achter de trouwauto fietsen zullen vermoedelijk familie van het bruidspaar 
zijn. Jan en Hennie Friso gingen aan de Kerkstraat 17 in Niehove wonen 
(waar nu Lex en Maria van Wijngaarden wonen). Daar werd later hun zoon 
Heerke geboren. Jan Friso begon hier zijn bedrijf als wagenmaker en 
boomzagerij.  
 

         

 

Tot zover het verhaal van mevrouw Attie de Boer-Nieuwland, waarvoor 
hartelijk dank. Ik heb de informatie die ik van haar kreeg hier en daar met 
nog wat extra gevonden gegevens aangevuld en ingekleurd. Misschien 
levert dit verhaal nog weer nieuwe informatie/reacties op. Altijd welkom! 
Kunt u sturen naar boudewijndevries10@outlook.com 

Boudewijn de Vries 
 

  

mailto:boudewijndevries10@outlook.com
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 
 

Helaas kwam na 9 maart een groot aantal geplande activiteiten te 
vervallen: geen paasvuur, geen schuurverkoop, geen dauwtrappen, enz. 
Toch kunnen we hier nog wel verslag doen van een aantal bijzondere 
gebeurtenissen in de afgelopen periode. 
 

Verhalenfestival groot succes (29-2-2020) 

 
Op schrikkeldag, 29 februari 2020, stond het Verhalenfestival op het 
programma, een initiatief van Mien Westerkwartier in samenwerking met 
Regiotheater Niehove. Het was een groot succes: alle zestig plaatsen 
waren uitverkocht. De middag werd gestart met een muzikale bijdrage van 
Sijtse Scheeringa, waarna men in groepjes naar de verschillende 
huiskamers kon gaan waar korte verhalen in het Westerkwartiers werden 
verteld. Na een drietal ronden door het dorp kon men in de kerk luisteren 
naar een aantal winterse liederen van ons dorpskoor “Suxwort zingt” en 
tot besluit was er een heerlijk stamppotbuffet in de Eisseshof. Dit festival 
smaakte naar meer en al gauw werd geopperd om hier een jaarlijkse 
traditie van te maken. Wie weet…. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Met een hartelijke dank aan degenen die hun huiskamer beschikbaar 
gesteld hebben: Mieke Bouwman, Henk Cornello/Annet Beukema, Corry 
Deurloo, Albêrt Heesink en Annie en Henk Pieltjes. 



 

22 

Waardige herdenking 4 en 5 mei 

De herdenking van 75 jaar vrijheid kon dit jaar 
helaas niet zo uitbundig gevierd als tevoren was 
bedacht. Maar in alle eenvoud hadden we in 

Niehove toch een indrukwekkende herdenking van de bevrijding. Zo zeer 
zelfs dat een rasechte Nijhoofster uitriep: “ik heb mijn hele leven in Nijhoof 
gewoond, maar hier nog nooit zo’n bijzondere 4 en 5 mei beleefd”. 

 

Op 4 mei hingen de vlaggen de hele dag halfstok. Om 19.45 werd de klok 
geluid en tegen 20.00 uur werd de de taptoe geblazen (door Arnold Vos 
van Dijk) gevolgd door twee minuten stilte en het zingen van het 
Wilhelmus. Aansluitend werden door verscheidene dorpsgenoten 
bloemen in de heg rond de kerk gestoken. 
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Op 5 mei werd de klok een kwartier geluid (met dank aan Boudewijn en 
Fred), waarna rond 12.15 uur - op gepaste afstand - drie liederen werden 
gezongen rond de kerk: We’ll meet again (van vera Lynn), Zing vecht huil 
bid lach werk en bewonder (van Ramses Shaffy) en ons eigen Nijhoofster 
lied. Dit alles ondersteund door muziek uit de box die op het balkonnetje 
van de Eisseshof stond (met dank aan Meindert). Daarna werd door een 
aantal kinderen het vuur naar de vlaggenmast bij de kerk gedragen, waar 
een aantal kaarsen werden ontstoken. 

  

 

 

 

 

 

 

En tenslotte was er nog ijs van Rianne’s 
ijsboerderij (eerste bolletje aangeboden door 
Dorpsbelangen), terwijl alle 75 plussers een 
kaart ontvingen van Dorpsbelangen en de 90 
plussers ook nog een bos bloemen. Een 
opsteker in deze bijzondere tijden! 
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Kanotocht op 2e Pinksterdag 

Soms valt een puzzeltje zomaar in elkaar:  een gesprek over het 
landschap beleven vanaf het water, een vader (van Marjoke) die een 
aantal kano's beschikbaar heeft 
en een ActiviteitenCommissie 
die wel weer eens wat leuks wil 
ondernemen. 

Maar hoe organiseer je een 
groepsactiviteit in deze 1,5 
meter tijd? Wel: in een twee-
persoonskano’s zit je ruim uit 
elkaar, dus ook mensen die niet 
tot een huishouden behoren 
kunnen een kano delen. 

 

 

 

 

De oproep in de Naisflits 
leverde zo’n 25 
enthousiastelingen op die 
op 2e Pinksterdag bij het 
haventje van wal staken. 
Via het Diepje naar ’t 
Zielje, waar we aanmeer-
den voor een zelf 
meegebrachte lunch; in 
het hoge gras op gepast 
afstand, waar een 
enkeling zich zelfs aan 
een coronaatje bezondigde.  
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Daarna weer terug naar 
Niehove. Dat kanoën niet 
heel simpel is, bleek toch 
wel uit het feit dat enkele 
deelnemers een nat pak 
haalden (zie ook onder-
staand kader). Gelukkig 
was het prima weer, dus 
geen grote nood. Al met 

al een zeer geslaagde activiteit; een 
beetje ter compensatie van het niet 
doorgaan van het dauwtrappen. Het 
zou zomaar kunnen zijn dat een 

nieuwe traditie is geboren…..             
 
  
 
 
 

 

Het kano avontuur van Floortje op 2e Pinkersterdag 
 

Wat spannend! Floortje werd vanochtend wakker en mama vertelde dat ze gingen 
kanoën! Maar wat is dat eigenlijk een kano? Nou een lange boot waarin je moet 
roeien met een peddel. Bij aankomst in het haventje was er heel wat opkomst en 
ook alle kinderen die Floortje kent van school. Marjan had een mooi zwemvest voor 
haar en er zat ook nog een fluitje aan, uiteraard werd die gelijk uitgetest.  
Floortje en mama deelden de kano met Marcel en we gingen op pad naar ’t Zieltje. 
Onderweg kwamen we van alles tegen: riet, waterlelies, nestjes van meerkoeten en 
koeien. Floortje heeft tot aan de picknickplek mee gepeddeld met haar armen in het 
water. We gingen aan land bij ’t Zieltje voor een zelf meegebrachte picknick. Toen 
Floortje haar broodje op had begon ze al te vragen wanneer we weer verder gingen 
kanoën, dat was veel leuker dan daar zo zitten. Eindelijk mocht ze dan terug naar de 
kano en Marcel en mama begonnen aan de terugweg. Dit keer met best wat 
tegenwind. We raakten een beetje achter van de groep en Janet en Thomas bleven 
bij elke bocht wachten om te kijken of we er weer aankwamen. Vlakbij de boerderij 
van de Fam. Pieltjes nam een windvlaag Floortje haar hoedje mee. We keken 
allemaal om naar het hoedje en Marcel stak zijn peddel uit naar het hoedje om deze 
nog te vangen. Helaas leunden we daardoor met zijn allen teveel naar rechts en 
kantelde de kano. Floortje kwam onderwater, maar door haar zwemvest kwam ze 
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tekening van 
Floortje: de 
vis met het 
hoedje op z’n 
hoofd en de 
slippers aan 
z’n vinnen  

 

 

 

 

 

gelijk weer boven. Dat was een grote schrik. Mama zag Janet en Thomas in de verte 
liggen en riep om hulp. Ze waren erg snel bij ons. Mama heeft Floortje op de kant 
geholpen in het weiland. Daar hebben we even gewacht tot de ergste schrik gezakt 
was en Janet papa en andere hulp had gebeld. Floortje was haar hoedje kwijt en 
mama haar slippers. Tijdens het huilen zei Floortje dat ze nog wel een ijsje wilde, 
want dat hadden we beloofd te gaan eten als we terug waren in het haventje. Met 
een nat pak zijn we naar de weg gelopen en daar kwamen papa en Joep al snel 
aanrijden om Floortje en mama naar huis te brengen. Thuis gelijk onder een warme 
douche en daar stopten de tranen van Floortje. Wat was ze geschrokken en kanoën 
was wel heel erg stom. Maar na opgewarmd te zijn kwamen de praatjes weer. 
“Volgende keer gaan we wel weer varen, maar dan op een boot met een echte 
kapitein”, zei ze. Samen met papa had ze bedacht dat ze nu twee avonturen had 
beleefd, kanoën en zwemmen in de sloot. Dus dat betekende dat je dan ook twee 
ijsje mag halen bij Rianne! Weer warm, droog en aangekleed gingen we met z’n 
allen op de bakfiets naar het dorp om een ijsje te halen. Floortje had eerst een bakje 
met vanille ijs en daarna nog een hoorntje met aardbeien ijs. Allebei opgegeten bij 
het haventje en naar de bootjes en het water gekeken. Samen met Janet en de 
kinderen hebben we nog nagepraat over Floortje haar grote avontuur. En wat is die 
grote vis in ‘t Diepje nu blij: hij zwemt rond met een bloemenhoedje op zijn hoofd en 
slippers aan zijn vinnen… 
      Floortje Oudshoorn en moeder Eveline 
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ACTIVITEITENKALENDER 

De activiteitenkalender is dit jaar niet zo gevuld als andere jaren. Door 
omstandigheden die beginnen met een C dit jaar geen avondvierdaagse, 
geen voetbalwedstrijd, geen ZomerJazzFietsTour en andere leuke dingen 
voor de mensen. 
Toch zijn er wel enkele initiatieven te melden die op gepaste wijze 
doorgang zullen hebben - onder voorbehoud dat we niet voor stringentere 
maatregelen gesteld worden. 
 

 

Fietstocht door Middag-Humsterland 
 

Datum:   zaterdag 11 juli 2020 
Vertrektijd:  13.00 uur 
Vertrekpunt:  IJsbaan 
Aanmelden:  vóór 20 juni 
Deelname:  gratis 
 

Afgelopen najaar kwam Jan 
Postema met het idee om de 
fietstocht van Niehove nieuw 
leven in te blazen. Zo gezegd 
zo gedaan, al brengt de 
coronacrisis de nodige 
onzekerheden met zich mee. 
 

Toch proberen wij op zaterdag 11 juli een fietstocht vanuit Niehove te 
organiseren. De route gaat door ons eigen Middag-Humsterland en is (met 
een afstand van zo’n 25 à 30 kilometer) dus ook voor de ongetrainde 
fietsers goed te doen. Onderweg zullen we de nodige tussenstops maken 
met een educatief randje. Zo hebben we onder andere een rondleiding 
geregeld rond de Allersmaborg (deze wordt mede mogelijk gemaakt door 
Dorpsbelangen) en kan ook de molen in Garnwerd worden bezichtigd. We 
fietsen via Fransum (waar we een kijkje in de kerk kunnen nemen) weer 
richting Niehove. 
 

Heb je zin om mee te doen, geef je dan snel op! We vertrekken rond 13.00 
uur op gepaste afstand vanuit Niehove. Deelnemers zonder elektrische 
aandrijving bepalen het tempo, dus we nemen alle tijd. 
 

We zijn voornemens om een pitstop te maken bij Café Hammingh, zodat 
iedereen de kans heeft om de molen te bezichtigen en een versnapering 
te nemen. We zijn nog in conclaaf met de uitbater over het reserveren van 
een plek, maar zoals jullie begrijpen is dat nog een onzekere factor op dit 
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moment. Houd er in ieder geval rekening mee dat je een portemonnee 
mee neemt. Toegang tot de molen is gratis, maar men is afhankelijk van 
donaties.  
 

We gaan er vanuit dat de fietstocht doorgaat, maar we houden de 
ontwikkelingen en de adviezen van het RIVM goed in de gaten. We horen 
graag wie met ons mee fiets! Graag aanmelden vóór 20 juni as. 
 
Met vriendelijke groet,  Jan Postema 06-53686010 

Wouter Brouwer 06-14172729 
 

 

 

Open Monumentendag 
 

Datum: zaterdag 12 september 
Tijd: 10 - 17 uur 
Plaats: op vele plaatsen in de gemeente 

Iedere tweede zaterdag in september is het Open Monumentendag. Vele 
monumenten in onze gemeente doen hieraan mee. Vanwege de corona-
maatregelen zal de Open Monumentendag dit jaar waarschijnlijk op wat 
bescheidener schaal plaatsvinden. Nader bericht volgt. 

Voor meer informatie over de landelijke Open Monumentendag: 
www.openmonumentendag.nl. 

Voor de plaatselijke activiteiten kan je t.z.t. terecht op: 
www.openmonumentendagwesterkwartier.nl 

 

  

http://www.openmonumentendag.nl/
http://www.openmonumentendagwesterkwartier.nl/
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EVEN VOORSTELLEN: 
 

 

   
Wij zijn Rodina Fournell en Bram Verhave en we wonen sinds 2 maart 
met onze 5 kinderen Loreley, Mathilde, Roemer, Luit en Hebe en niet te 
vergeten oma Boukje op Frytum. En we hebben dus prachtig uitzicht op 
het mooiste dorp van Nederland. 
  

We hebben 40 jaar in Drenthe gewoond, in het mooie Diever, en nu willen 
we graag op de klei gaan wortelen. Wij werken beide in de erfgoedsector 
en we hebben veel plezier aan het huis en de wierde van Frytum. En 
sowieso is het hele Middag-Humsterland fantastisch. 
Onze kinderen zitten deels in Groningen en deels in Zuidhorn op school 
en wij werken ook in de noordelijke provincies. 
 

Het is een bijzondere tijd, we hebben door de coronacrisis nog geen 
kennis kunnen maken met het dorp (gelukkig wel met de buurt!) maar we 
zijn erg benieuwd naar Nais uut Nijhoof. Als het aan ons ligt tot snel dus. 
  
Groeten van Frytum! 
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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: Martje Pool 

 

HET TOEVAL BRACHT ONS IN NIEHOVE 
 

Terwijl koning corona nog zijn heerschappij uitoefent over Nederland, ben 
ik te gast in het prieel van Martje Pool; op gepaste afstand natuurlijk en in 
de buitenlucht. Een charmante, kleurrijke vrouw die het grootste deel van 
haar leven in Niehove woont. “En dat wil ik graag zo houden”, voegt zij 
daar glimlachend aan toe. 
 

 
 

Op mijn vraag wat haar ooit naar Niehove heeft gebracht vertelt Martje dat 
dit eigenlijk bij toeval zo gelopen is: “Ik woonde met mijn gezin in Aduard, 
in een nieuwbouwwijk naast Bert en Janny en hun dochter. Zo’n 
nieuwbouwwijk sprak ons niet zo aan, we waren meer gecharmeerd door 
de romantiek van het platteland. Bovendien leek het ons leuk om niet meer 
naast elkaar, maar gezamenlijk in een grote huis te wonen. En op onze 
zoektocht vonden we bij toeval een bakkerij aan het Molenpad in Niehove. 
Tot dusver hadden we nog nooit van dit dorp gehoord. We verhuisden in 
september 1973, ik weet het nog goed, er was toen ook een crisis…. met 
Joop den Uijl….. o ja, de oliecrisis. Het was de tijd van flower power en 
gezien ons bijzondere samenlevingsverband werden we al gauw een 
commune genoemd of een seksboerderij”….. 
Martje vertelt dat de huizen hier destijds erg goedkoop waren. In het dorp 
was veel vergane glorie; sommige huizen waren min of meer tot bouwval 
gereduceerd: “Ook ons huis had erg veel achterstallig onderhoud. Het 
heeft er zelfs een tijdje op geleken dat het dorp min of meer plat gegooid 
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zou worden. Na verloop van tijd streken meer jonge mensen neer in 
Niehove, langharige studenten en hippies. Je zag dat het dorp 
aantrekkingskracht had op creatieve mensen; zo woonden er destijds 
aardig wat muzikanten.  Maar uiteindelijk is mede door stevige subsidies 
een nieuwe impuls aan het dorp gegeven. Het was een mooie tijd, waarin 
we veel aan het huis hebben verspijkerd. Het huis was toen grijs gestuct. 
Dat vonden we niet mooi, we wilden het graag wit hebben, maar kregen 
daar formeel geen toestemming voor. Toen is het met hulp van vrienden 
toch wit geschilderd, clandestien. Nooit meer wat van gehoord….”. 
Binnen een jaar vertrokken Bert en Janny met hun dochter, omdat Bert 
een baan elders kreeg. En toen ook haar man vertrok, bleef Martje met de 
twee jongens achter. Die gingen naar school in Oldehove, waar Lammert 
(nu buurman) destijds de scepter zwaaide.  
 

Dat Martje iets met kunst heeft, zal 
niemand verbazen. Kijk maar over 
de heg in haar tuin. “In mijn jonge 
jaren had ik graag naar de kunst-
academie gegaan. Maar als je 
dochter bent van een gerefor-
meerde boer in Twente, dan zit 
dat er niet in. Het werd dus de 
etaleursschool in Almelo. Had ook 
wel iets met creativiteit te maken. 
Pas later, toen de kinderen er al 
waren, heb ik alsnog - op 
aanraden van een vriendin - de 
lerarenopleiding bij Minerva in 
Groningen gedaan, terwijl ik les 
gaf aan de school voor 
handenarbeid (nu VRIJDAG). En 

als alleenstaande moeder kon ik vervolgens de kost verdienen door les te 
geven bij het volwassenenonderwijs in Heerenveen. Later was er de 
overstap naar de Stichting Leerplan Ontwikkeling, waar ik me kon bezig 
houden met het uitdenken van leerplannen op het gebied van kunst en 
cultuur. Daarbij ging het niet om hoogdravende kunstgeschiedenis, maar 
meer basaal: leren kijken naar kunst en samen concerten en theater 
bezoeken en daarover praten”. 
 

Door de bezuinigingen eind vorige eeuw raakte Martje haar baan bij de 
SLO kwijt en moest ze naar wat anders omzien: “Dat bracht me op het 
idee een bed & breakfast te starten. Ik woonde inmiddels alleen, mijn huis 
was groot genoeg en het fenomeen B&B was echt in opkomst. Je zag ze  
overal ontstaan; en ook weer verdwijnen trouwens. Door aansluiting bij 
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“De Pronkkamer” kreeg ik mooie reclame en ook wel een bijzonder 
publiek: mensen die op zoek waren naar bijzondere plekken. Het waren 
vaak heel leuke contacten”. Jarenlang 
was Dorpslogement “De Oude Bakkerij” 
de enige overnachtingsmogelijkheid in 
het dorp. Inmiddels is Martje gestopt met 
haar B&B. “Ik heb het ruim twintig jaar 
gedaan, maar nu is het wel genoeg 
geweest. Ik merkte ook dat de gasten 
steeds kritischer werden, hadden steeds 
meer aan te merken. Ik had daar niet zo’n 
zin meer in. Bovendien: met mijn 
knieproblemen zou het ook niet meer 
gaan. Het is mooi zo”. 
 

We kijken wat rond in de tuin en op mijn vraag of Martje zelf ook 
geëxposeerd heeft, antwoordt ze ontkennend. “Ik vind het leuk om creatief 
bezig te zijn: vilt, kleden, mozaïek. Binnen hangen diverse kleden in mijn 
privé gallerietje en in de tuin is een veelkleurige spielerei te zien. Meer heb 
ik niet nodig”, zegt zij lachend. 
En natuurlijk komen we ook te spreken over het leven in tijden van corona. 
Voor Martje levert dat weinig problemen op: “Ik leef toch al graag op 

mezelf. En het geeft ook wel 
wat rust. Niets moet. Alleen is 
het jammer dat het zwembad in 
Zuidhorn dicht was. Daar ging ik 
tweemaal per week zwemmen; 
goed voor de revalidatie van de 
geopereerde knie. Helaas duurt 
het genezingsproces erg lang, 
maar het gaat de goede kant 
op!”. 
 

Martje is erg te spreken over 
wat zij noemt de sociale 
controle in het dorp. Dat bedoelt 
ze positief: “Men ziet om naar 
elkaar en dat geeft een gevoel 
van geborgenheid. En tijdens 
mijn revalidatie heb ik veel hulp 
van buren ondervonden”.  
Beide zonen, die elders in het 
land wonen, bellen haar 
dagelijks, de een ’s morgens 
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om 8 uur, de ander ’s middags om 4 uur; vaste prik: “Zo weten we van 
elkaar dat we er nog zijn; een soort telefooncirkel”.  
 

Terwijl ik aanstalten maak om weer op huis aan te gaan, loopt Martje mee 
naar het hek en zegt tot besluit: “Ik ben een bevoorrecht mens”. En laat 
dat nou ook de titel zijn van het stukje dat zij voor de Naisflits aanleverde. 
       

(interview: Lex van Wijngaarden) 

  

Ik ben een bevoorrecht mens  
met mijn huis en tuin in Niehove 
met de buren die op mij letten 
met Irma die er altijd voor mij is 
met buiten zitten en prutsen in mijn tuin 
met de kippen en de uilen en het nestje van de merels 
met Husein die lekker kookt 
met elke avond oude dvd’tjes kijken 
met tijd om in kringloop verzamelde boeken te lezen 
met mijn hobby’s  binnenshuis 
met tijd voor het  opruimen en schoonmaken 
met rustig revalideren van mijn  gerestaureerde knie 
met de kleine wandelingen door het dorp 
met oneindig veel !!!! 
  
maar jij eenzaam en alleen zonder bezoek 
jij die in het ziekenhuis ligt 
jij daar op de I.C. 
jij die in die in de zorg werkt 
jij die thuis moet werken met de kinderen erbij 
jij die je werk verliest 
jij die failiet dreigt te gaan 
jij dan, daar in dat vluchtelingenkamp 
jij daar in die sloppenwijk 
jij-jij-jij jij-jij-jij jij-jij-jij 

Martje 
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Wordt verwacht: 
 

Za 11 juli 13.00 uur  Fietsttocht vanuit Niehove 

Za 12 sep 10-17 uur  Open Monumentendag 

Do    1 okt    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. 

  

 
De actuele AED lijst is als volgt: 
 
Anneke Broersma   Rikkerdaweg 24       0647205766 
Taeke-Jan Broersma  Rikkerdaweg 24       0651176938 
Wouter Brouwer      Kloosterweg 6       0614172729 
Johan Cruiming   Havenstraat 5       0623046611 
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:  Machteld van der Zee   
 06-51307385  m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl   
Buurtwerker jeugd: Bertjan Jansen    

0610038981  b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl 

http://www.niehove.eu/
mailto:rita.hulst@westerkwartier
mailto:m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl

