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Colofon 
 

Nais uut Nijhoof is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Niehove, 
adres: db@niehove.eu 
Rekeningnummer Vereniging Dorpsbelangen: NL35 RAB0 0348 6550 61 
 

Eindredactie: 
 

Irma Stol   Rikkerdaweg 20  tel: 0594-591635 
Lex van Wijngaarden Kerkstraat 17     tel: 06-23598615 
 

Advertenties: 
 

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

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

WinterNais  begin februari 2021  1 februari 2021 

ZomerNais  begin juni 2021   1 juni 2021 

HerfstNais  begin oktober 2021  1 oktober 2021 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de WinterNais, vóór 1 februari 2021 

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       
 

Na een lange, zonnige zomer is opeens de 
herfst ingevallen: ochtendmist, druilerige 
regen, een stevige frisse wind en de eerste 
bladeren die van de bomen vallen. Maar ook heldere nachten met 
een volle maan, felle opklaringen en kleurrijke zonsondergangen. 
En dagen die merkbaar korter worden.  

We beleefden een gedenkwaardige zomer. De maatregelen t.a.v. 
Covid-19 waren wat minder streng en we konden veel buiten 
vertoeven. Het terras van de Eisseshof was vaak vol en de kerk werd 
druk bezocht. Toeristen wisten het mooiste dorp van Nederland 
goed te vinden. Maar daarbij speelde ook zeker mee dat veel 
landgenoten dit jaar niet naar het buitenland reisden en nu eens 
onbekend Nederland gingen verkennen. Velen waren verrast door 
zoveel Groninger schoons. 

Helaas moeten we nu weer veel voorzichtiger zijn, waardoor het 
onzeker is of diverse activiteiten kunnen doorgaan. In de 
activiteitenkalender ontbreken daarom – vooralsnog – enkele 
gebruikelijke evenementen die passen bij het einde van het jaar. 
Wie weet worden er nog alternatieven bedacht. Houd dus de 
Naisflitsen in de gaten. 

Door een tip van Janet Postema ontdekten we dat ons dorpsblad 20 
jaar bestaat. Het eerste nummer verscheen in november 2000 onder 
de titel Niehoofster Berichten en leek al verdacht veel op de 
huidige Nais uut Nijhoof. We blikken terug op deze eerste uitgave.  

Naast de gebruikelijke rubrieken besteden we dit keer aandacht 
aan de hausse aan mooiste dorpen, waardoor Niehove niet meer de 
enige is. We maken graag gebruik van de oude plakboeken van Alida 
en plaatsen een uitgebreid artikel over de metingen met 
tiltsensoren op het erf van Martin en Betteke. 

En natuurlijk maken we nader kennis met nieuwe inwoners (Audrey 
& Pieter) en is er weer een WIE WAT WAAR met ditmaal in de 
hoofdrol Hans Harkema. 

We wensen jullie veel leesplezier. En bovenal: blijf gezond! 

 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:   Ruud Hendriks   tel 0594-857710   

Secretaris:   Petra Postema-Oosting tel 06-13915903 

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 van den Ende    tel 591838
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Uitnodiging jaarvergadering Dorpsbelangen 2020 
 
Het bestuur van Dorpsbelangen Niehove nodigt je uit voor de 
jaarvergadering op vrijdag 9 oktober om 20.00 uur in de Eisseshof (zaal 
open vanaf 19.30 uur). 
 
In verband met de corona-beperkingen kunnen maximaal 30 
personen deelnemen. Daarom is het noodzakelijk je aan te melden 
bij de secretaris, Petra Postema, zodat we weten hoeveel bezoekers 
we mogen verwachten. Dat kan via db@niehove.eu of telefonisch/ 
persoonlijk/briefje door de bus. 
 
Agenda                                       
 

1. Welkom, mededelingen. 

2. Verslag van de jaarvergadering van 2019 

3. Jaarverslag en activiteitenplan  

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

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

Buurkracht, Koor). 

5. Financieel verslag. 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw commissielid. 

7. Voortgang van een aantal ontwikkelingen waaronder glasvezel, 

parkeren, openbare laadpaal (vraag van gemeente: ja/nee, waar?), 

bebording in het dorp, baggeren. 

8. Bestuurssituatie: Hans, Jan en Petra blijven aan, Joke wil blijven 

notuleren. Akkoord van de vergadering gevraagd voor aanblijven 

Hans en Jan. Ruud zit nog in zijn tweede termijn maar treed af en is 

niet herkiesbaar. Voorzitter vacant, Petra Postma (secretaris), Hans 

Harkema (penningmeester), Jan Broersma (lid), Joke (notulist). Lex 

van Wijngaarden is als redactielid vaste aanwezige bij de 

vergaderingen.  

9. Rondvraag. 
 

 

mailto:db@niehove.eu
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 JAARVERSLAG DORPSBELANGEN 
september 2019 tot september 2020 

 
Eén ding is zeker, 2019/2020 gaat de geschiedenisboekjes halen met de 
vermelding “Covid-19 epidemie heeft grote invloed”. Dat hebben we in 
Niehove kunnen merken aan de grote aantallen bezoekers. De erkenning 
als mooiste dorp door Elsevier had de bezoekers al naar ons dorp 
gebracht, de ‘thuisblijvers’ in de vakantieperiode versterkten dat nog. De 
haven was overdag soms een soort mini-camperplek en in de kerk was 
het vaak een komen en gaan.  
 

 

Dringend verzoek van de penningmeester om uw 
contributie voor Dorpsbelangen 2002-2021 te betalen. 
 

• Leden betalen € 7,50 voor een eenpersoonshouden en € 
15,00 voor een meerpersoonshuishouden (ongeacht het 
aantal kinderen). 

• Donateurs betalen € 10,00 per huishouden (ongeacht het 
aantal kinderen) 

• Het banknummer van Vereniging  Dorpsbelangen Niehove    
is  NL 35 RABO 0348655061 
 

Er zijn nog steeds vlaggen van Niehove verkrijgbaar. De prijs 
bedraagt € 35,00. Af te halen op Rikkerdaweg 5. 
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Vanwege de parkeerdrukte wordt geprobeerd extra parkeerruimte te 
realiseren, waarbij de aloude vraag “maar waar?” een van de dilemma’s 
is. Het andere vervoersprobleem dat al jaren op de wensenlijst staat, het 
baggeren van het Diepje, is door de ontwikkelingen hoger op de stapel 
gekomen met als resultaat dat er in het najaar gebaggerd gaat worden!  
 

Dorp 
De wereld is nogal in beweging. Covid-19 wereldwijd, stikstof en 
kringlooplandbouw die de agrarische sector in beroering brengen, grote 
klimaatzorgen. Naast al die grote gebeurtenissen zijn er ook de kleine 
dingen dicht bij huis. Hoe was dat afgelopen jaar?  
 

• Op 4 oktober 2019 was het groot feest in de Eisseshof vanwege de 
(onverwachte) verkiezing van Niehove tot ‘mooiste dorp van Nederland’ 
(door Elsevier Weekblad). Dit leidde niet alleen tot publiciteit in EW, 
maar ook in andere media, zoals DvhN, RTV Noord, Noorderland, enz. 

• De jeugd had in de herfstvakantie een leuke middag met bowlen (met 
dank aan de ActiviteitenComissie). 

• Dorpsgenoot Wouter Brouwer organiseerde in november een 
bierproefavond in de Eisseshof. 

• Sinterklaas heeft ook in 2019 
Niehove weer aangedaan tot 
groot vermaak van zowel de 
kleintjes als de groten 
(eveneens met dank aan de 
AC).  

• Er was een samenkomst in de 
kerk op kerstavond, waar ons 
dorpskoor ‘Suxwort zingt’ weer 
van zich liet horen. 

• Het nieuwe jaar werd ingeluid 
met carbidschieten op 
oudjaarsmiddag en kloksmeren na middernacht. 

• Op 11 januari was er weer een disco; eerst voor de jeugd, later op de 
avond voor de volwassenen. 

• Eind februari was er een Verhalenfestival, georganiseerd door Mien 
Westerkwartier i.s.m. Regiotheater Niehove: 60 deelnemers luisterden 
bij toerbeurt in vijf woonkamers naar leuke verhalen in het 
Westerkwartiers. Ook Sijtse Scheeringa en ‘Suxwort zingt’ droegen hun 
muzikale steentje bij. 

• Veel activiteiten voor NL Doet werden afgelast. In Niehove is die 
jaarlijkse onderhoudsdag rond de ijsbaan wel doorgegaan. Alleen het 
paadje naar het pomphuisje kwam net niet af en vraagt nog wat 
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afwerking. Tevens is een groepje vrijwilligers bezig geweest om de kerk 
weer schoon en ‘zomerklaar’ te maken. 

• Tradities komen en gaan. De kanotocht met picknick was zeer 
geslaagd en heeft alle ingrediënten om een traditie te worden. Ook de 
fietstocht was een goed bezochte dag.  

• Naast de app ‘Buurtpreventie Niehove’ is er de app ‘Dorpsbelangen 
Niehove’ gekomen waar de meer gezellige onderwerpen voorbij 
komen.  

• Voor de horeca zijn het rare en 
lastige tijden. Door het wegvallen 
van festivals e.d. verplaatste de 
ijsverkoop naar een ‘1,5 meter 
ijskar’ aan de Rikkerdaweg. Met 
alle passerende fietsers liep dat 
op zonnige dagen als een trein. 
Met codewoord ‘kano’ konden 
ook  de kanoërs hun tocht met ijs 
afsluiten. Bij de Eisseshof werd in 
de tijd dat het restaurant dicht zat zoals bij veel restaurants bijna 
naadloos overgeschakeld op afhaalmaaltijden. Door de grote aanloop 
in Niehove en het mooie weer was het ook een prima terrasseizoen. 
Voor al deze zaken zijn de sociale media een goed kanaal gebleken.  

• De kleine jeugd kan genieten van vers zand in de zandbak en dat blijft 
ook vers met een nieuw net er over. Een opknapbeurtje en een “nest” 
(zo’n schommel waarin je kan liggen) staan nog op het verlanglijstje bij 
de gemeente. Die lijkt in de stapel te zijn weggezakt en moeten we 
bovenop zien te krijgen.  

• Het infobordbord aan het 
Oebelepad staat weer op zijn plek 
en is weer leesbaar gemaakt. Met 
alle routes die worden bedacht 
struikel je inmiddels over de 
bordjes in het dorp. Er wordt aan 
gewerkt om dat te beperken, niet 
alleen in Niehove maar in de hele 
regio. Op zijn minst door niet voor 
elk bordje weer een nieuwe paal 
neer te zetten maar borden te 
combineren of minder prominent 
te plaatsen.  

• Regiotheater had weer een gevarieerd programma, totdat de corona 
de boel plat legde: een uitverkocht concert van Tim Knol, een mooi 
optreden van het Franse duo Annick Cisaruk & David Venitri, twee 



 
11 

uitvoeringen van het indrukwekkend toneelstuk BRAK door Het Peleton 
(met een hoofdrol voor “onze” Margreet Smilde), een optreden van 
WAARK met Bevings…. En toen viel alles stil. Aan het eind van de 
zomer toch weer een voorzichtige start met een kleinschalig optreden 
van Trio Lanyok. 

• Om in corona-tijd toch weer wat leuks te doen is een groepje 
dorpsgenoten begonnen met een korte cursus djembé in de tuin van 
de Eisseshof. 

 
Regio 
Ongeveer een jaar geleden is het gelukt om de aanleg van glasvezel in de 
regio gerealiseerd te krijgen. Glasdraad heeft, met hulp van veel 
vrijwilligersinzet en heel veel vlaggetjes, kans gezien voldoende  
aansluitingen te realiseren. Het was kantje boord, maar door een paar 
gebieden die te laag scoorden uit te sluiten van deelname is voor de rest 
het minimum bereikt. Niehove was de topscoorder in het aantal 
deelnemende aansluitingen. De aanleg is door corona vertraagd. De 
bedoeling was het hele gebied medio voorjaar 2021 aangesloten te 
hebben. Er is wat vertraging geweest, maar heel veel onzichtbaar werk 
zoals vergunningen en planning ging wel door. De laatste planning is dat 
in Niehove medio februari 2021 de Naisflits in ongekend tempo binnen 
gaat komen (zie https://www.glasdraadwesterkwartier.nl/index.php ) .  
 

 
 

Zon4Ons is met 1500 zonnepanelen op meerdere boerderijen in de regio 
ook een mooie ontwikkeling. Met dit soort coöperatieve projecten kan 
iedereen laagdrempelig en zeer betaalbaar meedoen en het is een mooie 
manier om een beschermd dorpsgezicht gaaf te houden en toch ook 
zonnepanelen te hebben. Overigens is het merkbaar dat de 
ontwikkelingen Enexis  over de schoenen lopen. De panelen op de stal 
van familie Pieltjes moeten nog steeds met een extra kabel worden 

https://www.glasdraadwesterkwartier.nl/index.php
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aangesloten om volop hun werk te kunnen doen. Daarvoor moet een kabel 
langs de weg via de haven en de boulesbaan naar het elektriciteitshuisje 
worden aangelegd. Daar zijn in de loop van het jaar al heel wat Enexis 
bezoekjes en mailwisseling voor geweest, maar aanleggen is er niet van 
gekomen, vertraging en uitstel van besluiten is nogal kenmerkend. Zonde 
dat door die traagheid een dak dat al meer dan een jaar vol panelen ligt 
daardoor niet optimaal kan worden benut.  
 

Het is nog niet zichtbaar, maar gemeentes moeten allemaal een 
energievisie maken, willen ze grotere projecten kunnen goedkeuren. 
Westerkwartier heeft dat ook gedaan. Middag Humsterland staat daarin 
als apart gebied vermeld waar grootschalige projecten niet wenselijk zijn. 
Kleine zonnevelden die bij elk dorp en gehucht vermeld staan zijn ook hier 
in de planning opgenomen. Het zijn allemaal nog plannen en ideeën, maar 
voor je het weet staat er ineens een investeerder op de stoep die wel wat 
wil ontwikkelen. Noord-Nederland is erg in trek als “stopcontact van 
Nederland”. Daar hebben ze in het oosten van de provincie geen fijne 
ervaringen mee, dus we zullen er alert op moeten zijn.  
 

Afgelopen jaar is de Gebiedsraad Middag-Humsterland opgericht. Dat is 
een groep van 12 mensen die als taakstelling heeft “De kwaliteit van het 
landschap te behouden of versterken in dat deel van Middag Humsterland 
dat Landschapspark is”. In de gebiedsraad zitten 4 mensen uit Niehove. 
 

 
 

Het is mooi dat daar en op andere plekken waar over de toekomst van het 
gebied wordt nagedacht veel animo is vanuit Niehove om mee te denken. 
Dat wordt ook gezien door Westerkwartier en kan dan net even helpen om 
zo’n wens als het Diepje of parkeren hoger op de agenda te krijgen.  Wat 
daar ook bij helpt is dat bij het jaarlijkse dauwtrappen wethouders worden 
uitgenodigd om mee te lopen. Die vinden dat leuk en het is een 
ontspannen manier om de dingen die in de regio spelen te kunnen 
bespreken.  
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ALV VERENIGING DORPSHUIS UITGESTELD 

 
 

Beste leden van de Vereniging Dorpshuis, 
 
In verband met de snel toenemende besmettingen met het 
Coronavirus en de extra maatregelen die in verband daarmee zijn 
afgekondigd heeft het bestuur van de Vereniging Dorpshuis helaas 
moeten besluiten dat de aangekondigde ALV van maandag 26 
oktober tot nader aankondiging niet doorgaat. 
 

 
 

Het bestuur vindt de risico’s onder de huidige omstandigheden te groot 
om de vergadering te laten plaatsvinden. Het vermijden van risico’s met 
betrekking tot de gezondheid van ons allen staat daarbij voor het bestuur 
voorop (er zijn nogal wat mensen die in de risicogroep zitten), maar als er 
iets misgaat heeft dat ook de nodige impact op de bedrijfsvoering van de 
Eisseshof. 
 

U kunt alle stukken die betrekking hebben op de ALV van dit jaar vinden 
op het beveiligde deel van de website, waarop u kunt inloggen. Als er 
vragen zijn dan kunt u die via  dorpshuis@niehove.eu stellen. Het bestuur 
zal u zo goed mogelijk antwoord geven. 
 

Uiteraard zal het bestuur in een ALV verantwoording afleggen over het 
jaar 2019 – 2020. We hopen dat die vergadering zo snel mogelijk onder 
goede omstandigheden kan worden gehouden. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur van Vereniging Dorpshuis, 
 

Boudewijn de Vries, secretaris  
 

mailto:dorpshuis@niehove.eu
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20 JAAR NAIS UUT NIJHOOF 
 

Een beetje feller oranje dan nu. Maar toch herken je 
de eerste uitgave van de Nais al van verre. Twintig 
jaar geleden, november 2000, verscheen het eerste 
nummer, toen nog Niehoofster Berichten geheten. 
Op de eerste pagina lezen we: 

Het blaadje telde 20 pagina’s inclusief omslag. Maar qua opzet is er in de 
loop der jaren niet heel veel veranderd: berichten van Dorpsbelangen en 
Activiteitencommissie, een overzicht van de komende activiteiten en een 
rubriek ”even voorstellen” van nieuwe bewoners. In dit geval Anne en 
Arnold die toen juist op Rikkerdaweg 4 waren neergestreken en Hanneke 
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die naast Madeleine was komen wonen. Anne en Arnold hadden zelfs een 
doorloperpuzzel gemaakt om zich wat verder bekend te maken. 

                

Verder een kinderrubriek met stukjes van Herman Iwema, Jan Postema 
en Dineke Cornello over een rondvaart-uitje in stad en verder berichten 
van de Eisseshof in Ria’s Corner en een rubriek: Koken met …… (deze 
keer) Marissa. 

Hot item op dat moment was de vraag of de kerk bij avond en nacht verlicht 
zou worden. De Stichting Oude Groninger Kerken, eigenaar van de kerk, 
liet echter weten de verlichting geldverspilling te vinden, terwijl bovendien 
de nachtrust van de vogels verstoord zou worden. Het ging dus niet door. 

En of de tijd heeft stil gestaan: ook toen ging het al over de veiligheid van 
fietsers bij de Friesestraatweg, het zand in de zandbak, de bestrating rond 
de kerk en over zwerfvuil en hondenpoep. 

Tenslotte: wie heeft de naam ‘Nais uut Nijhoof’ bedacht en daarmee de 
prijsvraag gewonnen? Volgens ingewijden is dit Petra Postema geweest. 
Wat de prijs inhield is in de vergetelheid geraakt. Over de juiste spelling 
van de naam (nais, neis of nijs) is nog een beroep gedaan op de 
hooggeleerde taalkundige Simon Reker. Op grond van diens oordeel is 
het dus NAIS UUT NIJHOOF geworden.  
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Meer mooiste dorpen… 

Dit meervoud klinkt natuurlijk een beetje raar, want er kan er maar één de 
mooiste zijn….. 

Toen Niehove vorig jaar rond deze tijd verkozen werd tot mooiste dorp van 
Nederland werden we daardoor volledig overvallen. Het was een initiatief 
van Elsevier Weekblad in navolging van vergelijkbare verkiezingen in het 
buitenland. Met deze verkiezing wilde de redactie positieve aandacht 
schenken aan de plattelandsdorpen die vaak geassocieerd worden met 
saaiheid en leegloop. En zo werd er per provincie een mooiste dorp 
gepresenteerd, waarbij de ‘hoofdprijs’ naar Niehove ging. 
Maar dan kunnen andere instanties natuurlijk niet achterblijven. Zeker een 
toeristische club als de ANWB, maar ook glossy tijdschriften als Hollands 
Glorie. De ANWB zette direct hoog in met een verkiezing van het 
ALLERMOOISTE dorp van Nederland. En zo gingen het mediacircus op 
pad om te bekijken welk dorp het predicaat ‘mooiste’ of ‘allermooiste’ zou 
verdienen. 
 

 
 

Omdat o.a. Winsum, Garnwerd en Westeremden in de race waren kwam 
RTV Noord ook naar Niehove om te vernemen wat de verkiezing ons dorp 
had opgeleverd, in positieve en negatieve zin, om zo te genomineerde 
dorpen van advies te kunnen dienen. De opname is terug te zien via 
https://www.rtvnoord.nl/media/725900/Worden-Winsum-en-Westeremden-het-Mooiste-Dorp 

Inmiddels weten we dat Winsum door de ANWB is uitgeroepen tot 
allermooiste dorp van Nederland. En dat hebben ze geweten daar, blijkens 
de kop in DvhN: “In Winsum lijkt het nu op de PC Hooftstraat”. 

https://www.rtvnoord.nl/media/725900/Worden-Winsum-en-Westeremden-het-Mooiste-Dorp
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Enig leedvermaak in Niehove, waarbij sommige Niehoofsters een zucht 
van verlichting slaakten: “ wordt de toeristenstroom mooi omgebogen naar 
elders”. Dat valt overigens nog maar te bezien, want het kan ook 
betekenen dat de toeristische aandacht meer op onze mooie provincie 
komt te liggen en dat men nu op één dag twee mooiste dorpen kan 
bezoeken.  

Er is zeker ook een keerzijde aan dergelijke verkiezingen. Wie het boek 
‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeiffer heeft gelezen begrijpt dat 
(massa)toerisme juist datgene vernietigt waardoor het wordt 
aangetrokken. In ons geval: de rust, de ruimte, de stilte en het 
onaangetaste dorpsbeeld. Gelukkig loopt het bij ons niet zo’n vaart, het is 
geen Bourtange of Orvelte, laat staan Giethoorn. Maar sinds de verkiezing 
vorig jaar oktober zien we weldegelijk meer toeristen rondlopen. 
Overigens deed deze zomer ook de coronacrisis een stevige duit in het 
zakje. Opeens had vakantievierend Nederland de noordelijke provincies 
ontdekt, mede omdat die relatief ‘veilig’ lijken, en werden ook buurdorpen 
druk bezocht door (voornamelijk Nederlandse) vakantiegangers. De 
bussen Chinezen zijn vooralsnog uitgebleven…. 

Toch blijft het opvallend dat in korte tijd tweemaal een Gronings dorp in de 
prijzen valt. Zou er dan toch niets boven Groningen gaan? 

          LvW  
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Voorlopig geen voorstellingen…. 

Toen we in het voorjaar een aantal voorstellingen vanwege de corona 
moesten cancelen, hadden we de stille hoop dat  we dit najaar weer lekker 
aan de slag zouden kunnen met een gevarieerd programma. 
Op 23 augustus maakten we een bescheiden start met een optreden van 
Trio Lanyok. Dit was voorzien in de tuin van de Eisseshof, maar vanwege 
het onbestendige weer zijn we toch maar naar de bovenzaal gegaan, waar 
circa 40 gasten genoten van de zigeuner- en balkanklanken van deze drie 
muzikanten. En van de taart van Lisalotte natuurlijk…. 
 

 
 

Het optreden van Pé & Rinus was al uitgesteld naar 23 oktober en voor 
november hadden we een concert van de Sidekicks in de planning staan. 
Helaas moeten we deze nu ook annuleren, omdat er maximaal 30 
personen in een zaal mogen samenkomen (inclusief artiesten). Dat is 
geen reële optie. Misschien kunnen we nog eens een mini-concertje 
organiseren, maar verder is het voorlopig wachten op betere tijden…..  
     
  Namens Regiotheater Niehove, Fred, Husein, Lex, Wouter 
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SAMENLEVEN IN NIJHOOF 
 
Zo staat er een paaltje....zo is ie weer weg! 
 

   
 

Opeens stond ie er: een paaltje bij de afslag naar het Anne Pilatpad - in 
de berm, vlak tegen het wegdek. Op een plek waar auto's wel eens de 
kant in moeten om elkaar te passeren.  
Het halve dorp in rep en roer, dorps-app roodgloeiend: wie heeft dat 
bedacht? Zo dicht op de weg. Daar komen nog ongelukken van!! 
Eén telefoontje naar de gemeente met de vraag welk probleem men met 
dit paaltje denkt op te lossen. Dezelfde middag komt het verlossende 
antwoord: het is een "vergissing". En binnen 24 uur is het paaltje weer 
verdwenen. Met dank aan Rita Hulst voor de bemiddeling. 
Gemeente Westerkwartier: je lijkt Overtoom wel !! 

Zo is er geen bord....zo hangt ie er weer! 

Het heeft even geduurd, maar 
dan heb je ook wat! Na een 
uitgebreide revisie door Henk 
Cornello,  met hulp van Ans 
Schuiling, is het informatie-
bord aan het Oebelepad weer 
leesbaar gemaakt. Lange tijd 
stonden er twee kale palen, 
maar nu hangt het bord er weer 
in volle glorie. Zo kan ieder die 
vanuit zuidelijke richting de 
wierde Niehove nadert lezen 
over deze bijzondere plek…..                        
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Het Diepje wordt uitgebaggerd 

Op korte termijn zal het waterschap Noorderzijlvest starten met 
baggerwerkzaamheden in het Niehoofsterdiep. Het baggeren van het 
Niehoofsterdiep is noodzakelijk voor het behouden en gebruiken van de 
watergang en zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden 
uitgevoerd. De watergang zal niet worden gewijzigd. 

 

Het vrijkomende baggerslib zal op de aangrenzende oevers op de 
landerijen worden gelegd om in te drogen. Dat zal langs het gehele diep 
zichtbaar worden als een ophoging van maximaal 50 cm, waar nodig 
voorzien van een dijkje van teelaarde om terugstromen in de watergang 
te voorkomen. Na een periode van indrogen zal het slib komend voorjaar, 
zo mogelijk, over de aangrenzende percelen worden verspreid. Hoe dat 
zal gebeuren zal door de gemeente in samenspraak met de agrariërs en 
het waterschap worden vastgelegd. Uitgangspunt van de gemeente is 
hierbij dat de bestaande slotenstructuur, de bestaande (archeologische) 
waarden en het bestaande kenmerkende reliëf waar aanwezig wordt 
gerespecteerd en zo mogelijk zelfs versterkt. Als er geen plaats gevonden 
kan worden voor het ingedroogde slib in het gebied rondom het 
Niehoofsterdiep, dan zal het slib worden afgevoerd. Voorafgaand aan het 
baggeren zijn de hoogtes van de oevers en landerijen in kaart gebracht 
door een drone. Met behulp van een drone zal ook na afloop van de 
verwerking van het slib worden gemeten om te zien of aan de afspraken 
is voldaan. 

Mochten er vragen zijn over het betreffende project dan kunt u terecht bij 
Martje Mulder via martje.mulder@westerkwartier.nl. 

mailto:martje.mulder@westerkwartier.nl
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Niehove op het witte doek 

  

Vrijdag 7 augustus bij aanvang jeu-de-boules sprak ik een mevrouw die 
zich net had geïnstalleerd op de parkeerplaats Havenzicht aan de 
Havenstraat. Zij had deze plek uitgekozen om te gaan schilderen en had 
net de contouren van wat het schilderij moest worden aan het doek 
toevertrouwd. Ik was op weg naar de jeu de boules, die uiteindelijk niet 
doorging vanwege de geringe aantal spelers; en het was eigenlijk ook veel 
te warm om te spelen. Aan het eind van de middag zag ik vanuit mijn tuin 
dat de schilderes aan het opruimen was en ik was eigenlijk ook wel heel 
erg benieuwd naar het eindresultaat. Dus, erop af voordat ze weg is. Ik 
was heel erg verrast bij het zien van het resultaat. Ze had het havendiepje 
met aangrenzende huizen en bomen heel goed weergegeven en wat het 
leuke is, mijn bootje, dat ik kort geleden te water heb gelaten en vooraan 
lag, had een prominente plaats in het prachtige schilderij gekregen. De 
kunstenares waar ik mee in gesprek belande, logeerde in Niehove in de 
B&B van Lex en Maria. In overleg met haar mag ik dit publiceren, haar 
naam is Annekee Kramer en zij komt uit Den Haag. 

Met vriendelijke groet, Aath (Rikkerdaweg 23) 

  

https://niehove.eu/wp-content/uploads/2020/08/Annekee-scaled.jpg
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Uit de oude doos…. 
 
Alida Terpstra heeft in de loop der jaren een groot aantal plakboeken 
aangelegd met foto’s, krantenknipsels, programmaboekjes en zoal meer 
van activiteiten die in Niehove hebben plaatsgevonden. Zij heeft deze aan 
de redactie beschikbaar gesteld, zodat we in iedere Nais steeds even 
kunnen terugblikken op een bijzondere gebeurtenis in het verleden van 
ons dorp. 
 
Zo zien we in onderstaand krantenbericht hoe Piet Paulusma zijn boek 
“Bar en boos; Groningen en het weer” presenteert. Dit was twintig jaar 
geleden (november 2000) in de Eisseshof in bijzijn van Imca Marina 
(rechts op de foto)  
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NAAST HET NIEUWS 

 

In herinnering Ria Bruning (1944-2020) 
 
 
In 1999 komt Ria Bruning aan in Niehove om uitbaatster te 
worden van Café Eisseshof. Door in het achterhuis van het café 
te gaan wonen, wordt ze daarmee ook inwoner van het dorp.   
Als ik kijk naar de carrière van Ria is het helemaal niet 
vanzelfsprekend dat zij deze stap neemt. Immers zij is opgeleid 
tot verpleegkundige en in die hoedanigheid werkzaam geweest in 
het AZG (nu UMCG), het ‘Oude RKZ (nu Martiniziekenhuis), als 
OK-verpleegkundige, in de wijkverpleging en in een 
kinderziekenhuis in Ghana.  
 
Maar deze misschien wat onverwachte carrière-switch kondigt 
zich al aan als zij, samen met haar toenmalige echtgenoot, de 
camping van Electra gaat bestieren. Als de relatie strandt, wordt 
zij de kroegbaas van Niehove. 

 

Ria blijft dat tot mei 2007 en dan kruipt het bloed toch waar het 
niet gaan kan en keert ze terug naar de OK van het UMCG. Ze 
verlaat Niehove en verhuist naar Zuidhorn. De jaren in Niehove 
worden door haar als plezierig ervaren, ook al is het leven van 
een kroegbaas in een dorp niet altijd makkelijk voor haar. In 
Niehove kan ze haar verpleegkundige achtergrond inzetten als 
vooruit-geschoven post voor de huisarts. Menig Niehoofster weet 
haar te vinden als zich medische zaken voordoen. 
 
Ria blijft tot ze bijna 70 jaar is werken in het UMCG op de OK. 
Pakweg twee jaar geleden wordt  ze ziek en moet dan 
constateren dat van genezen geen sprake kan zijn. Vanaf het 
eerste moment doet zij wat ze gewend is: de regie nemen. 
Kwaliteit van leven is het thema en daarin doet zij wat in haar 
mogelijkheden ligt. Ze geniet van het leven in het bewustzijn dat 
het tijdelijk is. Als haar lichaam op is, besluit zij dat het genoeg 
is en ook daarin heeft ze de regie.  
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Afgelopen 2 september is Ria Bruning uit de tijd gegaan. Maandag 
7 september hebben wij in een klein gezelschap (corona hè) in de 
bovenzaal van de Eisseshof afscheid kunnen nemen van Ria. Dat 
zij hier dit afscheid wilde geeft aan dat zij verknocht was geraakt 
aan Niehove en aan haar inwoners. Dat de vlaggen op die dag 
wapperden voor haar zou haar goed gedaan hebben.  

 
       Marten Disberg 
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Beeft en trilt de grond onder Niehove? 
 
In het najaar van 2019 was er veel bedrijvigheid op ons terrein. Velen 
vroegen zich af wat daar aan de hand was.  

 

 

Het gaat hier om een pilot met tiltsensoren die wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De pilot is 
bedoeld om de toegevoegde waarde van tiltsensoren te onderzoeken en 
de kennis hierover te vergroten. De tiltsensoren kunnen de scheefstand 
van constructie-onderdelen van gebouwen meten en tijdelijke en blijvende 
veranderingen van de scheefstand onder invloed van diverse belastingen, 
zoals bodembewegingen, registreren. De proef wordt uitgevoerd op 
dertien locaties verspreid over de kern van het aardbevingsgebied en een 
aan de randen op grotere afstand van het aardbevingsgebied.  
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Onze woning is een van de 13 meetlocaties en is daarbij gekozen als 
meetpunt aan de rand van het aardbevingsgebied. De overige 12 locaties 
liggen in het aardbevingsgebied. Onze locatie is mede geselecteerd in 
verband met de nabijheid van de gasopslag Grijpskerk. Betteke ijvert al 
jaren voor het meten van trillingen met tiltsensoren. Deze trillingen hangen 
samen met het laagfrequente geluid en de infrasone trillingen die zij al 
jarenlang ervaart. 

Voor de uitvoering van dit pilotproject zijn aan onze woning, in onze schuur 
en op ons terrein een dertigtal meters geplaatst. De meeste tiltsensoren 
meten op maaiveldhoogte. Verder zijn een tiltsensor (op 17 meter) en twee 
accelormeters in de diepere ondergrond geplaatst. Peilbuizen in de grond 
meten de grondwaterstand en -druk. In de kap van de schuur zijn een 
tiltsensor en twee accelorometers opgehangen. In de muren zijn rondom 
ijkpunten geplaatst om zo ook verzakkingen te kunnen meten. Daarnaast 
zijn er ook een elektrische voeding, een datacommunicatiestation en een 
weerstation geplaatst. 

  Overzicht van alle sensoren op ons terrein. 

  Een van de tiltmeters en een verbindingskastje. 

 
Voor het meten van de trillingen en bevingen is het van belang hoe de 
ondergrond zich gedraagt. De samenstelling van bodemlagen is in kaart 
gebracht door een tweetal sonderingsmetingen van 30 meter diep. Het 
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resultaat daarvan is verwerkt in een model waarin de effecten van de 
trillingen en de bevingen doorwerken in de bodemsamenstelling. Via het 
weerstation worden de effecten van het weer gemeten. Ook de waterdruk 
en de effecten van het Niehoofsterdiep worden gemonitord. Alle metingen 
komen samen in een datacommunicatiekast die de data doorzendt naar 
de computers van Fugro.  

    

De datacommunicatiekast, de tiltmeterbuis van 17 meter die en de pijlbuis in de sloot 
die de waterdruk in het Niehoofsterdiep meet 

    het weerstation                                                                            

De 17 meter diepe boring leverde een leuk kijkje op in de ondergrond. In 
de bovenste lagen teeltgrond en puin, daaronder overwegend lichte en 
zware zeeklei maar ook enkele sporen van veen en zand.  

      



 
29 

Het project zal zo’n twee jaar in beslag nemen en zolang blijft de 
apparatuur er ook. Gedurende die tijd zal met verschillende apparatuur 
scheefstand en trilling worden gemeten. Maar ook de effecten op de 
waterhuishouding en bodemopbouw, en, niet onbelangrijk, het klimaat. 
Dan moet de toegevoegde waarde van tiltsensoren ten opzichte van 
bestaande metingen duidelijk zijn. 

De metingen kunnen wellicht ook inzicht geven op de invloed van de 
trillingen en bevingen op de gebouwen Niehove.  

Martin Clobus 

 
P.S. Wie wat meer wil weten over (de actuele stand van) bodemdaling in 
Nederland kan kijken op www.bodemdaling.nl 

 

 
 
 
 
 

  

http://www.bodemdaling.nl/
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
 

Fietstocht (11 juli 2020) zeer geslaagd 

Op 11 juli stond de fietstocht vanuit Niehove op het programma. De dag 
begon met een enkele bui, maar gelukkig had Harma Boer in de middag 
opklaringen voorspeld. De tocht, waarvoor 23 deelnemers zich hadden 
opgegeven, begon bij de ijsbaan in Niehove. Van daaruit zijn we (met 
prachtig weer) gezamenlijk op de fiets vertrokken richting de 
Allersmaborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondleiding Allersmaborg 
Al slingerend door het Humsterland kwamen we na een kilometer of 9 aan 
bij de eerste tussenstop. Hier stonden Lydia van Ketel en Klaas Doornbos 
(vrijwilligers Wierdenlandmuseum) ons op te wachten voor een 
rondleiding rondom de Allersmaborg. Om voldoende afstand te kunnen 
bewaren konden we niet met het hele gezelschap naar binnen, maar dat 
deed geen afbreuk aan de verhalen over de bewoners en de geschiedenis 
die Klaas en Lydia met ons deelden. Een klein uurtje later hebben we onze 
weg vervolgd via Aduarderzijl naar Garnwerd. 
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Koffie en gebak 
Het was tijd voor een versnapering en eenmaal aangekomen in Garnwerd 
konden we plaatsnemen op het terras bij Hammingh. Hier stond koffie met 
gebak voor ons klaar, zodat we konden genieten van een welverdiende 
pauze. Ondertussen was er ook nog de mogelijkheid om (in kleine 
groepjes) een kijkje te nemen in de molen van Garnwerd, met een prachtig 
uitzicht over het Reitdiepdal. Na ruim een uur te hebben vertoeft in 
Garnwerd werd het tijd om onze weg te vervolgen richting Den Ham. 

 

Kerkje Den Ham 
Na een tocht van ruim 10 kilometer kwamen we aan in Den Ham om een 
kijkje te nemen in de kerk. Hier stond Suzanne ons buiten op te wachten 
met lekkere appels en appelsap van Oudebosch. 
 
Werom noar hoes 
Tegen een uur of zes zijn we (via de Piloersemaborg) terug gefietst naar 
Niehove. Eenmaal thuis aangekomen hebben we nog gezellig nagezeten 
in de tuin bij Eisseshof waar, onder het genot van een hapje en een 
drankje, werd teruggekeken op een geslaagde fietstocht. 

Bedankt 
Al met al was het een geslaagde dag en wij vonden het leuk dat er zoveel 
mensen mee fietsten. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar. Wij willen in 
het bijzonder Dorpsbelangen bedanken voor het mogelijk maken van de 
rondleiding en de koffie met gebak. Ook Fruitteeltbedrijf Oudebosch veel 
dank voor het sponseren van de fietstocht met de lekkere appels en het 
appelsap! 

Groeten, Jan Postema & Wouter Brouwer  

P.S. Kijk voor een uitgebreide fotoserie op www.niehove.eu. 

http://www.niehove.eu/


 
32 

Door de corona waren er weinig evenementen in en rond Niehove: geen 
voetbalwedstrijd, geen ZomerJazzFietsTour. Toch was het niet helemaal 
stil in ons dorp: 
 

Veel belangstelling voor Open Monumentendag (12 sept.) 

  

 

 

 

Open Monumentendag was 
bescheidener van opzet dan 
andere jaren, maar de kerk van 
Niehove had aan belangstelling 
niet te klagen.  

 

 
 

 

Workshops djembé in achtertuin Eisseshof 
 

 
 

Een achttal dorpsgenoten volgde in augustus en september workshops 
djembé in de tuin van de Eisseshof onder leiding van Dra Diarra. De 
cursus wordt de komende maanden voortgezet in de bovenzaal van de 
Eisseshof. 
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Suxwort zingt voorlopig niet  

De repetities van ons dorpskoor 
“Suxwort zingt” liggen helaas al een 
tijdje stil. Door corona worden er 
bijzondere eisen gesteld aan de 
opstelling tijdens repetities. Bovendien 
is het zeer onzeker wanneer we weer 
kunnen optreden. Maar de doorslaggevende reden is dat onze dirigent 
Anne Vos van Dijk druk is met een tweetal studies, waardoor zij 
momenteel erg weinig tijd heeft. Hopelijk kunnen we volgend jaar onze 
stemmen weer laten klinken!! 

 
12 t/m 24 oktober: Inhaalcollecte 

Van 12 t/m 24 oktober wordt er een combi-collecte gehouden voor 
ReumaNederland, Hartstichting en Longfonds. 

    

 

Door corona konden deze drie fondsen dit voorjaar niet met de collectebus 
langs de deuren. Terwijl giften die onze duizenden vrijwillige collectanten 
elk jaar ophalen juist van onschatbare waarde zijn voor het werk van 
gezondheidsfondsen. Daarom bundelen we eenmalig onze krachten. We 
collecteren mét elkaar en vóór elkaar. Dat is uniek! 

Zie ook: https://www.inhaalcollecte.nl/  

Met vriendelijke groet, Irene (Oude Dijk 5) 

https://www.inhaalcollecte.nl/
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ACTIVITEITENKALENDER 

Ook voor de komende periode is er nog veel onzekerheid over de 
verschillende activiteiten. We houden er rekening mee dat traditionele 
activiteiten als Intocht van Sinterklaas, Kerstklaverjassen, Kerstavond in 
de kerk, enz. niet doorgaan of in zeer afgeslankte vorm zullen 
plaatsvinden. We houden je op de hoogte via de Naisflits.  
Nog niet geabonneerd op Naisflits? Ga dan naar www.niehove.eu  
 

Hieronder een aantal activiteiten die wel doorgaan, zij het onder 
voorbehoud.  
 

 

ALV Vereniging Dorpsbelangen Niehove 
 

Datum:   vrijdag 9 oktober 2020 
Tijd :   20.00 uur 
Plaats:   Eisseshof 
Aanmelden:  noodzakelijk 
 
Vereniging Dorpsbelangen houdt zijn jaarlijkse ledenvergadering op 
vrijdag 9 oktober as. in de bovenzaal van de Eisseshof. Vanwege de 
aangescherpte corona-maatregelen kunnen er maximaal 30 mensen 
samenkomen (inclusief het bestuur). Daarom is het van groot belang dat 
men zich tevoren aanmeldt bij de secretaris, Petra Postema, via 
db@niehove.eu of een briefje in de bus (Kerkstraat 8). Mochten er meer 
dan 30 deelnemers zijn, dan willen we vragen om per huishouden met één 
persoon te komen. 
De agenda staat voor in deze Nais en de stukken zijn in te zien op het 
besloten deel van de Niehove-website. 

 
 

Herfstactiviteit voor de 
kinderen 
 

Datum: maandag 12 oktober 
Tijd: 10.00 uur 
Plaats: Eisseshof  
 

Maandag 12 oktober van 10.00 tot 12.00 uur gaan we cupcakes versieren 
in de bovenzaal van de Eisseshof. Deze activiteit gaat alleen door bij 
voldoende aanmeldingen. Graag aanmelden bij de ActiviteitenCommissie 
via de mail: acniehove@hotmail.com. 

Voor de activiteit wordt een kleine eigen bijdrage van 2 euro gevraagd.  

http://www.niehove.eu/
mailto:db@niehove.eu
mailto:acniehove@hotmail.com
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ALV IJsvereniging De Schaats 

Datum:  donderdag 20 november 
Tijd:  19.30 uur 
Plaats: Eisseshof 
Reserveren: noodzakelijk 
 

IJsvereniging De Schaats houdt zijn 
jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 22 oktober as. in de bovenzaal 
van de Eisseshof. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen 
kunnen er maximaal 30 mensen samenkomen (inclusief het bestuur). 
Daarom is het van groot belang dat men zich tevoren aanmeldt bij Jonny 
Tuinstra. Dat kan per e-mail: tuinstratransport@gmail.com of tel. 06 
51148411. Mochten er meer dan 30 deelnemers zijn, dan willen we vragen 
om per huishouden met één persoon te komen. 
Nadere informatie binnenkort via de Naisflits. 
 

Alternatief voor intocht Sinterklaas  

Datum: zaterdag 28 november 

Wij hebben ervoor gekozen om dit jaar geen 
intocht te houden. Het schminken etc. kan bij ons 
niet op 1,5 meter gebeuren. En gezien de hele 
groep mensen die hierbij nodig is, is die afstand 
niet te waarborgen. Daarnaast is de viering in de 
bovenzaal ook geen optie gezien de maatregelen. 
Ook al houden de Sint en zijn pieten wel afstand, 
is dat natuurlijk geen garantie dat de bezoekers dit ook doen. Wij willen 
hier niet verantwoordelijk voor zijn wanneer de maatregelen niet in acht 
worden genomen. 

Daarom gaan wij op vrijdagavond ook geen schoen zetten. 

Als alternatief hebben wij bedacht: in plaats van een intocht op 28 
november, zijn er twee Pieten die rondgaan. Deze Pieten komen een 
klein cadeautje brengen, en in overleg kunnen zij ook de zak cadeaus 
natuurlijk even meenemen indien er al pakjesavond gevierd wordt. 

Ouders, opa’s en oma’s mogen zich hiervoor via de mail aanmelden: 
acniehove@hotmail.com . 

mailto:tuinstratransport@gmail.com
mailto:acniehove@hotmail.com
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Mochten de Pieten even binnenkomen, is het wel de bedoeling dat de 1,5 
meter regel wordt nageleefd. Mocht er iemand in het huishouden 
verkouden zijn: de Pieten komen nog wel het cadeautje brengen maar 
leggen deze op de drempel bij de voordeur. Er is dan wel even een kort 
momentje om te kletsen met de Pieten maar zij komen in dit geval niet 
binnen. 

18+ avond 

Ook voor de bingo zien wij helaas geen mogelijkheden om deze door te 
laten gaan. Wanneer de drankjes er lekker in gaan, wordt er ook iets 
soepeler met de maatregelen omgegaan. Ook hier willen wij niet 
verantwoordelijk voor zijn. 

We hebben besloten om te gaan kijken om de bingo te verplaatsen naar 
het voorjaar. Dit is dan weliswaar zonder de goed heilig man, maar we 
vinden vast iemand bereid die dan ook gedichten wil voorlezen. Data en 
tijd komen we in het voorjaar op terug, mits het natuurlijk weer mogelijk is. 

Hartelijke groet, ActiviteitenCommissie 
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EVEN VOORSTELLEN: 
 
 

   
Na onze verhuizing op 15 juli vanuit Enkhuizen naar de Kerkstraat 3 in 
Niehove, het huis van Johanna en later Henk en Mariska, voelden we ons 
ons al heel snel thuis. Natuurlijk door het bijzondere huis, de prachtige 
omgeving, de rust, maar ook door het warme welkom wat we nog elke dag 
ervaren. Bijzonder voor ons om te zien hoe jullie met zorg en respect met 
je omgeving omgaan.  
Ok, nu even iets over ons: zij heet Audry Fecherolle, komt uit het Franse 
gedeelte van België, woont 20 jaar in Nederland, yogadocente, vertaalster 
Frans, voormalig triatlonatleet en moeder van Witse, de Friese stabij die 
velen van jullie al gezien hebben. Hij heet Pieter Groot, geboren 
Enkhuizer, gitarist, gitaardocent en heel veel meer waar de gitaar centraal 
staat. Zijn twee dochters wonen in het westen van het land. Samen zijn 
we op 19 juni 2020 getrouwd in Zuidhorn. Een bewuste keuze om hier 
samen te bouwen aan ons nieuwe leven op deze oude Wierde met haar 
rijk historische verleden. 
Ook wij hopen in de toekomst ons steentje bij te kunnen dragen aan 
Niehove en de manier waarop jullie dit dorp laten bloeien op haar eigen 
wijze. We gaan elkaar leren kennen, dank jullie wel alvast voor wat we nu 
hebben mogen ervaren. 
  

Groetjes Audry en Pieter 

 
PS Via Google vind je meer op: audry.yoga en pieternanne.nl 

https://audry.yoga/
https://www.pieternanne.nl/
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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: Hans Harkema 
 

“Dat ik in Niehove woon heb ik aan Lydia te danken” 
“Kom binnen, jochie”, klinkt het vanuit de woonkamer, als ik aanklop aan 
de zijdeur van Rikkerdaweg 5. Van Hans Harkema kan je zo’n opmerking 
hebben en meteen voel ik me ook een stuk jonger dan de 67 jaren die ik 
inmiddels achter de rug heb. 
Directe aanleiding om Hans te vragen voor een interview is de 20ste 
verjaardag van de Nais, waar hij mede de aanzet toe heeft gegeven. 
Daarbij komt dat Hans onlangs is afgetreden als penningmeester van 
Vereniging Dorpshuis en hij ook zijn laatste jaar ingaat als penningmeester 
van Dorpsbelangen. En toen ik me nog wat verder verdiepte in de historie 
van het Niehoofster verenigingsleven, werd duidelijk dat Hans ook nog 
jarenlang voorzitter is geweest van Dorpsbelangen, voorzitter van de 
toneelvereniging Tonie-2 en vertegenwoordiger van Niehove in Villages of 
Tradition en in de Gebiedsraad Middag-Humsterland in oprichting. 
Genoeg reden dus om Hans eens aan de tand te voelen over al zijn 
ervaringen in ons bijzondere dorp. 
 

“Ik hoefde niet zo nodig naar Niehove”  
Vanwege zijn jarenlange inzet in het plaatselijke verenigingsleven was ik 
in de veronderstelling, dat Hans al sinds mensenheugenis in Niehove 
woont. Hij weet dat wat te relativeren: “Wij zijn hier in februari 1996 komen 
wonen, dus nog geen 
25 jaar geleden. En dat 
was, eerlijk gezegd, niet 
direct mijn keuze. We 
woonden al geruime tijd 
in Norg en voor mij was 
er geen reden om te 
verhuizen. Maar Lydia, 
mijn vrouw, was ernstig 
ziek geweest en 
genezen verklaard van 
darmkanker. Zij had 
behoefte aan een 
nieuwe start en daarbij 
hoorde ook verhuizen 
naar een nieuwe plek”. Lydia en Hans voor hun huis in 2003 
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Lydia werkte destijds, net als Hans, bij Selektvracht (voorloper van DHL) 
en vroeg de pakjesbezorgers om uit te zien naar een leuk huis ergens 
boven Groningen. En zo kwam het huis van Ben en Sabine in Niehove in 
beeld. Lydia maakte een afspraak met de makelaar en ging aanvankelijk 
alleen kijken. Voor Hans hoefde het niet zo. Maar toen zij erg enthousiast 
thuiskwam, werd Hans’ belangstelling gewekt en ging hij toch om: “En 
uiteindelijk geen moment spijt van gehad”. Ook na het overlijden van Lydia 
(in 2012) voelt Hans zich helemaal thuis in Niehove: “Het is goed dat Lydia 
mij hier gebracht heeft; ik ga hier niet meer weg”. 
 

Toneel spelen 
“Toen we nog niet zolang in Niehove woonden, het zal 1997 geweest zijn, 
kwam Marten Disberg langs met het verzoek om voorzitter van de 
toneelvereniging Tonie-2 te worden. Ik vond dat je wel iets voor het dorp 
moest doen en deze functie leek niet zo heel zwaar, dus heb ik ‘ja’ 
gezegd”. Maar al snel kwam Hans erachter, dat hij ook een rol toebedeeld 
gekregen had in het stuk dat onder regie van Geert v.d. Hoek ingestudeerd 
werd. “Blijkbaar was dat inherent aan een bestuursfunctie van de 

toneelvereniging” voegt Hans er lachend aan toe. En zo speelde hij 
achtereenvolgens vier keer in de jaarlijkse toneelvoorstellingen, totdat 
Tonie-2 uiteindelijk wegens gebrek aan belangstelling ter ziele ging.  
 

Dorpsburgemeester  
Al snel kwamen de bestuurlijke kwaliteiten van Hans aan het licht en in 
1999 werd hij gevraagd voorzitter van Dorpsbelangen te worden. “Ik zou 
in 2000 met de VUT gaan, dus vond het wel leuk om zo’n uitdaging op te 
pakken. Daarbij heb ik me wel afgevraagd of ik al voldoende ingeburgerd 
was in het dorp om deze rol te gaan vervullen”. Dat brengt ons op de 
ambivalentie ten opzichte van de nieuwkomer, die we allebei wel een 
beetje voelen. Aan de ene kant vinden sommige dorpsgenoten dat je 
eigenlijk nog geen ‘recht van spreken’ hebt, aan de andere kant is men blij 
dat er mensen zijn die dergelijke vrijwilligersklussen willen oppakken. 

Niehove heeft lange tijd een eigen toneelvereniging gehad. Vele 
dorpelingen betraden in de loop de jaren het toneel in blijspelen 
en kluchten. Doorgaans vond de generale repetitie plaats voor 
de kinderen, die hun ouders dan opeens in een volstrekt andere 
‘rol’ zagen. Op enig moment raakte de oude toneelvereniging in 
het slop en is er een nieuwe toneelvereniging opgericht onder de 
naam Tonie-2 (ofwel: Toneelvereniging Niehove 2.0). De  laatste 
uitvoering van Tonie-2 was in maart 2001 
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Velen hebben al herhaaldelijk 
in het ene of ander bestuur 
gezeten, dus juist als 
nieuweling ben je al gauw ‘de 
pineut’. Dat heeft wel iets 
dubbels. Maar het heeft Hans 
niet gedeerd: hij heeft 
tweemaal een termijn van vier 
jaar uitgediend. Met veel 
plezier!  
De taak van voorzitter werd 
met verve opgepakt. “Jaarlijks 
de dorpenronde, waarbij een 
afvaardiging van de gemeente 
naar het dorp kwam om alle 
bijzonderheden door te 
spreken, waarbij het ging om 
zaken als groenvoorziening, 
bestrating en speeltuin, maar 
ook snelheidsbeperkende 
maatregelen (wel of geen 
verkeersdrempels?) en 
invoering van 30 km-zone 
kwamen aan de orde. Het 
bestuur van Dorpsbelangen zorgde voor een inventarisatie van alle vragen 
en wensen richting de gemeente”. Het meest in zijn element was Hans bij 
officiële gelegenheden, zoals de intocht van Sinterklaas. Steevast 
verscheen hij dan in smoking en met hoed om de goedheiligman met een 
uitvoerige speech welkom te heten (zie foto), wat hem in de plaatselijke 
pers de titel ‘dorpsburgemeester’ opleverde.             
 

Villages of tradition 
Een leuke buitenkans voor Hans was de deelname van Niehove aan 
‘Villages of Tradition’, een internationale organisatie die karakteristieke, 
dorpen voor het voetlicht wil brengen. In feite een netwerkorganisatie 
waarin dorpen hun ervaringen uitwisselen op het gebied van kleinschalig 
plattelandstoerisme: streekproducten, dorpslogementen, ambachten, 
toeristische routes en cultuurtoeristische evenementen zijn daarbij 
speciale aandachtspunten. Met de vraag: zijn andere dorpen met 
vergelijkbare zaken bezig en wat zijn hun ervaringen? 
Hans mocht jarenlang de vertegenwoordiger van Niehove zijn in deze 
club, wat hem o.a. in Portugal bracht voor een internationale uitwisseling. 
En in 2000 is ook in Niehove een internationaal gezelschap ontvangen, 
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dat vooral veel belangstelling had voor het bezoekerscentrum in de kerk. 
Inmiddels is ‘Villages of Tradition’ een stille dood gestorven, althans in 
Nederland. Maar de bordjes van ‘Villages of Tradition’ zijn nog steeds te 
zien als je ons dorp binnenrijdt. 
 

 
    

Middag-Humsterland 
De afgelopen jaren was Hans als vertegenwoordiger van Dorpsbelangen 
betrokken bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie voor Middag-
Humsterland en de opzet van een Gebiedsraad. “Ik vind het belangrijk dat 
er zorgvuldig wordt omgesprongen met ons nationale landschap Middag-
Humsterland. Men heeft mij ook gepolst om zitting te nemen in de te 
vormen Gebiedsraad, maar mede gezien mijn leeftijd (ik word binnenkort 
80) heb ik daar van afgezien. Ik heb nog wel zitting gehad in de 
sollicitatiecommissie voor de Gebiedsraad, maar toen die geïnstalleerd 
was, zat mijn klus erop”. Om daar aan toe te voegen: “Wel mooi dat er nu 
vier Niehoofsters in de Gebiedsraad zitten”. 
Hans is inmiddels ook gestopt als penningmeester van de Vereniging 
Dorpshuis. “Eigenlijk had ik nu eveneens willen stoppen met het penning-
meesterschap van Dorpsbelangen, maar als er geen opvolger komt, teken 
ik voor nog één jaartje bij. Daarna vind ik het echt welletjes en mag een 
jongere generatie het stokje overnemen”.  
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Groninger 
We praten nog een tijdje door over hoe hij als geboren Groninger in de 
Randstad verzeild raakte. Over zijn lange staat van dienst bij Van Gend & 
Loos (dat later Selektvracht werd en nu DHL), waar hij verschillende 
vestigingen leidde en zich o.a. bezighield met internationaal transport. 
Over zijn verschillende standplaatsen en hoe hij uiteindelijk toch weer in 
de buurt van zijn geboortegrond terecht kwam. Over zijn werk als 
troubleshooter, waarvoor hij op allerlei plekken werd ingezet en dus heel 
veel moest reizen: “Er waren jaren dat ik 100.000 kilometer per jaar reed”. 
Reizen was sowieso zijn lust en leven: “We hebben heel Europa 
doorkruist, alles met de auto. Er zijn weinig Europese landen waar we niet 
geweest zijn. Nu is dat wel anders, met een paar duizend kilometer per 
jaar heb ik het wel gehad. De actieradius wordt gewoon wat kleiner”. En 
verder is er de muziek. Hans is verzot op jazz en laat zijn grote collectie 
CD’s zien: “In vroeger jaren liet ik nooit het North Sea Jazz Festival 
voorbijgaan. En het is natuurlijk prachtig dat de ZomerJazzFietsTour ook 
Niehove aandoet”.  
Verder was Hans tot voorkort een fanatiek tafeltennisser, een sport die hij 
al 65 jaar beoefent op behoorlijk hoog niveau: “Daar ben ik pas begin dit 
jaar mee gestopt” vertelt Hans. “Nu lees ik veel. Had nog stapels 
ongelezen boeken, waar ik nu eindelijk eens aan toekom”. 
 

Bij het weggaan loop ik langs de rode Chrysler van Hans en moet opeens 
denken aan die andere ‘heer van stand’. Met een beetje fantasie lijkt deze 
markante automobiel wel wat op de ‘oude Schicht’ van Ollie B. Bommel. 
Alleen het vouwdak ontbreekt…. 
                                                 

     

    (interview: Lex van Wijngaarden)  
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Toneelvereniging Tonie-2 in 1999 met Hans Harkema als ‘knecht van vroeger’ (2e van rechts) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Met zo’n lovende recensie in Dagblad van het Noorden (3-10-2020) zullen 

Husein en Lisalotte de komende tijd de handen wel vol hebben…...            
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Wordt verwacht: 
 

Vr   9 okt 20.00 uur  ALV Dorpsbelangen Niehove 

Ma 12 okt 10-12 uur  Herfstactiviteit voor de kinderen 

Vr  20 nov 19.30 uur  ALV IJsvereniging De Schaats 

Za 28 nov    Alternatief voor Intocht Sinterklaas 

Ma   1 feb    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 
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

