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Colofon 
 

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

Eindredactie: 
 

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

Advertenties: 
 

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

 
 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

ZomerNais  begin juni 2021   1 juni 2021 

HerfstNais  begin oktober 2021  1 oktober 2021 

WinterNais  begin februari 2022  1 februari 2022 

  

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

 

 

Toen we een jaar geleden rond deze tijd de NAIS klaarmaakten 
hadden we nog geen idee in wat voor rare wereld we terecht zouden 
komen. Inmiddels hebben we kennis gemaakt met corona en alle 
gevolgen die dat met zich mee heeft gebracht. 

In de aanloop naar deze NAIS hadden we dan ook een vermoeden 
dat dit wel eens een dun exemplaar zou kunnen worden, o.a. omdat 
veel activiteiten stil liggen. Maar tot onze vreugde kwam de kopij 
gestaag binnenlopen. En niet alleen van de vaste organen als 
Dorpsbelangen, Dorpshuis, De Schaats en Regiotheater, maar dit 
keer ook uitgebreide informatie van de Plaatselijke Commissie van 
de Stichting Oude Groninger Kerken en van de Gebiedsraad Middag-
Humsterland. 

Verder ook weer informatie van publieke voorzieningen als Sociaal 
Werk De Schans, de buurtagenten van politie en de (nieuwe) 
ombudsvrouw van de gemeente. 

We diepten weer een leuk verhaal op uit “de oude doos” en kwamen 
interessante (bevolkings)cijfers tegen van Niehove. Ook weer een 
inwoner van Niehove geïnterviewd onder het motto “wie wat 
waar”. Ditmaal Els Tolner-van Woudenberg van Oudebosch. 

Helaas een erg korte agenda, maar wie weet kan er in het voorjaar 
toch nog wat meer georganiseerd worden, al was het maar op 
bescheiden schaal. Dat maken we dan wel bekend via de digitale 
weg: de Naisflits. 

Tot slot een woord van dank aan onze adverteerders die met hun 
sponsoring de uitgave van dit dorpsblad mogelijk maken. 

 

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

 

Irma Stol & Lex van Wijngaarden   
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VERENIGING DORPSBELANGEN NIEHOVE 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:   Tom Koningh    tel 0594-597325 

Secretaris:   Petra Postema-Oosting tel 06-13915903 

Penningmeester:  Hans Harkema   tel 0594-591891 

Leden:                  Jan Broersma            tel 0594-591624 

    Rianne van der Helm 

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 5918
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BERICHTEN VAN DORPSBELANGEN NIEHOVE 
 
Nieuwe bestuursleden 
In de jaarvergadering van 9 oktober jl. heeft Ruud Hendriks afscheid 
genomen als voorzitter van Dorpsbelangen. Hij had al eerder aangegeven 
dat hij er – om verschillende redenen – mee wilde stoppen. Na woorden 
van dank bleken er ter vergadering twee kandidaten te zijn om het bestuur 
van Dorpsbelangen te versterken: Rianne van der Helm en Tom Koningh. 
Tom heeft al eerder in het bestuur van Dorpsbelangen gezeten, o.a. als 
voorzitter, en Rianne kennen we natuurlijk van Rianne’s Boerderij IJs. 
Beide kandidaten zijn bij acclamatie tot bestuurslid verkozen.  
 

Vanwege de coronabeperkingen kon het bestuur vervolgens niet echt  
vergaderen, waardoor er helaas geen voortvarende start gemaakt kon 
worden in de nieuwe bestuurssamenstelling. Wel is inmiddels in onderling 
overleg afgesproken dat Tom Koningh de rol van voorzitter zal vervullen. 
 

Baggerwerkzaamheden 
De baggerwerkzaamheden in 
het Diepje zijn inmiddels 
afgerond. Voor zover ons 
bekend is het slib grotendeels 
op het land gebracht en voor 
een klein deel afgevoerd. Bij 
deze werkzaamheden is door 
een baggerbootje het tafeltje bij 
het informatiebord aan het 
Oebelepad omgetrokken. Dit is 
bij de gemeente gemeld, maar 
tot dusver nog geen terugkoppeling ontvangen. We gaan er opnieuw 
achteraan. 
 

Beroepsprocedure tegen fracken bij Pieterzijl 
Omdat er plannen zijn om het kleine gasveld bij Pieterzijl middels fracken 
leeg te pompen, is door elf omliggende dorpen, waaronder Niehove, een 
beroepspocedure aangespannen bij de Raad van State. Maandag 25 
januari jl. was de zitting, waarvoor drie afgevaardigden namens de dorps-
verenigingen naar Den Haag zijn afgereisd (dhr. Talstra, dhr. Wigger en 
mw. Zijlstra-Bruining). Uitspraak volgt binnenkort. 
 

40-jarig bestaan Dorpsbelangen 
Vereniging Dorpsbelangen Niehove is opgericht op 6 februari 1981 en in 
datzelfde jaar is op 4 april de Vereniging Dorpshuis Niehove opgericht. 
Dat betkent dat beide verenigingen dit jaar 40 jaar bestaan. Daarnaast is 
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het 25 jaar geleden dat Eisseshof als dorpshuis in gebruik genomen is 
(officiële opening op 22 maart 1986). Genoeg reden voor een feestje, dus. 
We zijn voornemens dit in september aanstaande gezamenlijk te vieren 
mits de ontwikkelingen rond de Covid-19 pandemie dit toelaten. We 
zouden het op prijs stellen als er dorpsbewoners zijn die dit samen met 
een afvaardiging van het bestuur zouden willen gaan organiseren. Ideeën 
zijn ook welkom. Neem contact op met een van de bestuursleden of stuur 
een mailtje naar db@niehove.eu 
 

Petra Postema-Oosting (secretaris) 

  

 

Nog lang niet iedereen heeft de contributie voor Dorpsbelangen 
2020/2021 betaald. 

Daarom een dringend verzoek aan ieder die nog niet betaald heeft 
dit alsnog te doen. 

 

• 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. 

 

mailto:db@niehove.eu
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BERICHT VAN IJSVERENIGING DE SCHAATS 
 
Helaas heeft de winter tot nog toe nog geen ijs gebracht. Maar wat niet is 
kan nog komen…. 
 

Winteronderhoud   
Voor het baggeren van het 
Niehoofsterdiep moest de buis naar 
de pomp van de ijsbaan eraf. Een 
mooie gelegenheid om meteen 
onderhoud te doen, wat ook wel 
nodig was na al die jaren. De 
klussende bestuursleden werden 
bijgestaan door Taeke-Jan en Jan 
Broersma voor het lassen (zie 
bijgaande foto’s). Superveel dank 
heren! Een deel van het materiaal 
kregen we gesponsord door 
Spriensma uit Oldehove, ook 
daarvoor dank!  
 

NL doet 
De activiteiten in het kader van NL 
doet, die doorgaans begin maart 
plaatsvinden, worden verschoven  
naar zaterdag 29 mei (in de hoop 
dat het dan weer kan!) 

 
Hartelijke groet, Gerry, Lester, Annemieke, Meindert, Jonny en Sijtse  
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BERICHT VAN VERENIGING DORPSHUIS 

 

 
 

De laatste informatie van het bestuur van de Vereniging Dorpshuis 
Eisseshof  is al weer een poos geleden (1e Nais en een update in een 
Naisflits in het voorjaar van 2020). Omdat ook de geplande ALV in het 
najaar door niet kon gaan, wordt het hoognodig tijd om iedereen weer 
even bij te praten over onze activiteiten. Waar zijn we zoal mee bezig? 
Ondanks corona hebben we meerdere keren vergaderd. Soms (op 
gepaste afstand van elkaar) in de bovenzaal, een aantal keren via zoom 
(o.a. nog in januari 2021). 
 

Het onderhoud van onze mooie Eisseshof vraagt natuurlijk altijd aandacht. 
Vorig jaar hebben we van de fa. van Maanen uit Leek een offerte voor een 
MOP (meerjarenonderhoudsplan) gekregen. Uiteindelijk zijn we als 
bestuur niet met van Maanen in zee gegaan, omdat we de meerwaarde 
(het betrof een op zicht opname van het gebouw) van hun plan niet zagen. 
Ook was een en ander nogal prijzig. 
 

Onlangs zijn Henk Cruiming, Fred Hendriks en Rob Vogel door het pand 
geweest om naar de staat van onderhoud te kijken. Henk Cruiming 
adviseerde om bij een pand als de Eisseshof niet alles tot in detail te 
plannen, maar naar de grote lijn te kijken en te handelen als het nodig is. 
Dat komt overeen met hoe we tot nu toe ook al bezig zijn. Een paar dingen 
staan op de rails. In de eerste plaats wordt de deur van de Doorrit zo 
hersteld door Henk, dat de deur weer goed open en dicht  en op slot kan. 
Aan de onderkant van de deur haalt Henk o.a. het slechte stuk weg en 
maakt een waterdrempel.  
 

De vloer in het restaurantgedeelte is op sommige plaatsen ook slecht. De 
vloer wordt niet provisorisch aangepakt, maar in één keer. Waarschijnlijk 
vindt reparatie plaats in de Kerstvakantie van 2021. Dan is de Eisseshof 
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gesloten en deze planning biedt tijd en gelegenheid om te profiteren van 
financiële regelingen. De vergoeding voor de waardedaling wordt 
aangevraagd en ook wordt er SDE-subsidie (energiebesparende 
maatregelen) aangevraagd.  
Ook het woongedeelte is in beeld voor onderhoud, maar dat is iets voor 
de langere termijn. Dus eerst de deur van de Doorrit en de vloer van het 
restaurant aan het eind van het jaar. 

 

 
 

Hierboven is al genoemd dat de ALV in het najaar niet door kon gaan i.v.m. 
Corona. Maar de bestuurszaken lopen natuurlijk wel door, zo zijn de 
financiële stukken van 2019 gecontroleerd door Lex van Wijngaarden en 
Daan Willems. Zij hebben alles in orde bevonden. Ook zijn er inmiddels 
twee nieuwe bestuursleden, die vanaf het najaar de vergaderingen 
bijwonen, namelijk Diny Cruiming en Corry Deurlo. Toch zijn ook Annie 
Pieltjes en Rob Vogel (de vertrekkende bestuursleden) nog steeds op de 
vergaderingen aanwezig. Uiteraard legt het bestuur in een ALV 
verantwoording af over de financiën en vragen we goedkeuring voor de 
bestuurswijzigingen, maar op dit moment weten we door alle 
onzekerheden niet precies wanneer die vergadering gehouden kan 
worden. We houden u op de hoogte.  
 

Ook willen we in deze bijdrage onze waardering als bestuur uitspreken 
voor Husein en Lisalotte. Vooral tijdens de sluitingsperiodes in voor- en 
najaar hebben ze door hun inzet en creatieve ideeën de Eisseshof 
draaiende kunnen houden. 
 
Namens het bestuur Vereniging Dorpshuis, 
Boudewijn de Vries 
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Voorlopig geen voorstellingen…. 

 

We konden het dit keer doen met dezelfde kop als in de vorige Nais. 
Helaas is het erg onzeker hoelang de beperkende maatregelen in het 
kader van corona nog zullen duren. Daarom heeft het niet veel zin om nu 
al allerlei concerten en voorstellingen te programmeren voor het komend 
voorjaar. Wellicht kunnen we tegen die tijd weer wat kleinschalige 
optredens organiseren, maar hoe of wat is nu ook nog onduidelijk. Zodra 
er iets te melden is, zullen we jullie informeren via de Nieuwsbrief van 
Regiotheater en de Naisflits. 
 

Filmhuis  
Een leuk project dat op ons pad kwam is het plan om een Filmhuis in 
Niehove te starten. Uit een peiling onder dorpsgenoten en regelmatige 
bezoekers van Regiotheater is gebleken dat hier veel animo voor is. Men 
vindt het een goed plan. Op basis hiervan is initiatiefnemer Rob Vogel 
(hulde!) serieus aan de slag gegaan met fondsenwerving. En met succes. 
Van de benodigde € 21.000 is door diverse subsidieverstrekkers inmiddels 
€18.000 toegezegd. Een belangrijke bijdrage komt van Nationaal 
Programma Groningen en er lopen nog aanvragen waarvan we goede 
hoop hebben dat ze ook worden gehonoreerd. 
   

 
 

Het is de bedoeling dat de bovenzaal voorzien wordt van moderne geluids- 
en beeldapparatuur, een groot projectiescherm en nieuw, makkelijk 
hanteerbaar en op te bergen meubilair.   >>> 
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Voor de subsidieaanvraag en de exploitatie van een dergelijk project is 
een rechtspersoon nodig en al snel werd duidelijk dat Stichting 
Regiotheater deze rol prima zou kunnen vervullen. Het filmhuis ligt ook in 
het verlengde van de doelstelling van Regiotheater: het bieden van een 
veelzijdig aanbod aan concerten, voorstellingen, enz.   

 

Het plan is om als Filmhuis Niehove voor alle geïnteresseerde 
dorpsgenoten en vrienden van Regiotheater vanaf najaar 2021 in de 
herfst- en wintermaanden regelmatig (bv. maandelijks) filmavonden te 
organiseren. Daarnaast hopen we dat de apparatuur en het meubilair ook 
gebruikt zullen worden door anderen, zoals Vereniging Dorpsbelangen en 
ActiviteitenCommissie, om daarmee leuke en interessante activiteiten 
voor alle dorpsbewoners te organiseren (vertonen eigen films of foto’s, 
documentaires, presentaties, gezamenlijk voetbalwedstrijden bekijken, 
kinderfilms, etc etc). 
 

Zo worden dus, dankzij deze gesponsorde acties, ineens de 
mogelijkheden voor het gebruik van het dorpshuis een flink stuk vergroot. 
De komende maanden gaan we gebruiken om - in nauwe samenwerking 
met de pachters en Vereniging Dorpshuis - de verdere organisatie op te 
zetten, te beslissen over manieren van kaartverkoop en reserveren en de 
feitelijke aanschaf van meubilair en apparatuur. 
 
We houden jullie op de hoogte. 
     
  Namens Regiotheater Niehove, Fred, Husein, Lex, Wouter 
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Verslag van de plaatselijke commissie Niehove  
 

als vertegenwoordiger van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 
 
Zoals bekend is de kerk van Niehove eigendom van de Stichting Oude 
Groninger Kerken, maar de dagelijkse zaken rond beheer en gebruik 
worden geregeld door een plaatselijke commissie. Deze bestaat uit de 
volgende personen: Alida Terpstra (kosteres, sleutelhoudster en kas), 
Martin Clobus (voorzitter), Fred Hendriks (PR, klok/uurwerk en 
klokkenluider), Boudewijn de Vries (klokkenluider, orgel). 
Elk commissielid heeft zo een eigen taak, maar natuurlijk vormen we 
samen de vertegenwoordiging van het dorp naar de SOGK. 
 

KERK(gebouw) 
In het voorjaar van 2020 waren er tijdens een harde wind een aantal leitjes 
in de dakruiter los gaan zitten. Hiervan is bij de SOGK melding gemaakt 
en op 1 mei zijn de leitjes gecontroleerd en weer vast gelegd. 
 

  
 

Al langere tijd is bekend dat er aan de binnenkant van de noordmuur 
ernstige scheurvorming is. Deze schade is erkend als aarbevingsschade 
en eerder ook met NAM-geld hersteld. Maar de scheuren blijven 
terugkomen. Er is een gebouwenexpert van de SOGK geweest, die het 
hele gebouw van binnen en van buiten heeft opgenomen. Alles wat 
onderhoud nodig heeft is uitgebreid op de foto vastgelegd. Er is 
vastgesteld dat er in de loop van de jaren (de restauratie was in 1993 
afgerond) wel weer een aantal dingen aan onderhoud toe zijn: scheuren 
dus, ramen, voegwerk, waterafvoer is niet goed hersteld na het stelen van 
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de koperen buizen. Ook is er in het middenpad in de kerk een behoorlijke 
verzakking. Van dit laatste zei de deskundige dat het niet uitgesloten dat 
zich onder die verzakking nog een (graf)ruimte zou kunnen bevinden. De 
SOGK is van een en ander op de hoogte gebracht. Natuurlijk worden de 
mankement verholpen, maar dat kan even duren. Niehove wordt in de 
planning opgenomen. Bij een regenafvoer aan de zuidkant is gelukkig al 
een reparatie uitgevoerd. Twee delen sloten niet goed op elkaar. Daardoor 
was er lekkage en werd de muur helemaal groen.  
Verder zijn vorig jaar de bliksemafleiders gecontroleerd en is 
aangekondigd dat de brandveiligheid van de kerk wordt gecontroleerd. 
Zoals u merkt, gebeurt er tussen de regels door toch heel wat om het 
kerkgebouw goed te onderhouden in samenspraak met de SOGK.   >>> 
 

     

In de kerk bevinden zich nog een tiental grafzerken van vóór 1600, dus 
uit de tijd van het katholicisme. Het oudste graf is van Balle 

Hummersma, die in 1557 overleed. Hij was grietman en kerkvoogd van 

Niehove. Dat hield in dat hij een voor die tijd een aanzienlijke boerderij 
had en ook rechtsprak. De Hummersmaheerd (eerder ook Ikemaheerd 

genoemd) staat ten westen van Korkorn/Ikum, aan de noordkant van 
de weg naar Oldehove. Deze zandstenen grafzerk bevindt zich in de 

kerk links onder de deur naar het koor. Te lezen is nog: ANNO DOMINI 
1557, OP AVONDE VICTORIS (dat is 9 oktober), IS GESTORVEN DEN 

ERBAREN BA…….(rest onleesbaar) 
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Orgel 
Ook van het orgelfront valt nieuws te melden. Na de grote restauratie in 
2000 door De Graaf, waren al vrij snel weer storingen te melden. Hangers, 
registerknoppen die zwaar liepen. Het leek erop dat de klimaat-
omstandigheden (te vochtig) in de kerk het orgel geen goed deden. En als 
er geen diensten zijn, het orgel bijna niet bespeeld wordt, gaat het nog 
sneller achteruit. Ontzettend jammer, want het gaat om een 
rijksmonument (bouwjaar mogelijk 1557) met een grote historische 
waarde. Klein, maar fijn. De laatste jaren wordt het orgel weer vaker 
bespeeld (meestal door Boudewijn) en dat wordt door de dorpsgenoten 
gewaardeerd (waarvoor dank!) en ook door wandelaars en fietsers die het 
dorp bezoeken. Zie het gastenboek dat in de kerk ligt. De afgelopen jaren 
hebben verschillende deskundigen zich positief over het orgel uitgelaten 
en gezegd hoe jammer het is dat onderhoud/restauratie achterwege blijft. 
Die positieve aandacht voor het orgel heeft ervoor gezorgd, dat twee jaar 
geleden de SOGK het goed vond dat de fa. Mense Ruiter een aantal 
vervelende storingen ging verhelpen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het 
orgel weer beter bespeelbaar is. Onder andere heeft men de Trompet zo 
goed en zo kwaad mogelijk (de beschikbare tijd was daarvoor te kort) weer 
hersteld. Door de SOGK is toegezegd, dat het orgel dit voorjaar een grote 
stembeurt krijgt. Die wordt uitgevoerd door de fa. Winold van der Putten. 
Ondergetekende is daar zeer blij mee, want Winold is een expert op het 
gebied van historische orgels. Zo heeft hij b.v. het beroemde orgel van 
Krewerd in onderhoud en hij kent het restauratiewerk van De Graaf goed. 
Er gebeurt dus wel het een en ander rond het orgel. De SOGK is er wel 
van overtuigd dat het orgel groot onderhoud nodig heeft. Maar het duurt 
nog wel even voordat daarvoor alle financiën geregeld zijn.   >>> 
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Klok/Uurwerk 
Fred heeft vorig jaar de ruimte, 
waarin het uurwerk van de toren 
staat netjes opgeruimd (zie foto 
rechts). Het uurwerk gaat in de 
loop van de tijd steeds een heel 
klein beetje achterlopen. Zo nu en 
dan brengt Fred het weer bij de tijd, 
het is ook al een oudje natuurlijk, 
om over de klok maar niet te 
spreken (rond 1300?). Over het 
luidtouw is ook wel het een en 
ander te doen geweest. Te dik, te 
dun, afgebroken een paar keer. 
Fred heeft het zo hersteld dat we 
weer goed vooruit kunnen.  
Ook heeft Fred zich beziggehouden met het maken van een flyer met 
informatie over de kerk en het orgel. 
 
Namens de commissie, Boudewijn de Vries 

 
Voor de extra achtergrondinformatie (in de kaders en schuin gedrukt) heb 
ik gebruik gemaakt van: 

- Groninger gedenkwaardigheden (teksten, wapens en huismerken van 
1298-1814), A.Pathuis (1977) 

- Orgelarchief van Klaas Bolt in Utrechts Orgelarchief 
- Het Noorden in het midden (Opstel 3 – Iets over de maatschappelijke 

structuren in het laat-middeleeuwse Humsterland), H.Feenstra (1998) 
- Rudolf Huinga te Uithuizermeeden, de achtergrond van een bijzonder 

monument, R.Alma (2016) 

- Het orgel in de kerk van Niehove, J.Jongepier, in Het Orgel (2003) 

Zoals geschreven is het orgel mogelijk in 1557 gebouwd. Op de rechter 
foto hierboven ziet u de centrale gedraaide/gebosseleerde (helemaal met 

de hand gehamerde) pijp. Deze pijp is kenmerkend voor de ontstaanstijd 
(laat Renaissance). Het orgel is misschien gebouwd door Andreas de Mare 

(België), een bekende orgelbouwer die toen in Groningerland werkte. Het 
orgel is geschonken aan de Mariakerk in Uithuizermeeden door Roelof 

Huinge (1550-1574). Van deze Roelof is in Uithuizermeeden nog altijd 
een praalgraf aanwezig. Nog een laatste weetje: In 1692 heeft ook de 

beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger (voor ongeveer 200 gulden 
toen) aan het orgel gewerkt. Kortom: een orgel met een heel interessante 

geschiedenis en meer dan de moeite waard om goed te onderhouden. 
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MIDDAG-HUMSTERLAND:  
parel in het Westerkwartier 
 
  
De Gemeente Westerkwartier maakt graag goede sier met ons mooie 
Middag-Humsterland. Op allerlei publicaties prijken foto’s van iconische 
plekken als de oude sluis en het waarhuis van Aduardezijl, de kerk op de 
wierde Ezinge en het silhouet van Niehove vanaf Tilstok. Het is mooi dat 
Middag en Humsterland bij de recente gemeentelijke herindeling tot één 
gemeente zijn gaan behoren, waardoor er nu meer eenheid kan komen in 
het beleid ten aanzien van dit enige Nationale Landschap dat de provincie 
Groningen rijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gebiedsvisie 
Om recht te doen aan de bijzondere kwaliteiten van Middag-Humsterland 
is - met inbreng van een groot aantal inwoners en instanties - een 
visiedocument opgesteld, dat in juni 2017 is vastgesteld door de 
toenmalige gemeente Zuidhorn en overgenomen door de gemeente 
Westerkwartier. In deze zgn. Gebiedsvisie worden antwoorden gezocht 
op de vraag hoe je zorgt voor behoud en ontwikkeling van de 
karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische patronen en de 
belevingswaarde van het gebied, en tegelijkertijd economische 
ontwikkelingskansen en nieuw verantwoord ondernemerschap kunt 
creëren. Het gaat er dus niet om het landschap tot een museum te maken, 
maar om een goed evenwicht aan te brengen tussen natuur, landschap, 
wonen, werken, agrarische activiteiten en recreatie.   >>> 
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Gebiedsraad 
Om verder handen en voeten te geven aan de Gebiedsvisie is eind 2019 
een Gebiedsraad ingesteld. Deze bestaat uit 12 leden, die vanuit 
verschillende invalshoeken nauw betrokken zijn bij Middag-Humsterland, 
en een onafhankelijk voorzitter in de persoon van Kor Berghuis. De 
Gebiedsraad is geen nieuwe bestuurslaag met beslissingsbevoegdheden. 
Het is vooral een adviesraad richting de gemeentelijke en provinciale 
overheden en een denktank om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. 
Niehove is goed vertegenwoordigd in de Gebiedsraad. Vier leden zijn 
woonachtig in Niehove: Ruud Hendriks (landschap & energie), Janet 
Postema (leefbaarheid), Erik van der Velde (agrarische sector) en Lex van 
Wijngaarden (recreatie & toerisme).  

 

Helaas werd al snel na de start van de Gebiedsraad het vergaderen erg 
lastig vanwege de coronabeperkingen. Zeker met een grote groep 
mensen die elkaar (deels) nog moet leren kennen, is vergaderen via het 
beeldscherm toch wel een handicap. Het duurde dus ook even voordat de 
raad op stoom was. Toch zijn er inmiddels wel stappen gezet.  
 

Toukomst 
Zo is er een aanvraag ingediend in het kader van het Nationaal 
Programma Groningen (Toukomst) voor het ontwikkelen van een 
landschapsplan voor Middag-Humsterland en het Reitdiepgebied onder 
de naam ’t Wad tot Stad. Zeer recent is bekend geworden dat dit project, 
samengevoegd met vergelijkbare projecten, gehonoreerd zal worden in 
de vorm van zogenaamde landschapswerkplaatsen, waar - onder 
deskundige begeleiding - met vele betrokkenen plannen gemaakt kunnen 
worden om het landschap te versterken, de biodiversiteit te bevorderen, 
het vergroenen van erven, fiets- en wandelpaden van bloemrijke bermen 
voorzien, waterrecreatie, enz.     
 

Leefbaarheid 
Maar het gaat niet alleen om het landschap. Middag-Humsterland is ook 
een gebied waar gewoond, geleefd en gewerkt wordt. De meeste dorpen 
hebben een dorpsvereniging, maar soms zijn er kwesties met betrekking 
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tot leefbaarheid die een enkel dorp overstijgen. Daarom worden er in de 
komende tijd gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle 
dorpen om te bekijken wat er momenteel speelt en waar eventueel 
bundeling van krachten wenselijk en mogelijk is. 
 

Ode aan het landschap 
Er is al langere tijd een werkgroep bezig om recreatie en toerisme wat 
meer handen en voeten te geven. Daarbij gaat het niet zozeer om meer 
toeristen naar ons gebied te trekken, maar vooral om mensen die hier 
komen wegwijs te maken en te informeren over ons prachtige oude 
cultuurlandschap. Ook worden contacten gelegd met alle toeristische  
ondernemers en instanties om te kijken of er meer afstemming en 
samenwerking mogelijk is. Eind februari 2020 is er een bijeenkomst 
geweest van bijna 60 mensen die erg enthousiast waren om Middag-
Humsterland meer op de kaart te zetten. Een aandachtspunt is de 
wildgroei aan informatie-borden. In overleg met de gemeente zal bekeken 
worden in hoeverre hier meer eenheid in kan komen, waarbij het soms 
ook wenselijk is om te kijken naar geschikte(re) plaatsing.  

  

 
 

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn met betrekking tot de corona-
beperkingen, is besloten - in samenspraak met de gemeente - om in 2021 
mee te doen aan het themajaar “Ode aan het landschap”. Daarbij is het 
niet zozeer de bedoeling om allerlei grote evenementen te organiseren 
(als dat al zou mogen), maar te komen tot een bundeling van alles wat al 
in het gebied (veelal kleinschalig) wordt georganiseerd: concerten, 
dorpsmarkten, excursies, tentoonstellingen, enz. Ook wordt gewerkt aan 
een toeristische kaartje van Middag-Humsterland (op A3 formaat), waarop 
alle toeristische adressen staan vermeld, en aan een webpagina waarop 
het actuele programma te vinden is.  >>> 
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Meer informatie over de Gebiedsraad en/of de Werkgroep Regiomarketing 
kan men vinden op: www.middaghumsterland.info. Hier kan je ook de 
Gebiedsvisie downloaden en er staat vermeld hoe men contact kan  
opnemen met de Gebiedsraad.  
 

Tevens is er een facebookpagina waarop veel regionale informatie wordt 
gedeeld:  www.facebook.com/GebiedsraadMiddagHumsterland 

 

LvW  
 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.middaghumsterland.info/
http://www.facebook.com/GebiedsraadMiddagHumsterland
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SAMENLEVEN IN NIJHOOF 
 
Inwoneraantal Niehove daalt gestaag 

 
Door overheidsinstanties worden veel gegevens bijgehouden, bijv. over 
bevolkingsaantallen. Op website www.allecijfers.nl/woonsplaats/niehove/ 
troffen we onderstaande grafiek aan, waaruit blijkt de bevolking van 
Niehove in zeven jaar tijd met 10% is geslonken. Uit andere tabellen blijkt 
dat het aantal woningen in ons postcodegebied gelijk is gebleven. De 
afname van het aantal inwoners heeft dus te maken met kleinere 
huishoudens (2,3 personen in 2019) 

http://www.allecijfers.nl/woonsplaats/niehove/
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Verder blijkt dat de gemiddelde leeftijd in Niehove relatief hoog is. Een 
groot deel van de bevolking is tussen de 45 en 65 jaar (39%) en ook het 
aantal 65plussers mag er zijn (20%). Kinderen tot 15 jaar maken slechts 
12% van de bevolking uit. Zie verder onderstaande tabel. 
 

 

Per vierkante kilometer wonen in ons postcodegebied 26 mensen, tegen 
een landelijk gemiddelde van 411. Je kan dus wel spreken van een zeer 
dunbevolkt gebied. Het aantal woningen bedraagt 105, waarvan 90% 
koopwoningen. Ruim 60% van de woningen dateert van vóór 1900. Ook 
in die zin wijkt Niehove behoorlijk af van landelijke gemiddelden. 

Verder zijn er in Niehove 34 bedrijven geregistreerd. Dat zullen 
overwegend agrarische bedrijven zijn, maar het kan ook gaan om 
eenmanszaken e.d. die bij de KvK zijn ingeschreven. 

Tot slot ook leuk om te weten: het aantal auto’s bedraagt 146, dat wil 
zeggen 1,4 auto per huishouden. Verder staan er in Niehove drie 
motorfietsen geregistreerd.  
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Wijkagenten werken aan veiligheid in Westerkwartier  

Nieuwe wijkagent 
Onlangs is Kim Roossien gestart als wijkagent in het Westerkwartier. Met 
Rein Jan Zijlstra vormt zij het wijkagentduo voor de dorpen die voorheen 
onderdeel uitmaakten van de voormalige gemeente Zuidhorn. Tevens zijn 
de dorpen Garnwerd, Ezinge en Feerwerd daarbij gekomen. De 
wijkagenten werken zowel zichtbaar in het dorp, als minder zichtbaar voor 
het dorp aan een veilige leefomgeving. De politie is altijd in de buurt.  

 

Vanuit de meldkamer in Drachten worden 24/7 eenheden aangestuurd, 
zodat zij bij een incident snel ingezet kunnen worden. Het gaat hier om de 
zogenaamde noodhulp. Wijkagenten worden niet vanuit de meldkamer 
aangestuurd en zijn in de dorpen te vinden om aanspreekbaar te zijn voor 
de buurt. Inwoners weten immers als geen ander wat er speelt en leeft in 
hun omgeving. Dorpsgenoten kunnen met structurele problemen en 
wijkgerelateerde vragen bij de wijkagenten Roossien en Zijlstra terecht. Zij 
zijn naast Grijpskerk ook beschikbaar voor omliggende dorpen, zoals 
Niezijl, Kommerzijl , Niehove, Pieterzijl en Visvliet etc. en zijn bereikbaar 
via 0900-8844 of via het contactformulier via www.politie.nl/contact. 
Daarnaast is het politieteam Westerkwartier ook benaderbaar via 
Instagram en Facebook. Met enige regelmaat organiseert het team ook 
online.      >>> 

http://www.politie.nl/contact
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Taken wijkagent 
Wijkagenten zijn verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn 
wijk. Ze richten zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op 
zaken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. In samenwerking met 
collega’s van de surveillancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de 
wijkagent voortdurend aan het verbeteren en vergroten van de veiligheid 
in het dorp. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals 
de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties 
worden problemen besproken en wordt overlegd hoe deze adequaat 
aangepakt kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie uit de buurt 
van essentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de 
veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met de 
wijkagent.    

 

 

Oud papier inzamelen voor De Humstee 
 

Ouders van samenwerkingsschool De Humstee in Oldehove en omgeving 
rijden elk schooljaar 3 routes om oud papier in te zamelen. Ook in Niehove 
wordt er oud papier opgehaald. 
Het is een mooie manier om de school te sponsoren en meestal levert het 
rond de 1500 euro per jaar op. Hierbij een oproep van sws De Humstee 
om oud papier te sparen en langs de route te zetten of bij school 
(Wengweer 2 in Oldehove) te komen brengen. 
Het geld gaat dit schooljaar naar het verder ‘vergroenen’ van het 
schoolplein, de aanschaf van buitenspeelmateriaal en de inrichting van 
het schoolgebouw. 
 
Data (vrijdag / zaterdag): 

 

12-02-2021 / 13-02-2021 
12-03-2021 / 13-03-2021 
09-04-2021 / 10-04-2021 
04-06-2021 / 05-06-2021 
02-07-2021 / 03-07-2021 
 
 
 
Voor vragen, opmerkingen of aanmelding voor het ophalen van oud 
papier, kunt u terecht bij Gerry Pieltjes: gerrypieltjes@hotmail.com of 
tel.nr. 0623576541.   <<< 
  

mailto:gerrypieltjes@hotmail.com
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Sociaal Ombudsvrouw Gemeente Westerkwartier 

Irma van Beek is enkele maanden geleden van 
start gegaan als sociale ombudsvrouw van de 
gemeente Westerkwartier. De gemeenteraad vindt 
het belangrijk dat er een onafhankelijk persoon is 
voor inwoners, die tegen vraagstukken in het 
sociale domein aan lopen. De raad is dan ook blij 
dat er nu een start wordt gemaakt met dit 
belangrijke werk. 

Procedures en regelgeving kunnen voor veel inwoners ingewikkeld zijn. 
Inwoners kunnen daarom met allerlei vragen zitten. Daarvoor kunnen ze 
nu terecht bij de sociale ombudsvrouw. 

De ombudsvrouw is onafhankelijk, onpartijdig en een gesprek met haar is 
altijd vertrouwelijk. U kunt van haar verwachten dat zij opkomt voor uw 
belangen als het over zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken 
gaat. Zij volgt de gemeente kritisch op deze onderwerpen. 

U kunt gratis bij de sociaal ombudsvrouw terecht voor onder andere:  

• Vragen over de zorg en ondersteuning;  
• Als u vindt dat het niet goed gaat met de zorg en ondersteuning die 

de gemeente Westerkwartier voor u heeft geregeld;  
• Als u ervaringen heeft en/of situaties kent die juist goed gaan en 

waar u erg tevreden over bent. 

De sociale ombudsvrouw is nadrukkelijk géén klachtenloket. Zij komt op 
voor de belangen van inwoners als het gaat om zorg en ondersteuning bij 
wonen, leven en werken. Zij volgt de gemeente daarin kritisch. Inwoners 
kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van de sociale 
ombudsvrouw. 

Op werkdagen is Irma telefonisch bereikbaar, zij beantwoordt dagelijks 
haar mail en als het nodig is, komt zij bij u thuis langs om uw verhaal te 
horen. Zij kan ook een lezing of presentatie over haar werk als sociaal 
ombudsvrouw verzorgen tijdens bijvoorbeeld een bijeenkomst van een 
ouderenorganisatie, dorpsbelangen en dergelijke. 

Contactgegevens 

• Telefoonnummer: 06 53 80 08 11  
• Emailadres: sociaalombudsvrouw@ westerkwartier.nl 

mailto:sociaalombudsvrouw@%20westerkwartier.nl
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Op afstand dichtbij! 
 
2021 is al weer een dikke maand onderweg. Helaas een maand met nog 
steeds veel onzekerheid en strengere maatregelen.  
Het doel is duidelijk; deze coronapandemie moet verslagen worden! En 
dat doen we alleen door met zijn allen goed om onszelf én om elkaar te 
denken.  
Doen we dat, dan kan 2021 ons hopelijk weer dichter bij het oude ‘normaal’ 
én dichter bij elkaar brengen. Waarbij we weer kunnen doen en laten zoals 
we dat gewend waren.  
 

Zover zijn we helaas nog niet en daarom is, 
en blijft, het belangrijk dat we voor elkaar 
blijven zorgen en om elkaar blijven denken. 
Met de coronamaatregelen in acht houdend 
natuurlijk.  
Daarbij staat Sociaal Werk De Schans 
natuurlijk voor u klaar. Heeft u behoefte aan 
ondersteuning, heeft u vragen of maakt u 
zich zorgen? Neem dan contact met ons op 
via 0594-745620 of stuur een mail naar 
info@sociaalwerkdeschans.nl. U wordt dan 
in contact gebracht met de juiste collega.  
 

Daarnaast willen wij u nog informeren over het volgende. In samenwerking 
met de gemeente, zorgverzekeraar Menzis en Leefstijlcoaches in het 
Westerkwartier gaan wij starten met de Gecombineerde Leefstijl 
Interventie (GLI). Kijk hiervoor op:  www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-
bewegen/gecombineerde-leefstijl-interventie-(gli). Mocht u hier voor in 
aanmerking komen én gemotiveerd zijn om deel te nemen? Neem dan 
ook contact met ons op of geef dit aan bij uw huisarts. Hij kan u dan verder 
verwijzen.  
Klinkt twee jaar u te lang in de oren, dan kunt u natuurlijk ook af en toe de 
fiets pakken voor een rondje door de buurt. U zult versteld staan van het 
moois wat Westerkwartier u te bieden heeft! Óf u download de app 
‘Ommetje’ van de Hersenstichting en gaat lekker aan de wandel. Juist nu 
is het goed om in beweging te blijven en waar beter dan in de frisse lucht.  
 
Namens Sociaal Werk De Schans, 
 
Machteld van der Zee (buurtwerker) 
Bertjan Jansen (buurtwerker jeugd) 
Erik Schuur (buurtsportcoach)  

http://www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-bewegen/gecombineerde-leefstijl-interventie-(gli)
http://www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-bewegen/gecombineerde-leefstijl-interventie-(gli)
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Glasvezel wordt komende maanden aangelegd 
 
Op dit moment wordt het glasvezelnetwerk in en rond Niehove aangelegd 
door Glasdraad Westerkwartier. Dat de aanleg letterlijk en figuurlijk heel 
wat voeten in de aarde heeft, mag wel blijken uit onderstaande foto’s. Ook 
de langdurige uitval van de elektriciteit in december schijnt met de 
graafwerkzaamheden te maken te hebben gehad. Nu maar hopen dat 
alles verder ordentelijk 
verloopt zonder al te 
grote calamiteiten. 
 

 
 
 

 
Ruim 60 procent van de 
huishoudens in Niehove 
heeft voor een glasvezel-
aansluiting gekozen en de 
meeste adressen zijn ook 
al bezocht om te bekijken 

waar de aansluiting moet komen. Volgens het planningsschema zullen de 
aansluitingen hier in maart/april worden gerealiseerd. Ieder die zich heeft 
aangemeld voor glasvezel krijgt hierover persoonlijk bericht.  
Voor meer informatie: www.glasdraadwesterkwartier.nl.  
 

Bij de aansluiting van glasvezel dient men een (nieuwe) provider voor 
internet, TV en/of bellen te kiezen. De eerste aanbieders hebben zich al 
per post aangediend, maar wees je bewust dat er meer keuzemogelijk-
heden zijn: in totaal zijn er 16 aanbieders die men kan vinden op 
www.glasdraadwesterkwartier.nl. Tip: soms kan het voordelig zijn om 
dezelfde provider te kiezen als de mobiele telefoon, omdat men daardoor 
zgn. ‘stapelkorting’ krijgt. 
 

  

http://www.glasdraadwesterkwartier.nl/
http://www.glasdraadwesterkwartier.nl/
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‘Is hier iets bijzonders te zien?’ 
 

Een ruigpootbuizerd bij Niehove 
 

Eind oktober ontdekte ik tussen Oldehove 
en Niehove een ruigpootbuizerd. In de 
weilanden zitten zeer veel muizen, vandaar 
dat er veel torenvalken, blauwe kieken-
dieven en buizerden te zien zijn. Maar een 
ruigpootbuizerd is wel iets bijzonders. Hij 
broedt op de hooggelegen toendra’s in het 
noorden van Noorwegen en Zweden en is 
in Nederland een schaarse wintergast. Ik ga 

er op grond van een aantal kenmerken van uit dat het om een volwassen 
vrouwtje ging.  
Een ruigpootbuizerd is te onderscheiden van een buizerd door de 
volgende kenmerken: de snavel is kleiner, de vleugels langer, bij vrouwtjes 
is een donkere buikvlek te zien, aan de binnenkant van de vleugels zitten 
dondere polsvlekken, de stuit is wit en de staart heeft een zwarte 
eindband. Een ruigpootbuizerd ‘bidt’ vaker en langduriger dan een 
buizerd. Ze staan daarbij stil in de lucht, al kijkend en luisterend naar 
muizen. 
Vaak zat de vogel in een boom of naast een 
sloot. Ik heb hem wekenlang kunnen volgen 
en allerlei soorten gedrag waargenomen. 
Langzamerhand werd de vogel ontdekt door 
meer vogelliefhebbers. Ik heb met veel 
Niehoofsters gepraat, meestal naar aanleiding 
van de vraag: “Is er iets bijzonders te zien?”  
Op 12 december 2020 werd mij gemeld dat de 
vogel dood was. Ik trof hem aan in de wal van 
de sloot langs de weg naar Oldehove. Wat er 
gebeurd is, weet ik niet. Ik heb de vogel later 
opgehaald. Hij gaat naar het particuliere 
natuurmuseum van Klaas Nanninga, 
Korreweg 70, Groningen. Eerst gaat hij in de 
vriezer, later wordt hij opgezet en krijgt een 
plaats in het museum. Het museum is 
trouwens zeer de moeite waard en is op afspraak te bezoeken, als de 
coronacrisis achter de rug is (www.klaasnanninga.nl).  
Het is jammer dat het verhaal van de ruigpootbuizerd zo moest eindigen. 
Hij was voor mij een vertrouwde verschijning geworden. 
 

Kees Kugel, Noordhorn 

http://www.klaasnanninga.nl/
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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 en flyers van activiteiten die in Niehove hebben 
plaatsgevonden. Zij heeft deze aan de redactie beschikbaar gesteld, zodat we 
in iedere Nais even kunnen terugblikken op een bijzondere gebeurtenis in het 
verleden van ons dorp. Dit keer: 
 

De ontbording van Niehove 
 

Precies 25 jaar geleden, begin 1996, vond de ‘ontbording’ van Niehove 
plaats. Uit de krantenberichten blijkt dat Niehove destijds vol stond met 
verkeersborden (welgeteld 14), vooral die van verboden te parkeren. 
Binnen de voormalige gemeente Zuidhorn werd dat ‘woud van borden’ in 
grote en kleine kernen bepaald niet als een verrijking gezien. Sterker: de 
bestuurders vonden dat er best eens wat opruiming mocht plaatsvinden.  
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Vooral in een monumentaal dorp vallen dergelijke borden erg uit de toon 
en er ontstond ook landelijk beleid om de wildgroei aan verkeersborden 
aan banden te leggen. En zo viel Niehove de eer te beurt als eerste kern 
in de gemeente ‘ontbord’ te worden. Dit gebeurde op 16 januari 1996 door 
burgemeester L.J. Klaassen die op ceremoniële wijze het verbodsbord 
aan het begin van de Ds Wiegersweg demonteerde. Er werd zelfs 
gefluisterd dat Niehove daarmee het eerste dorp van Nederland was 
zonder verkeersbord. 
 

Over dit bijzondere gebeuren troffen we verschillende krantenartikelen 
aan met koppen als: “Gemeente Zuidhorn gaat nodeloze borden 
opruimen”, “Ontbording Niehove fluitje van een cent” en heel veelzeggend: 
“Niehove regelt verkeerszaken (voortaan) zelf”. 
 

Dat laatste lijkt inderdaad heel waar te zijn, want enige jaren na de 
zogenaamde ontbording verschenen er toch opeens weer twee borden in 
het straatbeeld, die overigens geen formele status hebben. Een daarvan 
is op mysterieuze wijze verdwenen, de andere is inmiddels ook danig 
gehavend…. 
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TERUGBLIK OP AFGELOPEN PERIODE 
  
De meeste activiteiten die traditiegetrouw aan het eind van het jaar in 
Niehove plaatsvinden, konden helaas geen doorgang vinden. Corona 
strooide danig roet in het eten. Géén intocht van Sinterklaas, géén 
kerstklaverjassen, géén kerstavond in de kerk met koorzang en glühwein, 
géén carbidschieten en géén geen gezamenlijke toast op het nieuwe jaar. 
Wel ontvingen we onderstaande brief uit Spanje….. 
 
  
   

 

 

 
 

 

https://niehove.eu/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDgiLCJlYzBmYTgiLCIxNzAiLCI1NTJkZmIwMTQwNmMiLGZhbHNlXQ
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ACTIVITEITENKALENDER  

Helaas is er voor de komende periode nog veel onzekerheid wat betreft 
het kunnen en mogen organiseren van activiteiten. Kort geleden werd door 
de voorzitter van de Veiligheidsregio, Koen Schuiling, bekend gemaakt, 
dat tot 1 juni geen grote evenementen mogen plaatsvinden in de Provincie 
Groningen. Dan hebben we het o.a. over evenementen rond Koningsdag, 
Bevrijdingsfestivals en Paasvuren. Wel hopen we dat er binnen niet al te 
lange tijd weer wat kleine activiteiten kunnen plaatsvinden. Houd dus de 
Naisflits in de gaten!  
 

 
 

Indien de lock down na 2 maart as. versoepeld wordt, zouden vanaf 8 
maart de volgende activiteiten - op gepaste afstand - van start kunnen 
gaan: 
 

Cursus Yoga  
door Audry Fécherolle 
 

Tijdstip:  maandagochtend  
10.00 – 11.15 uur 

Plaats:  Eisseshof 
 

Voor meer informatie en aanmelden: 
www.audry.yoga of loop even langs 
bij Kerkstraat 3. 

 

Cursus Djembé door Dra Diarra 
 

Tijdstip: maandagmiddag 15.00 tot 16.15 uur 
Plaats:  Eisseshof 
Voor meer informatie een aanmelden: Paul Holthuis, Kloosterweg 1 of 
p.holthuis@home.nl 

http://www.audry.yoga/
mailto:p.holthuis@home.nl
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Suxwort zingt even anders…. 
 

 
 

Sinds ons vorige succesvolle optreden in februari 2020, tijdens het 
verhalenfestival, heeft het koor van Niehove geen noot meer kunnen 
zingen. En dat missen we! Helaas kunnen we nu nog steeds niet samen 
oefenen. Maar digitaal zijn er vele mogelijkheden….. 
Een van die mogelijkheden pakken we op om toch lekker verder te kunnen 
zingen, al is het dan in je eentje in je huiskamer met een koptelefoon op. 
De dirigent  heeft een swingend liedje uitgezocht en opgenomen, speciaal 
voor deze 'wintertime' vol blubberige, grauwe en af en toe prachtige witte 
dagen. Met een beetje fantasie creëren we een andere wereld en een 
andere energie in onze huiskamers! 
 

Met de bladmuziek voor je neus, de geluidsbestanden op je oren en de 
instructies in de mail kun je zelfstandig goed oefenen. ‘Suxwort zingt’ is 
daar net mee begonnen. Maar we kunnen ons voorstellen dat veel meer 
mensen zin hebben om mee te doen. Van harte nodigen we nieuwe 
zangers en zangeressen uit. Stap over de drempel en stuur een mail naar 
nais@niehove.eu. 
  

Zingen is zo tof! Heel erg welkom om mee te zingen met Have a nice day! 
 

Anne Vos van Dijk  

 

  

mailto:nais@niehove.eu
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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: Els Tolner-van Woudenberg 
 
  

Velen denken dat het Kommerzijl is, maar Fruitbedrijf Oudebosch ligt toch 
echt in Niehove en is zo één van de interessante bedrijven die ons dorp 
rijk is. Na een glibberige wandeltocht over beijzelde weggetjes zit ik aan 
de koffie bij Els Tolner-van Woudenberg, die in 2018 de leiding heeft 
overgenomen van haar ouders, Jan en Marijke van Woudenberg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

De vraag hoe een zo grote boomgaard in Groningen terecht is gekomen, 
houdt me al langer bezig. Fruitteelt op deze schaal associeer je toch meer 
met de Betuwe. Els vertelt dat er in Groningen in het verleden wel meer 
boomgaarden waren, maar meestal klein en als bijverdienste. Deze is 
(letterlijk en figuurlijk) behoorlijk uit de kluiten gewassen, maar misstaat 
toch niet in het Groninger landschap. Bovendien doen de fruitbomen het 
goed op de klei, die hier overigens niet zo heel zwaar is. 
 

Het verhaal van Oudebosch begint in 1968, toen vader Jan op 19-jarige 
leeftijd (!) de boerderij aan Heereburen overnam. Hij kreeg daarbij wel wat 
ondersteuning van zijn vader, die ook boer was, maar het getuigt van zijn 
jonge ondernemersgeest. Jan van Woudenberg komt van oorsprong uit 
Vleuten (bij Utrecht), maar de grondprijzen waren daar zo hoog, dat een 
eigen bedrijf starten in die contreien geen optie was. Groningen bood meer 
mogelijkheden. Toen hij de boerderij op de grens van Niehove en 
Kommerzijl overnam was het nog een gemengd bedrijf, zoals zovele. De 
koeien verdwenen van het erf en de eerste appelbomen werden 

Els Tolner in 
haar boomgaard 
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aangeplant. Jan was als jongen al vaak in de boomgaard van zijn opa te 
vinden en voelde zich aangetrokken tot de fruitteelt. Maar een fruitboom 
werpt niet direct vruchten af, dus de eerste jaren werden er ook nog heel 
wat suikerbieten verbouwd, die per schip over het Niehoofsterdiep, dat 
langs het erf loopt, werden afgevoerd. Van lieverlee werden er steeds 
meer fruitbomen aangepland, naast 
appels ook peren, pruimen en kersen. 
En nu zijn de 20 hectaren al vele jaren  
geheel in gebruik voor de fruitteelt. 
 

Dat vader Jan inderdaad ondernemerszin had, blijkt ook wel uit het feit dat 
in 1970 al gestart werd met een boerderijwinkel, waar vooral fruit en 
aardappelen van het Groninger land verkocht werden. Aanvankelijk alleen 
op vrijdag en zaterdag. Enkele jaren later volgde een eigen winkel in stad 
Groningen aan de Parkweg. Het idee hierachter was dat de marges die 
naar de groothandel en de supermarktketens gaan zo groot zijn, dat je 
veel beter je producten zelf aan de man (of veelal: de vrouw) kunt brengen. 
In het begin dus vooral aardappelen en fruit, maar van lieverlee zijn de 
winkels een steeds breder assortiment gaan bieden. 
 

Op de vraag of Els altijd al als ideaal had om het bedrijf over te nemen, 
antwoordt zij ontkennend: “Als kind was ik wel veel achter op het erf en in 
de boomgaard, maar pas tegen het eind van mijn schoolopleiding heb ik 
de keus gemaakt om in het bedrijf te gaan meewerken. En zo trad zij rond 
haar twintigste toe tot de maatschap van haar ouders. Kort daarop ging zij 
met Harald Tolner samenwonen in Niehove-dorp, in het blokje van vier 
aan de Rikkerdaweg. Na enkele jaren werd een wat groter huis in 
Oldehove betrokken en nu wonen ze met hun twee kinderen in de 

1968 / 2020 
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boerderij aan Heerburen. “Dat is nog een leuk verhaal” vertelt Els:  “Enkele 
jaren geleden kwam er een huis te koop in Kommerzijl dat aan de 
achterzijde aan ons terrein grenst. De verkoper polste ons of wij 
belangstelling hadden. En toen mijn ouders dat hoorden, kwamen zij al 
snel met het idee: als wíj daar nu gaan wonen, dan kunnen jullie in de 
boerderij trekken. En zo zijn we als gezin zes jaar geleden vrij onverwacht 
hier komen wonen. Erg fijn, zo direct bij het bedrijf en mijn ouders kunnen 
vanuit hun achtertuin ook zo in de boomgaard komen”. 
 

Overigens is er eigenlijk sprake van 
twee bedrijven: de boomgaard met de 
winkels onder de naam Oudebosch  
en daarnaast Fruitverwerking 
Niehove. Dit laatste bedrijf wordt door 
Harald gerund. Aanvankelijk deed hij 
dat naast een vaste baan, maar 
tegenwoordig is hij er fulltime mee 
bezig. Els: “Overigens loopt het in de 
praktijk ook wel wat door elkaar. Zo 
rijdt Harald regelmatig met de 
vrachtwagen naar Groningen om de 
winkel aan het Overwinningsplein te 
bevoorraden en omgekeerd helpen 
mijn medewerkers op drukke 
momenten bij de fruitverwerking. Met 
name de sap-pers is erg in trek en het 
wordt zeer gewaardeerd dat ook 
particulieren hier hun appels kunnen 
laten persen”. 
   

Bij de oprit zie je een bord ‘Hier wordt milieubewust geteeld’. Op mijn vraag 
wat dit inhoudt vertelt Els over de vele maatregelen die worden genomen 

om zo natuurvriendelijk mogelijk te produceren. 
“Strikt genomen hebben we niet het predicaat 
‘biologisch’, maar zitten er wel dicht tegenaan. 
We proberen ziekten zoveel mogelijk met 
natuurlijk middelen te bestrijden. Zo wordt bij 
spint roofmijt als natuurlijke vijand ingezet. Ook 
wordt het onkruid onder de bomen tegenwoordig 
mechanisch verwijderd zonder bestrijdings-
middelen en het natuurlijk afval wordt 
gecomposteerd. Zo streven we een natuurlijke 
kringloop na en hebben we op basis daarvan de 
‘global gap’ certificering gekregen”. 

Twee bedrijven 
onder één dak 
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Ook op het gebied van energie wordt een circulaire bedrijfsvoering 
nagestreefd. Els is trots op de 835 zonnepanelen die op de 
bedrijfsgebouwen liggen: “Het project is in 2015 gerealiseerd en voorziet 
in onze volledige energiebehoefte. Dat is mooi, want het koelhuis gebruikt 
natuurlijk wel het een en ander aan elektriciteit. Er is ruimte voor 1 miljoen 
kilo fruit dat op deze wijze tot de volgende zomer goed houdbaar blijft. 
Ruim een jaar geleden is een nieuwe koelinstallatie geplaatst. Als 
koelmedium wordt CO2 gebruikt in een gesloten circuit en heeft hierdoor 
geen schadelijke effecten op de ozonlaag. Deze nieuwe manier van 
koelen verbruikt minder energie en het is een natuurlijk koudemiddel.” 
 

Staat er meer vernieuwing op stapel? Els vertelt dat er altijd wel wat aan 
te pakken valt. Zo is onlangs twee hectare oude bomen gerooid voor 
nieuwe aanplant. Fruitbomen hebben niet het eeuwige leven en moeten 
van tijd tot tijd vervangen worden. Het is sowieso een bedrijf waarin altijd 
wel wat onverwachts kan gebeuren. “Zo was er in het vroege voorjaar van 
2012 opeens erg strenge nachtvorst, waardoor 8.000 bomen het loodje 
legden. Dat behoort tot het ondernemersrisico, maar was destijds wel een 
grote verliespost.” 
 

Als ik Els vertel, dat ik aanvankelijk dacht dat Oudebosch hun achternaam 
was, moet zij grinniken: “Dat denken wel meer mensen. In de 16e eeuw 
was hier aan de Waddenzee een zoutwinning gevestigd met de naam ‘Het  
Oudebosch’. Mijn vader vond dat destijds wel een mooie naam, ook omdat 
bos een associatie heeft met bomen. Bovendien is het bedrijf daarmee 
niet verknoopt aan een familienaam. Al met al zijn wij er wel erg content 

mee en is Oudebosch 
een begrip geworden 
in de verre omtrek. 
Niet alleen als fruit-
teeltbedrijf en winkel, 
maar ook als 
‘toeristische attractie’. 
Oudebosch deed vele 
jaren mee met Ei Ei 
Westerkwartier op de 
2e Paasdag, waarbij 
het terrein gonsde van 
activiteiten met kraam-
pjes, demonstraties en 
trekker-ritjes door de 
boomgaard. We zijn 
stempelpost voor het   
Pronkjewailpad en Ei Ei Westerkwartier 2015 
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staan vermeld in diverse recreatieve routegidsjes. En op aanvraag kunnen 
er nog altijd rondleidingen verzorgd worden. Dat is speciaal iets voor mijn 
vader. Hij vindt het heel leuk om mensen te vertellen over het hoe en wat 
van de fruitteelt”.  
 

Hoewel de ouders van Els formeel zijn teruggetreden, zien we hen toch 
nog wel geregeld op het bedrijf. Moeder Marijke staat nog vaak in de 
winkel en ook vader Jan is waar nodig als steun en toeverlaat op de 
achtergrond aanwezig.  
 

“Als gezin zijn we voor een groot deel georiënteerd op Kommerzijl, waar 
de kinderen op school zitten”, aldus Els “maar we voelen ons toch ook wel 
Niehoofsters. Daarom zijn we een tijdje terug toch weer lid geworden van 
Dorpsbelangen Niehove”. En met een lach: “Het is natuurlijk ook wel leuk 
om in het mooiste dorp van Nederland te mogen wonen”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Als ik vertrek, is het zonnetje gaan schijnen en de ijzel verdwenen. Els 
roept me na: “Neem nog een appel mee voor onderweg”. En onder het 
motto ‘snoep verstandig, eet een appel’ kom ik al kauwend via Heereburen 
en het Oebelepad weer veilig in Niehove-centrum aan. Hoe zeggen de 
Engelsen het ook weer: an apple a day takes the doctor away…. 
     
 

    (interview: Lex van Wijngaarden)  
 

        
 
 
  

Harald, Els, Jolijn en Demian  
onder de appelbloesem 
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Met dank aan Ruud Hendriks voor de tip, vonden we via internet deze 
ansichtkaart van de pastorie van Niehove. Volgens het poststempel 
(van Oldehove!) is deze op 17 augustus 1933 verzonden door ene 
Grietje Tiemens. Of zij destijds in Niehove woonde of hier logeerde is 
niet bekend. Naar verluidt heeft er begin vorige eeuw wel een familie 
Tiemens in Niehove gewoond……. 
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Wordt verwacht: 
 

We weten niet zo goed wat ons de komende tijd te wachten staat. De 
agenda is dus nog erg leeg:  

 

Zaterdag 29 mei  NL Doet / De Schaats (onder voorbehoud) 

Dinsdag   1 juni Uiterste inleverdatum kopij NAIS !!! 
 

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

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

 

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  
Buurtagenten:  Kim Roossien / Rein Jan Zijlstra   

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

