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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 2022  1 februari 2022 

ZomerNais  begin juni 2022   1 juni 2022 

HerfstNais  begin oktober 2022  1 oktober 2022 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de HerfstNais, vóór 1 februari 2022 

sturen naar het e-mailadres: nais@niehove.eu of inleveren bij één van 
de redactieleden. Graag aanleveren als Worddocument met evt. foto’s, 
plaatjes, etc. als aparte bijlage. Dit geldt ook voor berichten voor de 
website van Niehove en de (digitale) NaisFlits. Iedere inzender krijgt een 
ontvangstbevestiging. 
 
 
Lay out: Lex van Wijngaarden 
Druk:  Canon BIS (Business & Information Services) Groningen 
Oplage:  155 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 

mailto:db@niehove.eu
http://www.niehove.eu/
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Van de redactie       
 

 

De zomer is ten einde. Tijd om weer een HerfstNais uit te geven 
met dank voor alle kopij die we mochten ontvangen 

Na een lange periode van niet kunnen vergaderen, zien we nu 
opeens een inhaalslag: in vijf weken tijd zijn we welkom op de 
jaarvergaderingen van respectievelijk Dorpsbelangen, Dorpshuis 
en De Schaats. Het parkeerprobleem blijft een heet hangijzer, 
zoals uit het verslag van Dorpsbelangen mag blijken. 

Afgelopen zomer konden we weer genieten van een aantal 
activiteiten in de buitenlucht: de Niehoofster fietstocht lijkt 
opnieuw een traditie te worden en het dorpsfeest ter gelegenheid 
van de jubilea van Dorpsbelangen en Dorpshuis was een groot 
succes. 

De ActiviteitenCommissie is ook weer aan de slag met de 
organisatie van een aantal herfstactiviteiten voor de kinderen en 
volwassenen. 

In dit nummer een korte terugblik op de oprichting van Vereniging 
Dorpsbelangen Niehove, 40 jaar geleden, en op het feit dat 
Niehove 30 jaar geleden de status van beschermd dorpsgezicht 
kreeg. 

Natuurlijk ook weer aandacht voor allerlei dorpsnieuwtjes, kennis 
maken met nieuwe bewoners en de rubriek wie-wat-waar. 

Verder verwelkomen we twee nieuwe adverteerders (beiden in 
Kommerzijl) die met hun bijdrage de uitgave van de Nais mede 
mogelijk maken. 

Tot slot een voorzichtige vooruitblik op wat (hopelijk) weer komen 
gaat. Voor meer en actuele informatie verwijzen we naar onze 
digitale nieuwsbrief: de Naisflits. 

 

Een hartelijke groet en veel leesplezier toegewenst! 

 

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:  vacant  (Hans Harkema) tel 0594-591891 

Leden:                  Jan Broersma            tel 0594-591624 

    Rianne van der Helm  tel 06-57960984 

    Jennie Tuinstra-Dijkema tel 0594-597027 

    Ella Terpstra-van der Wiel tel 06-51882239 

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). 
Wij verzoeken u dringend 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 Terpstra 

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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Kort verslag van de ledenvergadering Dorpsbelangen 
van 1 oktober jl. (de belangrijkste punten) 
 
De opkomst was groot en er werd door de aanwezigen goed 
gediscussieerd en meegedacht  met duidelijke inbreng waar met name 
uitgebreid is ingegaan op het punt dat ging over de parkeerproblemen in 
het dorp. Daarover later. 
 

Voordat we daartoe overgingen werd eerst het financieel verslag voor de 
laatste keer gepresenteerd door Hans Harkema als aftredend 
penningmeester en werd het verslag door de leden goedgekeurd. 
Hans is acht jaar voorzitter geweest van Dorpsbelangen en vervolgens is 
hij zes jaar tot grote tevredenheid penningmeester geweest. Daarvoor 
kreeg Hans een hartverwarmend applaus van de aanwezigen! Het is 
inmiddels een feit dat er (nog) geen opvolger is voor Hans. DUS HIERBIJ 
NOGMAALS EEN DRINGENDE OPROEP OM JE AAN TE MELDEN ALS 
NIEUWE PENNINGMEESTER VAN ONZE VERENIGING! Hans zal 
uiteraard op adequate wijze het stokje overdragen. MELD JE AAN EN 
VUL DEZE ONMISBARE FUNCTIE BINNEN ONS BESTUUR IN! MAAR 
DOE DAT WEL DEZE MAAND!!! 
 

Ons bestuur is tevens uitgebreid met twee bestuursleden vanuit de 
activiteitencommissie. 
 

Hussein hield tijdens de vergadering een kort maar krachtige toespraak 
over Sinterklaas en zijn gevolg. Zijn inbreng riep veel emoties op bij een 
behoorlijk aantal  aanwezigen (hier en daar werd er zelfs een traantje 
weggepinkt). Hussein liet de aanwezigen meevaren op een schip en 
gaande zijn verhaal werd duidelijk dat we met respect voor ieders afkomst 
naar de toekomst moeten kijken. Kortom het was een oproep om met 
elkaar te kijken of we niet eens moeten overwegen om Sinterklaas en zijn 
gevolg een ander uiterlijk te geven! 
 

Het parkeerprobleem! Na discussie is er gestemd door een groot aantal 
leden. Van de 138 uitgedeelde stemformulieren zijn er 82 ingeleverd. 
Uitslag:  

• Optie 1A en 1B 1A:   59 VOOR en 12 TEGEN,  

• Optie 1B:                   52 VOOR en 19 TEGEN.   

• Optie 2:                     43 VOOR en 31 TEGEN. 

• Optie 3:                     43 VOOR en 32 TEGEN. 
Het bestuur kan en gaat hiermee aan de slag en zal proberen middels 
Nais  het dorp op de hoogte te houden van ieder overleg met de gemeente. 
Mocht het noodzakelijk zijn, dan schromen wij niet om een extra 
vergadering uit te schrijven! 
 



    
8 

 
 

 

De gemeente Westerkwartier gaat dit najaar weer een dorpenronde 
houden. Dit betekent dat Burgemeester en Wethouders zo succesievelijk 
de verschillende dorpen bezoeken om kennis te nemen van wat er zoal 
speelt. Op maandag 22 november zijn zij om 18.45 uur te gast bij 
Dorpsbelangen Niehove. Wie aandachtspunten heeft om in te brengen, 
kan deze melden bij het bestuur van Dorpsbelangen. 
 

Bij de rondvraag was er nog een vraag over de stand van zaken met 
betrekking tot de geitenboerderij. Het bezwaar dat is ingebracht betrof een 
burgerinitiatief. Dorpsbelangen heeft hier geen standpunt over 
ingenomen. Maar tot nu toe is er niets meer  vernomen. De aanvraag voor 
een vergunning is voor de uiteindelijke beslissing voorgelegd aan het 
College van B&W en die zullen zich daar over buigen. Wel is ons ter ore 
gekomen dat er een aantal waterbuffels op het perceel land rondlopen. 
Maar wat dat betekent, is afwachten! 
 

Het bestuur vind het belangrijk jullie middels dit beknopte verslag o.a.  de 
uitslag van de stemming te verstrekken en tot slot …….. EEN 
DRINGENDE OPROEP OM JE ALS PENNINGMEESTER AAN TE 
MELDEN!! Schroom niet, er is altijd hulp en assistentie om je wegwijs te 
maken in deze materie. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Tom Koningh (voorzitter) 
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ATTENTIE 
 

Verzoek van de penningmeester om zo spoedig mogelijk 
uw contributie / donatie voor het seizoen 2021-2022 te 
betalen. 
 
Contributie: 
Leden betalen €7,50 voor een eenpersoonshuishouden. 
 

Leden betalen  €15,00 voor een meerpersoons-
huishouden ongeacht het aantal personen.   
 

Donateurs (die niet in Niehove wonen) betalen € 10,00 
per huishouden ongeacht het aantal personen. 
 

Het banknummer van de Vereniging Dorpsbelangen 
Niehove is NL 35 RABO 0348655061. 
 
Vlaggen van Niehove  zijn nog steeds verkrijgbaar . 
Prijs € 35,00 
. 
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Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis Niehove 
 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Hierbij wordt u van harte 
uitgenodigd om de ALV van de 
Vereniging Dorpshuis Niehove bij 
te wonen. De ALV wordt 
gehouden op vrijdag 29 oktober 
in de bovenzaal van de Eisseshof. 
We beginnen om 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur, alle 
stukken liggen klaar ter inzage. De 
stukken worden ook gepubliceerd 
op de website. 
 
 
Agenda 
 
1. Welkom door de voorzitter Mieke Bouwman 
 
2. Vaststelling van de agenda (eventuele aanvullingen) 
 
3. Verslag ALV 5 april 2019 (Janneke Holwarda) 
 
4. Jaarverslag 2019 -  2020 (Boudewijn de Vries) 
 
5. Financieel verslag en begroting 2019 en 2020 (Fred Hendriks) 

(Verslag 2019 door Lex van Wijngaarden en Daan Willemse 
gecontroleerd, moet door ALV nog décharge worden verleend) 

 
6. Bestuurswijzigingen en afscheid van Annie, Janneke, Hans en Rob 
 
7. Informatie over tuinprojekt 
 
8. Informatie over herstel restaurantvloer 
 
9. Rondvraag  

 
10. Sluiting 
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BERICHT VAN IJSVERENIGING DE SCHAATS 
 
Op vrijdag 5 november hebben we onze jaarlijkse vergadering weer. 
Deze wordt gehouden om 20.00 uur in de bovenzaal van de Eisseshof. 
 
Deze avond zullen er ook weer schitterende prijzen worden verloot. 

 
We hopen op een volle zaal, 
tot dan! 
 

 
Namens het bestuur,  
Jonny Tuinstra 

 
 

 
 

Filmhuis van start 
Op 14 oktober gaat Filmhuis Niehove 
van start met een eerste voorstelling. 
Daarna zal (van oktober t/m april) iedere 
drie weken een film vertoond worden.  
Bij de programmering wordt gezocht 
naar films met lovende kritieken, 
internationale prijs- of festivalwinnaars 
en arthouse.  We kiezen voor films uit verschillende culturen/landen en uit 
verschillende genres (komedie, drama, reality, spanning). 
Voor het bezoeken van filmvoorstellingen is de aanschaf van een  
strippenkaart noodzakelijk. Er is geen losse kaartverkoop vooraf of in de 
zaal. Een strippenkaart kost 30 euro en is goed voor 5 reserveringen. De 
strippenkaart is niet persoonsgebonden en er mogen meerdere stoelen 
per voorstelling gereserveerd worden. 
Er zijn nog een aantal strippenkaarten te koop. Voor meer informatie: 
www.niehove-eu/filmhuis-niehove/ 

http://www.niehove-eu/filmhuis-niehove/
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Van de ActiviteitenCommissie 
 

Na lange tijd van wachten, uitstellen en uiteindelijk het niet doorgaan van 
activiteiten mogen we langzamerhand voorzichtig de activiteiten weer 
gaan oppakken. Hier hebben wij natuurlijk heel veel zin in!! We hebben al 
een paar leuke activiteiten op de planning staan. 
 
18 oktober: Kinderactiviteit in de herfstvakantie 
 

Op 18 oktober willen wij alle kinderen uitnodigen voor een buitenactiviteit. 
Wat we precies gaan doen is voor de kinderen een grote verassing. Om 
zo goed mogelijk voorbereid op weg te gaan vragen wij aan de ouders of 
zij hun kinderen een extra setje schone kleding willen meegeven samen 
met een paar schoenen. Bij aankomst mogen de kinderen kleding dragen 
die vies mogen worden samen met een paar laarzen. Het verzamelpunt is 
bij de haven en in verband met reserveringsbevestiging laten we jullie de 
tijd zo snel mogelijk weten. 
 
27 november: Intocht van Sinterklaas  
 

Op 27 november hebben wij 
Sinterklaas en zijn Pieten dit jaar 
uitgenodigd voor een bezoek aan 
Niehove. De Pieten gaan deze 
middag met de kinderen tot 10 jaar 
aan de knutsel en voor de 
volwassenen hebben zij een bingo 
georganiseerd. PostPiet heeft 
doorgegeven dat Sinterklaas en zijn 
Pieten om 15.00 uur aankomen in 
Niehove en dat zij om 15.45 uur de 
kinderen verwachten in het 
dorpshuis. De Pieten zullen onder 
toezicht van de Sint samen gaan 
knutselen en ondertussen zal 
Sinterklaas eenieder apart bij zich 
roepen voor een cadeautje of misschien wel een zakje ………. 
 

De bingo voor de volwassen zal beginnen om 20.00 uur in het dorpshuis. 
Kaarten kunnen vooraf worden besteld bij Jennie of Ella. Mocht dit niet 
lukken dan kan je vanaf 19.30 uur in het dorpshuis nog kaarten kopen. 
Naast dat Sinterklaas zijn gedichtenpiet een aantal gedichten laat maken, 
heeft hij ons gevraagd of jullie zelf ook gedichten willen maken. Deze 
kunnen jullie vanaf 19.30 uur inleveren en dan zorgen wij dat deze op tijd 
in het Sinterklaasboek komen. 
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Sinterklaas heeft afgelopen jaar niet zijn rondje kunnen doen door Niehove 
wat hij erg jammer vindt. Hij zal dan ook zijn best doen dit jaar iedereen 
bij langs te gaan. Wanneer de Sint met zijn Pieten aan de deur komt en u 
heeft liever niet dat zij binnenkomen kun je dit te allen tijde aangeven. 
 
15 januari: Nieuwjaarsdisco 
 

Dan hebben wij voor nu eerst de laatste 
aankondiging en dit is de niet te missen 
Nieuwjaarsdisco. Deze vindt plaats op 15 
januari. Van 20.00 tot 22.00 uur willen wij 
alle kinderen tot 18 jaar uitnodigen. 
Vanaf 22.00 uur nodigen wij alle 
volwassenen uit. Het thema van deze 
disco geven wij ruim van te voren aan via 
de Naisflits. 
 
Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien 
en dat we er een coronaproof feestje van 
kunnen maken. 
 
Groetjes AC Niehove 
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Spreekuur in Oldehove –  
Sociaal Werk De Schans 
 
 
 

Goedendag, wij zijn Bertjan Jansen en Machteld van der Zee, 
buurtwerkers bij Sociaal Werk De Schans. Bertjan kun je kennen als 
jongerenwerker en is veel 's avonds op straat te vinden. Machteld kun je 
kennen van de buurtrondes overdag. 
 

Om dichter bij de inwoner te staan gaan wij vanaf september starten met 
twee spreekuren in Oldehove. Bij het spreekuur is een buurtwerker 
aanwezig die met jou mee kan kijken  bij vragen over de buurt of 
initiatieven in de buurt. Daarnaast is wisselend een buurtsportcoach 
aanwezig die jou verder kan helpen op het gebied van gezondheid, sport 
en bewegen of een maatschappelijk werker die jou kan helpen op het 
gebied van financiën, echtscheiding, opvoeding of relaties. In onderstaand 
tabel zie je wie wanneer aanwezig is.   
 

De spreekuren  worden gehouden op donderdag van 10:00 tot 12:00 
uur  in het Sociaal Cultureel Centrum in de Jan Bierma School 
(Schoolstraat 19, 9883 PG Oldehove). 

 
 

Week Datum Buurtwerk Maatschappelijk 
werk 

Financiën Sportcoach 

      
41 14-10-

2021 
Bertjan 
Jansen 

Machteld v/d Zee   

      

43 28-10-
2021 

Machteld 
v/d Zee 

Inge Timmer   

      

45 11-11-
2021 

Bertjan 
Jansen 

Anne Jalving   

      

47 25-11-
2021 

Machteld 
v/d Zee 

 Willie 
Elzinga 

 

      

49 09-12-
2021 

Bertjan 
Jansen 

  Erik Schuur 

      

51 23-12-
2021 

Machteld 
v/d Zee 

Inge Timmer   
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Het kan voorkomen dat een spreekuur op het laatste moment niet door 
kan gaan wegens corona. Te zijner tijd word je op de hoogte gesteld 
door middel van de dorpskrant en/of via facebook: 
https://www.facebook.com/Sociaalwerkdeschanszuidhorn.  
 

Mocht je voor nu vragen hebben of wil je nu al in contact komen met 
Sociaal Werk De Schans? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag te 
bereiken op (0594) 745 620 of door een mail te sturen naar 
zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl. Wij komen graag met je in contact.  
 

En kom jij ons tegen op straat? Twijfel dan niet en spreek ons aan.  
 

Hopelijk tot snel!   Bertjan Jansen en Machteld van der Zee 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

https://www.facebook.com/Sociaalwerkdeschanszuidhorn
mailto:zuidhorn@sociaalwerkdeschans.nl
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SAMENLEVEN IN NIEHOVE 
 
Jonge ondernemer in Niehove 
 
Hallo lieve dorpsgenoten, 
 
Sinds een paar weken hebben we 
een nieuwe jonge ondernemer in het 
dorp, Thijs Pieltjes. 
Thijs’ opa, Henk Pieltjes, kwam met 
het leuke idee om eieren te gaan 
verkopen. Thijs vond dit meteen ook 
een heel leuk idee en is ondertussen 

een trotse jonge ondernemer😀 

Een aantal weken geleden heeft Thijs 
samen met opa 52 jonge kippen 
opgehaald. Die scharrelen mooi rond 
op de boerderij, daar is de ruimte 
ervoor. Thijs helpt opa met het 
verzorgen van de kippen en zorgt 
ervoor dat de eieren in zijn 
verkoophokje komen aan de 
Rikkerdaweg 2. 

 
Inmiddels heeft Thijs de eieren- 
verkoop al een aantal weken. En 
het loopt heel erg goed!!! Heel fijn 
dat veel mensen zo enthousiast 
reageren. 
 
Bedankt voor jullie vertrouwen en 
de eieren staan elke dag 

kakelvers voor jullie klaar😄 

 
Met vriendelijke groeten van  
Thijs Pieltjes en  
Henk Pieltjes 
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Brocante 
 

Vanaf half oktober kun je 
op afspraak of als het 
bord aan de weg staat 
een kijkje nemen in het 
houten schuurtje aan de 
Gaaikemaweg 9 !  
“In het kader van ons 
ontspullen kun jij 
eventueel je kasten weer 
gaan vullen!”        
Wij verkopen van alles 
en nog wat en Brocante!  
 

Nieuwsgierig? Bel voor een afspraak 06 82760884 of kom gewoon langs 
(je ziet wel of we open zijn!!). 
 

Tot ziens, Irene Koningh en Titia Krul 

 
Help mee met de oud papieractie voor de schoolbieb! 
 

We willen iedereen die bijgedragen heeft aan de oud papier actie van 
samenwerkingsschool De Humstee hartelijk bedanken! Dankzij deze actie 
hebben we in het jaar 2020 rond de €1800 opgehaald en dit hebben we 
kunnen besteden aan de aanleg van ons schoolplein. We hebben nu een 
mooie groene speelheuvel, planten in de plantenbakken en een mooie 
boom die ons schaduw geeft.  
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Komend schooljaar gaan we weer verder met de oud papier actie, wilt u 
daarom weer oud papier bij de deur/weg zetten op zaterdagmorgen? 
Vanaf 9 uur komen we het dan ophalen. 
Als u een nieuw adres bent waar we oud papier mogen ophalen, dan kunt 
u zich aanmelden bij Els (via elsmulder85@hotmail.com).  
 
De inzameldata voor komend jaar zijn:  

zaterdagmorgen 30-10-21 
zaterdagmorgen 20-11-21  
zaterdagmorgen 18-12-21 
zaterdagmorgen 22-01-22  
zaterdagmorgen 19-02-22  
zaterdagmorgen 19-03-22  
zaterdagmorgen 23-04-22  
zaterdagmorgen 14-05-22  
zaterdagmorgen 11-06-22  
zaterdagmorgen 09-07-22  

 

 
 

We gaan in schooljaar 2021-2022 sparen voor een leuker en interessanter 
boekenaanbod voor onze schoolbibliotheek. Veel boeken zijn verouderd 
en we zijn toe aan weer leuke nieuwe titels, informatieve boeken en 
interessante tijdschriften.  
Heeft u vragen over het inzamelen van het oud papier, dan kunt u deze 
stellen aan Els Spriensma (06-15492440) of de school (0594 591 713). 
We hopen dat jullie allemaal mee willen helpen met het inzamelen van het 
oud papier!  
 

Hartelijk bedankt namens de kinderen van sws de Humstee 

mailto:elsmulder85@hotmail.com


    
19 

Harry en Lucie 45 jaar getrouwd 
 
Beste mededorpsgenoten, 
 

Omdat wij geen dorpsapp hebben, 
waren we eerst verbaasd, later 
verrast over de aandacht die wij deze 
dag uit het dorp ontvangen. Om 8 uur 
stond bakker Smit bij ons op de stoep 
met een heerlijk ontbijt voor ons 
beiden. Er was een prachtige kaart bij 
met de namen van de schenkers. 
Nadien kwamen er heel veel mooie, 
originele kaarten binnen met lieve en 
leuke wensen uit het hele dorp. Ook 
appjes en persoonlijke wensen 
bleven niet uit. Ook werden we 
verwend met bloemen, boekjes, een 
prachtige CD, enz. Het was 
overweldigend. 
Naderhand hoorden we dat dit alles in het werk was gezet door onze 
buurvrouw Petra. Helemaal top! 
 

Lieve groet van Harry en Lucie 
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40 JAAR VERENIGING DORPSBELANGEN 
 
De aanleiding voor de oprichting van Vereniging Dorpsuis Niehove op 4 
april 1981 was een heel concrete: de aankoop van een pandje aan de 
Rikkerdaweg om als dorpshuis te dienen. We schreven hier uitgebreid 
over in de vorige Nais. 
Twee maanden daarvoor werd ook al door enkele Niehoofsters een 
bezoek gebracht aan notaris H.C. Kooi te Grijpskerk, en wel voor de 
oprichting van Vereniging Dorpsbelangen Niehove. De aanleiding hiervoor 
is minder helder.  
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Daarom navraag gedaan bij enkele oprichters. Pim en Ankie Salters, die 
ik telefonisch benader, kunnen het zich niet meer zo precies herinneren. 
Zij menen dat het noodzakelijk was vanwege de gemeentelijke 
samenvoeging met Zuidhorn; ieder dorp zou verplicht zijn een 
dorpsvereniging te hebben. Achteraf narekenend lijkt dit niet erg 
aannemelijk: de oprichting vond 9 jaar vóór de fusie met Zuidhorn plaats! 
 

Jan Postema sr. werpt een wat ander licht op de zaak. Hij vertelt dat er 
altijd al veel werd georganiseerd binnen het dorp, allemaal 
vrijwilligerswerk vanuit de bevolking. Maar in de loop van de tijd was er 
ook wel wat ondersteuning en subsidie van de gemeente nodig en die 
stelde daarvoor als eis dat er een rechtspersoon in de vorm van een 
dorpsvereniging zou komen. Het was ook de tijd van toenemende 
burgerparticipatie en dat zal ook wel meegespeeld hebben, gezien het 
doel van de vereniging: “…..de belangen op maatschappelijk en cultureel 
gebied der ingezetenen van Niehove te bevorderen” 
 

 
 

Hieruit spreekt dus dat het doel der vereniging niet alleen het organiseren 
van activiteiten is, maar vooral ook het behartigen van de belangen van 
de inwoners en aldus een spreekbuis zijn naar de overheid en instanties. 
In deze tijd, waarin de gemeente door schaalvergroting meer op afstand 
staat, lijkt dit geen overbodige functie….. 
         
Wie meer over de historie van Vereniging Dorpsbelangen kan vertellen, 
mag zich melden bij de redactie. 
         LvW 

 



    
22 

 
 

 
 

  



    
23 

Terugblik op de Niehoofster Fietstocht van 
zaterdag 10 juli 2021 
 
Het is alweer even geleden, maar de fietstocht van afgelopen zomer was 
er één om te onthouden. 
 

Samen met ruim 34 dorpsgenoten vertrokken we die middag in de richting 
van Kommerzijl. We hadden het weer mee en een mooie fietstocht lachte 
ons tegemoet. Al vrij snel hadden we onze eerste tussenstop bij 
Oudebosch. Jan Postema had met Els (van Oudebosch) geregeld dat we 
via de boomgaard naar Kommerzijl konden fietsen. Een unieke ervaring 
die gepaard ging met een overheerlijke appel als tractatie. 
 

  
 

De reis vervolgde via de Ruigewaard en het Ruigezand in de richting van 
Lauwerzijl. Hier namen we de toeristische route door het dorp. Al fietsend 
over de grens met Friesland bereikten we onze volgende tussenstop in 
Zoutkamp. Blijkbaar een zeer welkome pitstop, want naast koffie, thee en 
ijs stond er ook bier op tafel. 
 

We hadden ons de hele middag wel in Zoutkamp kunnen vermaken, maar 
er lag nog een mooie tocht voor de boeg. Via het Spookbos en De Hoogte 
fietsten we naar Houwerzijl. Het fietspad langs de Houwerzijlstervaart 
bracht ons naar de wierde van Vliedorp, oftewel Ol Weem. Van daaruit 
vervolgden we onze weg in de richting van Leens. Bij borg Verhildersum 
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was onze volgende tussenstop en kregen we namens vereniging 
Dorpsbelangen een stuk appelgebak en koffie aangeboden. Er werd nog 
even gewandeld in de tuin en ook het broodnodige biertje mocht niet 
ontbreken bij de geoefende fietser. 
 

 
 

Het Scheeftilsterpad bracht ons in de richting van Warfhuizen. Klauterend 
over de Wehesterbrug, die door werkzaamheden niet te befietsen was, 
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“trokken” we via de Trekweg Warfhuizen binnen. Na een paar kilometer 
bereikten we onze volgende weldadige tussenstop. Dit keer bij 
“Overdaips” in Roodehaan waar de koffie en thee inmiddels echt plaats 
had gemaakt voor fris, wijn en bier. Het was mooi weer en het Reitdiep 
lonkte, maar de gedachte aan een afsluitende barbecue in Niehove bracht 
iedereen weer in beweging. Saaksum, Englum en Oldehove volgden, 
waarna we weer op vertrouwd grondgebied arriveerden. Meestal eet je het 
toetje na de hoofdmaaltijd, maar een traktatie op Rianne’s ijs ging er goed 
in als voorafje en maakte onze tocht compleet. 
 

Na een kilometer of 40 hadden we de blaren ook wel op onze kont zitten, 
dus het werd tijd om de fiets in te ruilen voor een fijne stoel of bank. Op 
kosten van alle deelnemers en overige geïnteresseerden organiseerde en 
faciliteerde IJsvereniging De Schaats een heerlijke barbecue. We hadden 
het mooi en keken terug op een geslaagde en gezellige fietstocht. 
 

Alle deelnemers, Fruitteeltbedrijf Oudebosch, Vereniging Dorpsbelangen, 
Vereniging De Schaats en Rianne’s Boerderij-ijs, bedankt voor jullie 
deelname, inzet en sponsoring. We hebben genoten met z’n allen! 
 
Namens Jan Postema en Wouter Brouwer 

 

 

 
P.S.  
Schrijf alvast in de agenda: zaterdag 9 juli 2022 Niehoofster fietstocht 
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Zeer geslaagd jubileumfeest 

Zaterdag 4 september was het feest in Niehove om het 40-jarig jubileum 
van de verenigingen Dorpsbelangen Niehove en Dorpshuis Niehove te 
vieren. Vanwege de coronaperikelen, moest het nog wel wat bescheiden 
zijn. Vandaar dat de feestcommissie (samengesteld uit de verschillende 
verenigingen in ons dorp) had bedacht om in de middag diverse sportieve 
activiteiten in de buitenlucht te organiseren: een fietspuzzeltocht door 
Middag-Humsterland, een kanotocht over het Niehoofsterdiep en een 
wedstrijd jeu de boules bij de ijsbaan. Voor elk wat wils dus.  

   
 

   

Aan het eind van de middag stond er een overheerlijke barbecue klaar op 
het terras voor de Eisseshof. In de bovenzaal van de Eisseshof werden 
oude filmpjes van Niehove gedraaid (tot veler vermaak), er was een 
springkussen voor de kinderen en een ijsje toe van Rianne’s Boerderij IJs. 
En natuurlijk wapperde in het hele dorp de Niehoofster vlag in blauw en 
geel. In een korte speech memoreerde Mieke Bouwman, voorzitter van 
Vereniging Dorpshuis, dat de bovenzaal van Eisseshof enkele jaren 
geleden grondig gerenoveerd is met de bedoeling meer activiteiten te 
kunnen organiseren. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid, maar 
de hoop is dat er vanaf nu weer meer mogelijk zal zijn. 
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De weergoden waren Niehove goed gezind, zodat iedereen nog tot laat in 
de avond buiten op het terras kon nagenieten van dit feest van 
saamhorigheid. 

   

Een hartelijke dank aan de leden van de feestcommissie: Rianne van der 
Helm (Dorpsbelangen), Diny Cruiming en Annie Pieltjes (Dorpshuis), 
Jennie Tuinstra en Bianca Pieltjes (ActiviteitenCommissie), Gerry Pieltjes 
(De Schaats) en Lex van Wijngaarden (Nais/Naisflits). 

Voor een fotoreportage van deze feestelijke dag kan men kijken op het 
besloten deel van de Niehove-website. 

 

 

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:  
 

Beschermd Dorpsgezicht 
Na een zeer lange aanlooptijd kreeg Niehove op 4 oktober 1991 het 
predicaat “beschermd dorpsgezicht”. Jaren daarvoor had de voormalige 
gemeente Oldehove zich al ingespannen om de dorpen Saaksum en 
Niehove erkend te krijgen als beschermd dorpsgezicht. Uiteindelijk 
opgegaan in de gemeente Zuidhorn viel deze nieuwe gemeente de eer te 
beurt om in korte tijd twee nieuwe beschermde dorpsgezichten te mogen 
verwelkomen.          >>> 
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Wat is een beschermd dorpsgezicht? 
In de Erfgoedwet worden beschermde gezichten beschreven als: 
‘Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens 
hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan 
wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke 
groepen zich één of meer monumenten bevinden.’ Nederland kent meer 
dan vierhonderd rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten, het 
merendeel daarvan bestaat uit bebouwd gebied zoals oude stads- en 
dorpskernen en latere uitbreidingswijken.  
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Wat levert het op? 
Doel van de status is om de 
karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit 
van een plek ook in de toekomst te 
handhaven. Dit wil niet zeggen dat 
het gebied in de tijd wordt bevroren; 
nieuwe ontwikkelingen blijven 
mogelijk. Bij ruimtelijke ingrepen 
moet wel zorgvuldig worden 
gekeken naar de bestaande 
kwaliteit en worden nieuwe 
ontwikkelingen daarop afgestemd. 
Stads- en dorpsgezichten worden 
beschermd via een speciaal 
'beschermend bestemmingsplan' 
waarin de historisch-ruimtelijke 
kwaliteiten worden beschreven. Ook 
is er een omgevingsvergunning 
nodig om binnen een beschermd 
gezicht te (ver)bouwen of te slopen. 
De gebieden zijn vaak gewild om in 
te wonen en hebben een 
toeristische aantrekkingskracht.  

Westerkwartier rijk bedeeld 
Van de 400 beschermde stads- en 
dorpsgezichten liggen er acht in de 
gemeente Westerkwartier, namelijk: 
Enumatil, Ezinge, Feerwerd, 
Garnwerd, Niehove, Oostum, 
Saaksum en Tolbert.  
Ons Middag-Humsterland spant 
daarbij de kroon met maar liefst zes 
beschermde dorpsgezichten! 
 
 
Deels ontleend aan: 
www.cultureelerfgoed.nl 
 

Uit: Toelichting op het besluit tot 
aanwijzing van Niehove als 
beschermd dorpsgezicht 

  

http://www.cultureelerfgoed.nl/
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Even voorstellen…. 
 
Wij zijn Jauke en Lisette Hofman en we wonen aan de Balmahuisterweg 
3, samen met onze vier kinderen Lieke (7), Jorrit (5), Eline (bijna 4) en 
Renze (1).  
Anderhalf jaar geleden zijn wij vanuit Pieterzijl hier komen wonen. De oom 
en tante van Jauke, die op deze boerderij woonden, verhuisden naar 
Lutjegast en voor ons kwam de mogelijkheid om hier te gaan wonen en 
werken. En dat bevalt erg goed. Jauke heeft samen met zijn ouders en 

broer een melkveebedrijf vlakbij 
waarvan een deel van het 
jongvee en wat vleesvee op 
onze locatie loopt. Daarnaast 
werkt hij op de supportafdeling 
van een ICT-bedrijf in de 
agrarische sector en heeft hij 
nog een kleine tak in het 
(agrarisch) bouwadvies. Lisette 
heeft als psycholoog gewerkt en 
is ruim een jaar geleden gestopt 
met dit werk bij de komst van 
onze jongste. We wonen niet 
meer, zoals in Pieterzijl, in het 
dorp, maar hopen via het 
dorpskrantje en de contacten 
toch wat mee te krijgen van wat 
er zich in de omgeving allemaal 
afspeelt.  
 

Wellicht een keer tot ziens!  
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Gasopslag Grijpskerk mogelijk uitgebreid 
 
Enige tijd geleden was er sprake van afbouw van de gasopslag in 
Grijpskerk, waar tot dusver hoogcalorisch gas wordt opgeslagen als buffer 
voor de industrie. 
De laatste tijd komen er echter steeds meer signalen dat de gasopslag 
niet dicht gaat, maar wellicht wordt uitgebreid en wel voor laagcalorisch 
(huishoudelijk) gas. Nu het Groninger gasveld versneld dicht gaat, is er 
een extra buffer van laagcalorisch gas nodig om in te springen tijdens 
koude periodes. Het lijkt erop dat daarmee het probleem van Oost 
Groningen naar de regio’s rond Grijpskerk en Norg (waar ook een 
gasopslag is) wordt verplaatst. Immers, als de opslag vol is zal er veel 
meer druk naar het aardoppervlak zijn, dan wanneer deze bij gebruik leger 
is. Deze bodembeweging is niet zonder risico’s. Naar verluidt zal de 
Minister dit najaar een besluit over de toekomst van de gasopslag in 
Grijpskerk nemen. 
 

 
 

Via Betteke Clobus-de Haan ontvingen wij onderstaand verslag van een 
overleg met een vertegenwoordiging van het Staatstoezicht op de Mijnen. 
 
Op 1 september 2021 had een groep bewoners uit Pieterzijl, Grijpskerk, 
Kommerzijl, Munnekezijl, Niehove en Oldehove een bijeenkomst met 
vertegenwoordigers van het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM). In De 
Nieuwe Wierde in Grijpskerk ging het gesprek over de gasopslag 
Grijpskerk en de gaswinning  Pieterzijl-Oost. 
 

Aanwezig van de SODM: Pieter van den Bergen, directeur olie- en 
gaswinning; Wouter van der Zee, hoofd ondergrond en Cynthia Heijne, 
senior communicatieadviseur. 
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De bewoners gaven eerst een inleiding waarbij diverse personen met hun 
eigen verhaal aangaven, waaruit de weerstand tegen gaswinning, 
gasopslag en fracking is ontstaan.  SODM gaf vervolgens  uitleg hoe 
kleine velden reageren op het grote Groningen veld en op elkaar.  
 

Onze vermoedens werden bevestigd dat SodM haar besluiten neemt op 
basis van gegevens die door de NAM aangeleverd worden, waarbij wij al 
eerder hebben geconstateerd  dat deze gegevens niet kloppen. SodM 
gaat dit nader onderzoeken.                  
Er is ook gesproken over veranderingen in de waterhuishouding , trillingen 
en over de methaanuitstoot, waar wij ons zorgen over maken. 
De voornaamste aandacht vraagt de nieuwe functie van de gasopslag  
Grijpskerk. Het Groningen Veld gaat zo snel mogelijk sluiten en Grijpskerk 
gaat dan een reservefunctie vervullen. Grijpskerk wordt dan de opslag van 
laagcalorisch gas; nu doet het nog dienst als opslag van hoogcalorisch 
gas. Huishoudens gebruiken dit laagcalorisch gas. Dit alles om de 
piekvraag in koude tijden op te vangen, zodat het Groningen Veld kan 
sluiten. 
 

Wij hebben veel vragen over de nieuwe werkwijze, maar omdat SODM 
nog geen plannen voor de UGS (de opslag) en van GTS (het transport) 
binnen heeft, kon de SODM daarop nog geen antwoorden geven. 
SODM heeft van de NAM ook nog geen uitgewerkt frackingplan voor 
Pieterzijl binnen, zodat ook hierover nog niks te melden valt. 
 

Wij willen graag meer aandacht voor onze vragen en afdoende 
antwoorden krijgen. We zijn daarom van plan om nauwer samen te werken 
met de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen, want het is 
belangrijk om onze krachten te bundelen en een duidelijk beeld te krijgen 
van de gevolgen van de gaswinning voor de bewoners van dit gebied. 
 

Sandra Jacobs en Grietje Zijlstra 
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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: Corry van Ee-Deurloo. 

  
Vrienden op de Fiets 
Ze woont bijna 25 jaar aan de Rikkerdaweg in Niehove, waar voorheen 
het winkeltje van mevrouw Werkman gevestigd was, het laatste van de 
vele winkeltjes die Niehove ooit rijk was. Corry Deurloo kwam hier in 1997 
met haar toenmalige gezin wonen, omdat ze de Zeeheldenbuurt in 
Groningen toch niet zo’n ideale plek vond voor de kinderen om op te 
groeien. Via een bekende werden ze getipt dat er een huis in Niehove te 
koop stond: “Net iets voor jullie”. Wat de doorslag gaf was dat er in het 
dorp regelmatig culturele activiteiten plaatsvonden: “Dat sprak ons wel 
aan”. 
 

Nadat haar man Henk vertrokken was, kwam Kees van Ee in haar leven. 
Kees woonde op dat moment in Frankrijk, maar ontdekte al gauw dat het 
Groninger land minstens zo mooi is en trok in 2006 bij Corry in. Omdat 
ook zijn kinderen vaak bij hen verbleven, was het huis soms wat krap. Dus 
bouwde Kees een verbinding tussen het huis en het schuurtje achter het 

huis, waardoor veel leefruimte 
ontstond. In het schuurtje kwam een 
extra slaapkamer met douche en wc. 
 

Het overlijden van Kees in 2018 was 
een grote slag voor Corry: “Natuurlijk 
wilde ik doorgaan in de geest van 
Kees. Daarbij speelden allerlei 
vragen, zoals: wat wil ik met dit grote 
huis?” Een oplossing diende zich al 
gauw aan: zus Marijke was vanwege 
een lelijke bovenbeenbreuk op zorg 
aangewezen en is zo’n acht maanden 
bij Corry ingetrokken: “In die tijd brak 
ook de coronacrisis uit, dus het was 
fijn voor ons beiden om niet alleen 
thuis te zitten”.  
                

Mede door het verhaal van een oude bekende rijpte het plan om ruimte 
beschikbaar te stellen voor Vrienden op de Fiets, een vereniging die 
onderdak biedt aan mensen die op eigen kracht (per fiets, te voet) op reis 
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zijn (zie verder onderstaand kader): “Ik vond het een leuk idee om mensen 
te laten meegenieten van ons mooie landschap en hen daarbij 
gelegenheid tot overnachting te bieden. Ik heb letterlijk en figuurlijk de 
ruimte”. Het huisje in de tuin leent zich hier uitstekend voor. Er is een 
keukenblok, een opklaptafel, een slaapbank en via een steile trap kom je 
op een slaapzolder met twee slaapplaatsen. Bovendien is er een eigen 
douche/wc. Corry overweegt nog een houtkachel te laten installeren. Dan 
is het in die ruimte ook in de winter lekker vertoeven. 

 
Als ik Corry vraag naar haar 
ervaringen, vertelt zij met veel 
enthousiasme over de leuke 
ontmoetingen: “Het zijn heel 
verschillende mensen, ieder 
met een eigen verhaal. Maar 
wel allemaal leuke mensen die 
belangstelling hebben voor de 
omgeving, de cultuur en de 
natuur. Ze zijn ook altijd blij 
verrast door het mooie huisje, 
de rust en het weidse uitzicht op 
de landerijen”. Al vertellend 
komen er leuke anekdotes 
voorbij. Zo werd Corry op een 
avond gebeld met de vraag of 
zij nog een overnachtingsplek 
vrij heeft. Dat is het geval en 

tegen halftien in de avond arriveert een moeder met haar twee 
tienerzonen. “Ik was er automatisch vanuit gegaan dat het om twee 
personen zou gaan, maar voor drie moest ik wel even improviseren. De 
jongens konden op het slaapzoldertje en voor de moeder kon ik een 
slaapbank uitklappen. Toen ik zei dat het wel wat behelpen was, 
antwoordde de moeder laconiek, dat ze al jaren in een Tiny House wonen 
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dat niet eens veel groter is dan deze plek. Er was direct een klik en ik heb 
nog altijd contact met deze bijzondere vrouw”. Een ander verhaal gaat 
over een ouder echtpaar dat op de tandem arriveert. De vrouw is vrijwel 
blind en de man vertelt haar alles wat hij ziet en begeleidt haar ook in het 
huisje. Corry: “ontroerend om mee te maken”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In beginsel gaat het bij Vrienden op de Fiets om een overnachting met 
ontbijt. Maar het komt ook regelmatig voor dat Corry een warme maaltijd 
aanbiedt: “Zeker als mensen al een hele dag gefietst hebben, is het niet 
fijn om weer op pad moeten voor een avondmaaltijd. Ik vind het leuk om 
voor meer mensen te koken en vaak hebben we dan heel geanimeerde 
gesprekken”. Ik ben benieuwd hoe dit overnachtingsaanbod te 
combineren is met een werkend bestaan. Corry werkt als coördinator 
vrijwilligerswerk bij Dignis, een grote organisatie voor ouderenzorg in 
Groningen en Noord-Drenthe. Het blijkt dat de coronacrisis hier wel een 
handje bij heeft geholpen. Corry: “Hoewel ik geregeld afspraken heb met 
vrijwilligers, werk ik nu veel meer thuis, vooral als het administratie betreft, 
en veel contact verloopt ook via de telefoon. Bovendien komen de gasten 
doorgaans eind van de middag en vertrekken meestal ook weer bijtijds in 

Wat zijn Vrienden op de Fiets? 
Echte Vrienden houden van een 
meerdaagse fietstocht of wandeling. 
Aan het einde van een sportieve dag 
zijn ze moe, maar voldaan. De Vrienden 
zoeken een bed voor één nacht en een 
stevig ontbijt. Die vinden ze bij één van 
de ruim 5.000 logeeradressen. De 
Vrienden laten zich verrassen en 
verwachten geen luxe. Ze willen vooral 
uitrusten, zodat ze de volgende 
ochtend weer vroeg en fris op pad 
kunnen. 

 

Wie zijn logeeradressen? 
Logeeradressen zijn vriendelijke 
particulieren die hun huis graag delen 
met gelijkgestemden. Ze vinden het 
leuk een Vriendendienst te leveren aan 
sportievelingen en bieden een warm 
welkom, een opfrisser, een 
comfortabel bed en een energie-
opwekkend ontbijt. En o ja, nog even 
dit: het is hier (dus) geen hotel. 
Vrienden zijn te gast in het 
privédomein van logeeradressers.  

 

Vrienden op de Fiets is een  

vereniging van en voor sportieve  
reizigers die op eigen kracht (fiets,  
te voet, kano) op pad zijn. Bij meerdaagse reizen kunnen zij voor een vrienden-
prijs overnachten bij gastadressen die aangesloten zijn bij de vereniging. 
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de ochtend”. En voegt eraan toe: “Twee overnachtingen per week is goed 
te doen, veel meer zou ik niet willen”. Ook heeft ze niet de ambitie om een 
echte B&B te beginnen, waarbij mensen langer kunnen verblijven. Maar 
zegt ze tot besluit: “als iemand uit het dorp een keer omhoog zit en een 
overnachtingsplek nodig heeft voor familie of vrienden, dan kan men wel 
bij mij aankloppen…” 
      (interview: Lex van Wijngaarden) 
 
 

 
 
 

OLDTIMERS 
 

Is er een mooiere entourage denkbaar voor deze antieke automobielen,   
die op 4 september Niehove aandeden? 
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Wordt verwacht: 
 

 Vrijdag   8 okt. Optreden Pé & Rinus (uitverkocht) 

 Maandag  18 okt. Activiteit voor de kinderen 

Vrijdag 29 okt. Jaarvergadering Vereniging Dorpshuis 

Vrijdag    5 nov. Jaarvergadering De Schaats 

Zaterdag  27 nov. Intocht Sinterklaas  /  Bingo 

Zaterdag 15 jan. Nieuwjaarsdisco  

Dinsdag   1 feb. Sluitingsdatum 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    

06-10038981  b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl 

http://www.niehove.eu/
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