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Colofon 
 

Nais uut Nijhoof is een uitgave van Vereniging Dorpsbelangen Niehove 
en wordt gratis bezorgd bij alle leden (inwoners van Niehove) en 
donateurs die in de directe omgeving wonen. 
Het e-mailadres van het bestuur is: db@niehove.eu 
 
 

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 2022   1 juni 2022 

HerfstNais  begin oktober 2022  1 oktober 2022 

WinterNais  begin februari 2023  1 februari 2023 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 juni 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. 
 
Opmaak: Lex van Wijngaarden 
Druk:  Canon BIS (Business & Information Services) Groningen 
Oplage:  155 
Verspreiding: Jan Broersma en Irma Stol 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 

http://www.niehove.eu/
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Van de redactie       
 

Het blijft altijd een verrasssing, maar dit keer waren we heel 
gelukkig met een ‘rijke oogst’. Na één korte oproep kwam de kopij 
gestaag binnen, zodat we ook dit keer weer een mooie Nais kunnen 
presenteren. Hartelijk dank voor de vele bijdragen! 

Om te beginnen natuurlijk de berichten van onze verenigingen: 
Dorpsbelangen, Dorpshuis en De Schaats. Dorpsbelangen doet 
nogmaals een oproep voor een nieuwe penningmeester. En ook de 
ActiviteitenCommissie en ‘Suxwort zingt’ laten van zich horen. 

Diverse interessante wetenswaardigheden in het kader van ‘samen 
leven in Niehove’ passeren de revue en we doen een blik in het 
winterse verleden van 1987. Nog verder terug gaat het verhaal van 
Boudewijn de Vries over de Kerstvloed van 1717 en de gevolgen 
daarvan voor Niehove. 

We raken er een beetje aan gewend, dat ons kleine dorp van tijd 
tot tijd in de publiciteit komt. Afgelopen december zelfs op de 
landelijke televisie in het programma ‘De streken van Van Boven’. 
Maar ook veel langer geleden, in 1989, haalde Niehove al de 
landelijke pers in een paginagroot artikel in de Haagsche Courant. 
Willem Reinen maakte ons hierop attent tijdens een interview dat 
we met hem - als oudste inwoner van Niehove - mochten hebben 
over zijn boeiende leven op de grote vaart en in de wereld van de 
jazz. 

Wouter Brouwer doet zijn naam eer aan met een verhaal over de 
kunst van het bier proeven. Verder veel creativiteit in gedichten 
(limericks) over Niehove en met een zeer kunstige replica van de 
Eiseshof. Ook mogen we weer nieuwe bewoners in ons dorp 
begroeten, de familie Sijbring. 

Over het c-woord willen we het liever niet meer hebben. De 
activiteitenagenda is nog niet zo gevuld, maar we hopen dat we 
op korte termijn weer allerlei activiteiten kunnen ondernemen. 
Houd dus de Naisflitsen goed in de gaten. 

   

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   
 

E-mailadres van het bestuur: db@niehove.eu 
 

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). 
Het banknummer is: 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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Bericht van Vereniging Dorpsbelangen 
 
Op 6 februari 1981 is de vereniging dorpsbelangen Niehove een feit. Oud-
inwoners Jan Postema, Agneta Liem, en Wilhelmus Hendricus (Pim) 
Salters hebben de statuten ondertekend bij notaris mr Hendricus Cornelis 
Kooi. 
 

Vorig jaar was het 40 jaar geleden dat dorpsbelangen is opgericht, dit is 
in september 2021 gevierd in samenwerking met Vereniging Dorpshuis en 
de IJsvereniging De Schaats. Het was een mooie en gezellige dag, goed 
georganiseerd en vele enthousiaste verhalen en foto’s beaamden dit. En 
veel geluiden dat het dit jaar voor herhaling vatbaar zou zijn, misschien 
niet zo uitgebreid maar een gezamenlijke barbecue moet er vast in zitten.  
 

In de loop der jaren hebben verscheidene dorpsbewoners en oud- 
dorpsbewoners een aantal jaren vrijwillig in het bestuur gezeten. 
We wonen met zijn allen in een prachtig, mooi, uniek dorp. Het dorp heeft 
een aantal verenigingen waar bewoners zich voor inzetten, een aantal 
bewoners zitten soms in meerdere besturen tegelijk. Het probleem is dan 
ook, dat het krijgen van bestuursleden steeds moeilijker gaat worden. Het 
kan zelfs zo zijn dat over een aantal jaren er geen vereniging meer kan 
bestaan, want een vereniging zonder bestuur is als een schip zonder 
kapitein! 
 
De vereniging dorpsbelangen is naarstig op zoek naar een nieuw 
bestuurslid voor de functie van  
 

PENNINGMEESTER 
 

Hans Harkema is officieel afgetreden 
als bestuurslid in de jaarvergadering 
van oktober jl. om gezondheids-
redenen. Gelukkig wil Hans de taak 
nog even aanhouden totdat er een 
nieuwe bestuurslid aan zal treden, 
maar ondertussen zijn we al bijna 
vier maanden verder…. 
  

WIE MELDT ZICH AAN? 
 
Dorpsbelangen is het contact/aanspreekpunt richting het college van  
burgermeester en wethouders. Het is zoeken voor de nieuwe gemeente, 
vooral in deze coronatijd, hoe het contact tussen burgers en gemeente in 
stand kan blijven.  
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Normaal heeft het bestuur eenmaal in de twee jaar een vergadering met 
burgermeester en wethouders, dit wordt een dorpenronde genoemd. Deze 
kon een aantal keren niet doorgaan, daarom is besloten in een afgeslankte 
vorm overleg te hebben met een wethouder en de leefbaarheidsadviseur. 
Zo hebben we maandag 31 januari jl. een vergadering gehad met 
dorpswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi en leefbaarheidsadviseur Rita 
Hulst. Het was fijn om elkaar weer live te kunnen spreken, het was een  
goed overleg. We merken dat de gemeente zeer welwillend is ten aanzien 
bepaalde zaken en graag in gesprek wil blijven. Leefbaarheid speelt hierbij 
ook een grote rol. 
 

Het is echt niet zo - en die geluiden horen we wel vaker - dat je als je in 
een bestuur zitting neemt allerlei activiteiten moet gaan organiseren. We 
hebben tegenwoordig leuke, enthousiaste dorpelingen die bijvoorbeeld 
een fietstocht, hemelvaartwandeling of een schuurverkoop organiseren. 
Die kloppen bij dorpsbelangen aan of er een budget voor is en organiseren 
dit dan.  
 

De ActiviteitenCommissie zou graag iets willen organiseren, maar helaas 
is er soms maar weinig animo voor. Dit is natuurlijk erg jammer voor de 
tijd en energie die deze 
bruisende commissie erin 
stopt. [de AC was vroeger 
voor de jeugdigen onder 
ons, maar deze groep heeft 
een andere haarkleur 
gekregen en de AC heeft 
aangegeven dat de 
leeftijdsgrens wat verhoogd 
is: dus oneindig.] Lees ook 
de oproep van de AC elders 
in deze Nais.  
 

We hebben allemaal te maken gehad met de beperkingen van het corona-
virus, er konden activiteiten niet doorgaan of het moest in een hele andere 
vorm. We hopen dan ook dat het vanaf nu weer een beetje opgepakt kan 
worden, want her en der is de zin en de moed er een beetje uit.  
Aan de andere kant mogen wij van dankbaar zijn dat wij hier in Niehove 
wonen, zo weids, heerlijke frisse lucht en mogen dan ook niet mopperen, 
want eigenlijk hebben wij niets te klagen toch. 
 

De fietstocht in juli was een geslaagde activiteit en het gezamenlijke 
dorpsfeest was een groot succes. De sinterklaasintocht was anders dan 
dat we gewend waren, maar het was heel feestelijk dat de Sint en zijn 
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Pieten af en toe stilstonden voor huizen en daar aandacht konden 
schenken aan de bewoners. 
 

Parkeren: we komen zeer binnenkort met meer informatie. 
 

Speeltuin: de nieuwe speeltoestellen zijn besteld en worden zodra ze 
geleverd zijn geplaatst. Dit kan in gedeelten zijn. Zodra alles klaar is, 
zullen we de speeltuin feestelijk openen. De speeltuincommissie gaat 
kijken hoe en wat mogelijk is; zodra er nieuws is lees je dit via de Naisflits.  
 

 
 

Een afvaardiging van het bestuur heeft een kennismakingsgesprek gehad 
met het Gebiedsraad Middag-Humsterland om te verkennen wat we over 
en weer voor elkaar kunnen betekenen. 
 

Fietstocht 2022 is op zaterdag 9 juli (noteer dit alvast in uw agenda); t.z.t. 
mededeling via de Naisflits. 
 

Tocht om de Noord vindt plaats op 24 en 25 september 2022. Dit jaar gaat 
de wandelroute door het Westerkwartier (met als thema ‘Dwalen door 
verhalen’) en zal ook Niehove aandoen. Een afvaardiging van 
Dorpsbelangen neemt deel aan een informatiebijeenkomst op 15 februari 
en via de Naisflits wordt je op de hoogte gehouden. 
 

Mocht je enthousiast zijn geworden voor de functie van penningmeester 
van onze dorpsvereniging, meldt je dan a.u.b. aan via db@niehove.eu of 
bij Petra Postema-Oosting, Kerkstraat 8, 0613915903. 
 

Petra Postema-Oosting,  
secretaris Vereniging Dorpsbelangen Niehove 

 
 
 

  

mailto:db@niehove.eu
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Bericht van Vereniging Dorpshuis Niehove 
 
Op maandag 20 december startte de klus om de vloer in het 
restaurantgedeelte van de  Eisseshof te vervangen. De klussers konden 
meteen flink aan de bak om de oude vloer te verwijderen. Een zware klus 
en spannend, want hoe zou de ruimte onder de vloer eruit zien? Er bleek 
een cementvloertje van een paar centimeter dikte onder de planken te 
liggen, dus ook die laag moest eruit gebroken worden. Vervolgens moest 
er nog grond uitgeschept worden tot een diepte van 30 centimeter. Zoals 
gezegd, geen geringe klus, maar in de loop van woensdag de 23e was het 
geklaard. De nieuwe planken lagen inmiddels te acclimatiseren in de 
bovenzaal en door vrijwilligers zijn de veren en groeven geolied. 
 

 
 

Tijdens de werkzaamheden kwamen we deze gemummificeerde rat tegen 
 
 

 
 

Vervolgens kon Henk Cruiming met zijn aandeel beginnen. Eerst werd er 
in verband met de isolatie een schuimbetonvloer van 30 cm gestort, die 
ruim een week moest drogen.  
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Daarna heeft Henk de nieuwe vurenhoutenvloer gelegd, die door de 
klussers geolied is. 
 

Hieronder 2 foto’s, die goed het verschil tussen de oude en nieuwe vloer               
laten zien. 
 
                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De zaal is schoongemaakt en weer voor gebruik ingericht.  
Het was een korte, maar krachtige klus, die mooi binnen de geplande tijd 
kon worden uitgevoerd. 
 

Het bestuur wil iedereen van harte bedanken, die zich op welke manier 
dan ook heeft ingezet om deze klus te realiseren. Met de nieuwe vloer 
kunnen we weer jaren vooruit. 
 

Namens het bestuur, Boudewijn de Vries 
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Bericht van IJvereniging De Schaats 
 

NLdoet op 12 maart 
 

De Schaats doet ook dit jaar weer mee met NLdoet. En wel op zaterdag 
12 maart. We gaan weer snoeien. Een voorjaarsschoonmaak van de 
schaatshut is altijd fijn. De vloer is zo sleets, die willen we graag 
opknappen. De bestrating 
heeft wat noodreparaties 
nodig. Help je mee? We 
kunnen wat enthousiaste 
handen gebruiken! 
Om 9.00 uur hebben we 
de koffie klaar staan (later 

aansluiten mag ook      ). 

We eindigen rond 12 uur 
met soep en broodjes.  
 

 

Van de ActiviteitenCommissie 
 

Beste Niehoofsters,  
 

Een berichtje vanuit de ActiviteitenCommissie. We zitten nog steeds in de 
coronamaatregelen. Deze zijn onlangs weer versoepeld, maar het blijft 
allemaal onduidelijk. De maatregelen en onzekerheden hebben er ook bij 
ons ingeslagen. We merken dat we vaak niet weten wat we kunnen 
organiseren en dat de energie er ook wel wat uit is, omdat wat we 
bedenken vaak niet door kan gaan. Afgelopen week hebben we 
teruggeblikt naar de tijd voor de corona. Hier kwamen mooie verhalen naar 
voren maar toch ook wel wat teleurstellingen. 
 

We begrijpen dat we niet iedere inwoner enthousiast kunnen krijgen en 
daarom willen we nog een keer een oproep aan alle inwoners doen! We 
horen graag van jullie wat jullie leuk vinden om te doen zodat wij dit met 
volle enthousiasme kunnen organiseren. We hebben als AC besloten om 
er nog 1 jaar vol gas tegenaan te gaan en ervoor te zorgen dat het plezier 
en enthousiasme weer terugkomt. Wanneer er weinig tot geen respons en 
animo zal komen voor wat wij organiseren hebben wij besloten dat dit ons 
laatste jaar zal zijn en dat wij het stokje gaan doorgeven.  
 

Lieve mensen we hopen erg graag van jullie te horen! Alle ideeën kunnen 
worden gestuurd aan acniehove@hotmail.com  

 

Liefs, de AC (Bianca, Ella, Gina, Jennie, Marjan) 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Terugblik: 
Intocht Sinterklaas (27/11)  
en Lichtjesroute (29/12) 
 
Meer foto’s op (het besloten deel van) 
de website www.niehove.eu  
 
  

http://www.niehove.eu/
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GAAT SUXWORT WEER ZINGEN? 
  

Het is inmiddels twee jaar geleden, dat we mochten genieten van een 
optreden van ons dorpskoor “Suxwort zingt”. Dat was tijdens het 
verhalenfestival van ‘Mien Westerkwartier’, dat in diverse Niehoofster 
huiskamers plaatsvond. Ons koor leverde een bijdrage door bij herhaling 
enkele “wereldse” liederen ten gehore te brengen in de kerk. 
 

 
 

Sindsdien is het stil geworden in en rond ons koor. De pandemische 
toestanden maakten het lastig, zo niet onmogelijk om te repeteren. Steeds 
als we - na verloop van tijd - dachten misschien wel weer te kunnen 
starten, werden er nieuwe maatregelen afgekondigd. Ook ervoeren we dat 
sommige zangers nog huiverig waren om in een grote groep te zingen. 
Kortom: het bleef bij wachten op betere tijden. 
De huidige ontwikkelingen bieden perspectief om binnen afzienbare tijd 
weer als koor aan de slag te gaan. Wat ons betreft op voorwaarde dat we 
iedereen welkom mogen heten. We zullen tegen die tijd gaan 
inventariseren of er voldoende animo is om de draad weer op te pakken.  
Tot dusver nog niet meegezongen en wel belangstelling? Laat het ons 
even weten (lexvanwijngaarden@live.nl).  
  

We houden jullie op de hoogte, hartelijke groet, 
 

  Anne Vos van Dijk & Lex van Wijngaarden 

  
 

 

  

mailto:lexvanwijngaarden@live.nl
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SAMENLEVEN IN NIEHOVE 
 

Niehove in cijfers 
 

De woonplaats Niehove (dorp + buitengebied) heeft afgerond een totale 
oppervlakte van 924 hectare, waarvan 911 land en 13 water (100 hectare 
is 1 km2). Niehove telt 116 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van 
adressen is 34 adressen per km2. Er wonen 99 huishoudens en er zijn in 
totaal 105 woningen. Niehove telt 132 auto's en 32 bedrijfsvestigingen 
(ontleend aan: www.allecijfers.nl). 
 

Van de gemeente ontvingen we onderstaande cijfers wat betreft het aantal 
inwoners. De afname van 8 personen is geheel toe te schrijven aan 
verhuizing naar elders. 
 

 1-1-2021 geboortes 
In 2021 

overlijden 
In 2021 

1-1-2022 verschil 

vrouwen 125 1 2 119 6 

mannen 128 1 - 126 2 

totaal 253 2 2 245 8 
 

Dan nog een interessante grafiek van de stijging van de WOZ-waarde van 
de huizen in Niehove: van 230.000 euro in 2013 via een duikeling naar 
216.000 euro in 2015 naar bijna 276.000 euro in 2020. En dit jaar zal deze 

zeker nog wel weer hoger uitkomen.       
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WOZ-waarde woningen Niehove

http://www.allecijfers.nl/
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Complete winkel op wielen in Niehove 
 

Eigenaar Wim Telintel van de gelijknamige Streeksuper in Oldehove heeft 
zijn service in september 2021 uitgebreid met de ingebruikneming van een 
rijdende winkel die wekelijks een groot aantal kernen in met name 
Westerkwartier en buurgemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân 
aandoet. 

 
 

Iedere vrijdag komt de rijdende winkel ook in Niehove. Rond 10.00 uur 
houdt de rijdende winkel halt aan de Rikkerdaweg ter hoogte van nr. 3 
(Kees en Els Gouman). De rijdende winkel wordt gerund door Kor 
Veldsema. 
 

Producten die verkocht worden komen o.a. van regionale ondernemers: 
•  Bakker Leistra uit Ezinge 
•  Slager Gelsema uit Aduard  
•  Boerenkaas van de Rode Schuur uit Oldehove  
•  Boerenijs van Rianne’s Boerderij ijs uit Niehove 
•  Fruit en fruitsappen van Oudebosch uit Kommerzijl 

Daarnaast zijn de gangbare kruidenierswaren verkrijgbaar. 
 

Dit SRV-concept richt zich met name op oudere dorpsbewoners die niet 
mobiel zijn en niet of nauwelijks in staat zijn om een supermarkt te 
bezoeken, maar uiteraard is iedereen welkom in deze rijdende winkel. 
Een mooi initiatief om de leefbaarheid van dorpen te vergroten! 

Heeft u de rijdende winkel gemist?  
Of u wilt alvast uw boodschappen doorgeven? 

Bel of mail en vraag naar de mogelijkheden: 06-164 610 36 
info@telintels-streeksuper.nl 
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Nieuws van het comité seniorenreis e.o. 
 

Zowel in 2020 als in 2021 hebben we geen 
dagtocht kunnen organiseren voor 65-plussers in 
de voormalige gemeente Oldehove wegens het 
Corona-virus. Het ziet er ook niet naar uit dat dit 
in 2022 zal lukken. En de vraag blijft: wanneer 
zal dit weer kunnen? Daarom heeft het comité 
het moeilijke besluit genomen om het comité op 
te heffen. Daarbij hebben de volgende 
argumenten een rol gespeeld: 
 

• deelnemers behoren tot de risicogroep door hoge leeftijd of 

onderliggende aandoening voor ernstig verloop van COVID-19 

• deelnemers zitten in de bus naast elkaar 

• bestaande groep aan deelnemers wordt kleiner 

• geen nieuwe aanwas van jongere deelnemers 

• (mede daardoor) oplopende kosten 

• het wordt steeds moeizamer om een geschikte reis samen te stellen 

• het financiële risico (het aantal deelnemers is van te voren niet bekend) 

• de leeftijd van de begeleiders 

Aan een jarenlange traditie is hiermee een eind gekomen. We hebben 
heel gezellige dagtochten met elkaar gehad en als organiserend comité 
houden we hier mooie herinneringen aan over.  
  

J. Camerling-van Hoogen, A. Meijer Brands-Zuidema, G. Slopsema-van Slooten, 
I.M. Stol, G. Snaak-Fokkinga, G. Blom-de Boer  
 
 

Oud papieractie voor de schoolbieb 
 

In de vorige Nais berichtten we al over de oud-papier-actie van 
samenwerkingsschool De Humstee in Oldehove. Met het ophalen van oud 
papier wil men sparen voor een leuker en interessanter boekenaanbod 
van de schoolbibliotheek. 
Maandelijks wordt het papier opgehaald 
op zaterdagmorgen vanaf 9.00 uur.  
Als u een nieuw adres bent waar we oud 
papier mogen ophalen, meldt u dan aan 
via elsmulder85@hotmail.com.  

 

Komende inzameldata:     

19-02  / 19-03  /  23-04     
14-05  / 11-06  /  09-07  

mailto:elsmulder85@hotmail.com
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Onderhoudsmeldingen/klachten bij de gemeente 
 
Op 31 januari jl. had het bestuur 
van Dorpsbelangen een overleg 
met wethouder Geertje Dijkstra-
Jacobi en leefbaarheidsadviseur 
Rita Hulst. Er is o.a. gesproken 
over achterstallig onderhoud en de 
nasleep van de glasvezelaanleg. Hierbij kwam het volgende naar voren:  
 

Inwoners hoeven hun klachten over hun leefomgeving niet te melden via 
Dorpsbelangen. Zij kunnen klachten heel gemakkelijk zelf melden bij de 
gemeente Westerkwartier. Je kunt hierbij denken aan: niet-brandende of 
scheef-staande lantaarnpaal, losliggende bestrating,  brandnetels rond 
een bankje, snoeien van overhangende taken, etc.   
 

Dit kan op verschillende manieren:  
- digitaal: via de website www.westerkwartier.nl: op de homepage staat 

een kader ‘Veel gevraagd’ met daarin de link ‘Melding woon- en 
leefomgeving’ en dan wijst het zich vanzelf 

- telefonisch: via nummer 14 0594 of 0594 551 551 
- whatsapp: via nummer 06 55 11 22 05 (bellen of sms’en naar dit 

nummer kan niet) 
- e-mail: info@westerkwartier.nl 

 
Schade door aanleg glasvezelaanleg  
 

Op de gemeentewebsite staat een pagina over de aanleg van snel internet 
(glasvezel) in het buitengebied. Deze wordt regelmatig vernieuwd met de 
laatste stand van zaken:  
www.westerkwartier.nl/snel-internet-in-het-buitengebied/.  
 

Hierin staat o.a. te lezen: 

• Vanwege de weersomstandigheden worden sommige voetpaden 
en wegen grof dicht gestraat om in het voorjaar, wanneer de 
omstandigheden gunstiger zijn nogmaals gestraat te worden en de 
gewenste kwaliteit terug te brengen. De veiligheid mag hier echter 
niet bij in het geding komen (dus bij onveilige situaties wél 
rechtstreeks melden bij loket woon- en leefomgeving, zie boven). 

• Uiteindelijk 1 jaar na de oplevering van de werkzaamheden vindt de 
laatste inspectie plaats waarbij eventueel opgetreden verzakkingen 
hersteld zullen worden. 

  

http://www.westerkwartier.nl/
https://www.westerkwartier.nl/melding-woon-en-leefomgeving
https://www.westerkwartier.nl/melding-woon-en-leefomgeving
mailto:info@westerkwartier.nl
http://www.westerkwartier.nl/snel-internet-in-het-buitengebied/
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UIT OUDE PLAKBOEKEN…. 
 

Alida Terpstra heeft in de loop der jaren een groot aantal plakboeken aangelegd 
met foto’s, krantenknipsels en flyers van activiteiten en gebeurtenissen in 
Niehove. 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 ijzelramp van 1987 
“Deze winter krijgen we vaker te maken met sneeuw en ijs dan afgelopen 
jaren. Regionaal zal er een flink pak sneeuw gaan vallen. Het wordt dan 
ook een stevige winter met een wisselend karakter”. Aldus de voorspelling 
van Piet Paulusma voor 2022. Tot dusver is de winter echter nog ver te 
zoeken.  
 

Hoe anders was het 
echter 35 jaar 
geleden, in 1987. De 
jaren daarvoor waren 
de winters ook al 
aardig koud geweest, 
wat resulteerde in een 
Elfstedentocht in 1985 
én 1986.  
 

 

Ook in 1987 leek het er 
even op dat er weer 
een Tocht der Tochten 
gereden kon worden. 
Maar de temperatuur 
ging deze winter nogal 
op en neer. De maand 
januari was vrij koud 
met een maand-
gemiddelde onder nul 

graden. In februari jojode de temperatuur. Eind februari was er echter een 
aanval van winters allooi die geschiedenis zou gaan schrijven. Terwijl het 
in het zuiden 10 graden werd met regen en soms wat sneeuw, was het 
ook in het noorden van het land aan het regenen, maar dan bij 
temperaturen onder het vriespunt. Met name het zuidwesten van 
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Groningen, Oost-Friesland en Drenthe kregen op 2 maart 1987 in 18 uur 
tijd zo'n 25 tot 35 millimeter regen bij temperaturen aanhoudend onder nul 
en veel wind. Wegen waren onbegaanbaar en de ravage onder het 
bomenbestand was enorm. Verschillende hoogspanningskabels begaven 
het waardoor veel stroomstoringen optraden. Ook in de dierenwereld 
speelden zich dramatische taferelen af. Dieren werden in hun slaap 
overvallen door de ijzel en veranderden in ijsklompen. Veel dieren vonden 
de dood, ook omdat het voedsel lange tijd onbereikbaar voor ze was.  
 

Ook in Niehove was er veel schade aan (afgeknapte) bomen en struiken, 
zoals uit bijgaande foto’s mag blijken….       
 

Deels  ontleend aan:  
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/ijzel-door-de-jaren-heen 
 
 

 

Niehove op TV met 
Yvette van Boven 

 

  
 
 

 
Op 14 december jl. mochten we genieten 
van een TV-uitzending, waarin topkok en TV-presentator 
Yvette van Boven op reis ging langs de Groninger waddenkust. Daarbij 
deed zij ook Niehove aan, waar zij samen met Husein sambal maakte. 
Ook werd een bezoek gebracht aan Dick Soek van de Piloersemaborg en 
aan bakker Daan in Pieterburen. Al met al een prachtige impressie van 
ons mooie Groninger land.  
Terug zien via: www.npostart.nl/de-streken-van-van-boven/14-12-2021/  

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/ijzel-door-de-jaren-heen
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Ongelofelijke prestatie: Eisseshof in miniatuur 
 

Yaser Allaboud werkt al 
weer geruime tijd bij Husein 
in de keuken. Als kind - in 
zijn geboorteland Syrië - 
maakte hij maquettes van 
oud karton, dat hij dan 
verfde. Een hobby die hij 
hier in Nederland heeft 
voortgezet, waarbij hij over 
veel beter materiaal kan 
beschikken.  

Zo maakte Yaser al 
replica’s van o.a. de 
Martinikerk, de A-kerk 
en het stadhuis van 
Groningen. 
Omdat in januari door 
de lockdown het werk 
stillag, heeft Yaser de 
tijd benut om een 
natuurgetrouwe kopie 

van de Eisseshof te maken, compleet 
met uithangbord.  
Een ongelofelijke prestatie! 

 
Binnenkort te 
bewonderen in 
de Eisseshof… 
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Niehove in limericks 
 

Afgelopen zomer was ik bij “oom” Menno Wielinga op bezoek in Bedum. 
Ons gesprek gaat natuurlijk over Niehove, hun gezin en het overlijden van 
zijn vrouw Tineke (7 april 2019).  
 

Menno en Tineke hebben ruim 2,5 jaar in Niehove (’69-‘72) gewoond aan 
de Kerkstraat 14 (waar Atie en Tjibbe nu wonen). Hun dochter Marjan is 
in mei 1972 in Niehove geboren. Ik was toen veel en graag bij hen en heb 
contact gehouden. Menno deelde met trots de limericks van Tineke met 
mij. Dit is haar passie geworden nadat ze met pensioen is gegaan. Ze 
heeft van alle dorpen in Groningen een limerick gemaakt. Die van Niehove 
en omgeving, deel ik graag met jullie in Nais (dit in afstemming met 
Menno). Menno houdt zich bezig met de historie van de stad Groningen 
en heeft een eigen website, voor de liefhebber zie: www.groningentoen.nl  
         

Janet Postema 

➢ Niehove (1) 

Niehove is een heel klein dorp, ‘t ligt bovenop een terp 

De huizen liggen hoog en laag, een magnifiek ontwerp 

De tuinen van de huizen daar, die lopen naar beneden 

Dat is niet van de laatste tijd, dat zijn echt eeuwigheden 

En bovenop de oude terp, daar staat die oude kerk. 
 

➢ Niehove (2) 

We woonden in Niehove, ach wat een fijne tijd 

Heus bij dat mooie dorpje sta ik dik in het krijt 

Ik moest zo nodig weg daar, moest naar een grotere plaats 

Ja goeie argumenten, al was ik wat tegendraads 

Mijn heimwee naar Niehove raakte ik nooit meer kwijt. 
 

➢ Balmahuizen 

Balmahuizen is meer een streek 

Er is geen winkel, geen discotheek 

Wat is er wel? Er heerst heerlijke rust 

Een weids weidenlandschap, je bent je bewust 

Dat je hier al heel lang naar uitkeek. 
 

      Tineke Wielinga 
 
 

 
 

 

http://www.groningentoen.nl/
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Niehove en de Kerstvloed van 25 december 1717 

 
 

Het is ruim 300 jaar geleden dat kort na middernacht van 24 op 25 
december (1e kerstdag) 1717 de dijken in Groningen braken. Al dagen 
stormde het, eerst vanuit het zuidwesten. Het water van de Noordzee werd 
naar het noorden gestuwd. Het verhaal gaat dat je zelfs over de bodem 
van de Theems in Londen kon lopen, zo laag stond het water daar. Maar 
in de loop van 24 december draaide de wind naar het noordwesten, dus 
richting de Waddenzee en de Dollard. Omdat de dijken slecht 
onderhouden waren, was er geen houden aan.  
 

Thomas von Seeratt schrijft in zijn Journaal over de 24e december:  
“De Lugt begon soo wonderlijck te staan Hoog, en over al met 
Draijingen…………De lugt wierde hoe langer hoe swaarder, gelijck in 
de West-Indies als daar Orkanen komen, ende wint Draijde nae ’t 
Westen……….De 25e Sijnde Christdag des voormiddags Een 
vliegende Storm, ende wierde seer hoeg waeter……” 

 

De gevolgen waren verschrikkelijk. Er stond in de Ommelanden ongeveer 
2 meter water en in de stad Groningen zelf kwam het water nog tot 60 
centimeter hoogte. In totaal stierven meer dan 13.000 mensen: Langs de 
kust in Noord-Duitsland bijna 11.000 en in Groningen meer dan 2000. 
Naar verhouding was het Westerkwartier minder zwaar getroffen, zeker 
waar het menselijke slachtoffers betreft. 
 

In onderstaand overzichtje is te zien wat de verliezen in Niehove waren. 
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Veel dorpen werden zwaar getroffen. In Leens bijvoorbeeld waren 
tientallen doden te betreuren.  Uithuizermeeden was misschien in die tijd 
wel de gevaarlijkste plek om te wonen, daar verdronken meer dan 200 
mensen. En dat dorp was dertig jaar eerder ook al zo zwaar getroffen, 
toen bij de Maartensvloed van 1686 in midden november meer dan 300 
mensen om het leven kwamen. Bij diezelfde Maartensvloed verdronken in 
Niehove 13 mensen en in heel Groningen meer dan 2000. 
Zo’n ramp als deze Kerstvloed werd als een straf van God gezien voor de 
zondigheid van de mensen, waartegen niet veel te doen viel. Zo eens in 
de 30 jaar had de mens lijdzaam toe te zien dat God zo’n watervloed 
stuurde “en daar konde Niemant tegen Dijcken”. 
 

In eerste instantie kwam de hulp snel op gang. Veel mensen en dieren 
werden gered en naar de stad gebracht. Dat gebeurde met schepen die 
vanuit de stad de provincie werden ingestuurd. Het water stond zo hoog 
in de stad dat de schepen soms niet onder de bruggen door konden varen. 
Dan werden er speciaal mensen ingeladen, zodat het schip meer 
diepgang kreeg. Eén brug werd helemaal gesloopt. Mens en dier werden 
in de stad verzorgd. 
 

Maar al snel sloeg de eensgezinde stemming om. Want de dijken moesten 
worden hersteld, en wel zo dat ze in de toekomst beter bestand waren 
tegen stormen. En wie moest dat betalen? Als hoofd van de provinciale 
waterstaat was Thomas von Seeratt aangesteld. Deze geboren Zweed 
had al een merkwaardige carrière achter de rug. Hij was schipper geweest 
op De Nieuwe Post, een slavenschip. 
Vanuit Afrika vervoerde hij slaven naar Curaçao voor de WIC 
(Westindische Companie). Hij was er trots op dat van de meer dan 500 
slaven die hij vervoerde er onderweg slechts een paar gestorven waren. 
De afdeling van de WIC in Groningen verdiende er goed aan.  
Deze Thomas von Seeratt had goede plannen voor de te herstellen dijken. 
Hij wilde niet lijdzaam toekijken. Hij dankte God dat hij de vloed gestuurd 
had, met de bedoeling dat het de mensen bewust zou maken van hun 
verantwoordelijkheid. De dijken moesten hoger en vooral veel breder 
worden. Dan had het water er minder vat op. Hij had veel moeite om zijn 
plannen door te zetten, er was veel tegenwerking vanuit de stad en de 
Ommelanden. En alles draaide om geld. Het was ook bij eerdere stormen 
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zo dat de verschillende gewesten elkaar moesten helpen. Zo wilde de stad 
ook dat het nu weer gebeurde. Dat betekende voor het Westerkwartier 
(waarbij ook Niehove hoorde) dat er hulp geboden moest worden aan het 
dijkherstel bij Kloosterburen en Hornhuizen.  
Er moesten manschappen, peerden, wagens, karren en budden (soort 
kuipen) beschikbaar worden gesteld. Voor Niehove betekende dat het 
volgende (met een paar dorpen uit de omgeving ter vergelijking): 
 

  
 

In de loop van 1718 zat er geen schot in de zaak. De Stad en de 
Ommelanden waren het oneens over wie wat moest betalen. Het 
Westerkwartier werkte niet mee. De dijkwerkers, waaronder dus ook 
Niehoofsters, die bij  Kloosterburen en Hornhuizen moesten meewerken 
aan de dijkversterking, lummelden maar wat aan. Het werk schoot maar 
niet op, eigenlijk saboteerden ze de boel. Ze vernielden scheppen en 
wagens, waren brutaal tegen de opzichters, ze waren aan het “Caatzen 
en leggen slaapen”. Per man kregen ze 5 stuivers per dag betaald, maar 
hun werk was nog geen 2 stuivers waard, schreef iemand in die tijd. De 
onenigheid liep zo hoog op dat de Staten-Generaal en Friesland moesten 
bemiddelen. Ook dat loste niets op. Uiteindelijk werd er besloten het werk 
dan maar aan te besteden. Als compensatie moest het Westerkwartier per 
niet geleverde man een belasting van 9 ½  gulden betalen. Voor het hele 
Westerkwartier kwam dat neer op 22.000 gulden. Niehove stond in de 
boeken voor 110 man(!) en moest 1045 gulden ophoesten. Dat was een 
enorm bedrag. Overal moesten de predikanten deze boodschap van de 
kansels voorlezen en zij moesten ook bij hun gemeenteleden langs om 
het geld te innen. Het belastinggeld moest er komen, desnoods met 
militaire hulp.  
 

Op maandag 4 oktober 1718 liep de zaak volledig uit de hand. Opstandige 
boeren en burgers verzamelden zich in Zuidhorn (het verhaal zegt 
duizenden, maar dat is wellicht wat overdreven) en trokken op naar het 
huis van de heer Lewe van Aduard. Hij was de grote verrader vonden de 
opstandelingen, want eerst leek hij zich voor de Westerkwartierders uit te 
spreken, maar uiteindelijk koos hij toch weer voor de stad. Vanuit 
Groningen kwamen soldaten, die de heer Lewe moesten ontzetten. Er 
vielen twee doden, die men als afschrikwekkend voorbeeld een poos liet 
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liggen. De opstand werd snel neergeslagen. (De provincie had zelfs 
hulptroepen uit Dokkum gevraagd naar de Fries/Groningse grens te 
komen bij Gerkesklooster, maar die soldaten hoefden niet ingezet te 
worden.) De opgelegde belasting van 22.000 werd gehandhaafd en na de 
opstand verder zonder problemen opgebracht. 
 

Maar deze opstand had nog wel gevolgen. Verscheidene mannen waren 
opgepakt, waaronder  Niehoofsters, die tot hoofddaders werden gerekend 
en lang vast zaten: 
- Jacob Tonnis, herbergier en wedman (soort deurwaarder) in Niehove. 
- Hinderik Reijnders Zeba, stelmaker (wagen- en karmaker) in Niehove. 
Het vonnis liet heel lang op zich wachten, maar op 6 mei 1719 kwam de 
uitspraak. De beide mannen werden ter dood veroordeeld, maar die straf 
werd niet uitgevoerd. Ze werden verbannen. 
Hoe het verder met Jacob Tonnis is gegaan weet ik niet. Over Hinderik 
Zeba ben ik nog wel iets te weten gekomen. In het kerkboek van Niehove 
staat over hem: “…..stellemaker (wegens oproerigheijt in 1718 
gebannen”). En over zijn vrouw: “Trijnje Hiddes sijn huisvr. (attestatie 
gegeven in oct. 1722”). Hoogstwaarschijnlijk is Hinderik gevlucht of 
verbannen naar Ameland, want daar komen de namen van hem, zijn 
vrouw Trijnje en hun gedoopte kinderen voor in de kerkboeken van Nes.  
Dat de inwoners van het Westerkwartier opstandig waren is op zich wel 
voorstelbaar. Voor en na de Kerstvloed waren het tijden van grote 
armoede en veel rampen troffen de burgers en boeren. Het volgende 
overzichtje laat daar iets van zien. 
 

 

Er kwamen bij de provincie veel verzoeken binnen om uitstel of verlaging 
van de huur. In 1721 vroeg Bartholt Tijmens uit Niehove om kwijtschelding 
van de jaarlijkse huur van 100 gulden. Hij bewerkte als meijer (pachter) 50 
grasen grond, dat in bezit was van de stad Groningen. Hij had zoveel 
schade van de Kerstvloed ondervonden en zoveel sterfte onder het vee 
gehad, dat hij nog maar 1 Enter (eenjarige koe) bezat, “alsmede de 
landerien in drie jaaren weinigh saat heeft voortgebragt  soodat drie jaaren 
huire ten aghteren is geraakt”. Hij kreeg 100 gulden huur kwijtgescholden. 

Tegenspoed voor en na de Kerstvloed in de Ommelanden 
Extreem koude winters: 1683/84, 1708/09, 1729 en 1749 (vorst tot in april) 
1686 Maartenvloed midden november (bijna 1600 mensen verdronken, 13 in Niehove) 
1714-1715 Veepest (ongeveer 10% van de boeren moet de huur opzeggen) 
1717 Kerstvloed 
1732 Uitbraak van de paalworm (beschadiging paalwek en beschoeing van dijken) 
1742 Grote muizenplaag 
1744-1750 Nieuwe uitbraak veepest 

1686 en 1717 na de overstromingen was het land verzilt en waren er misoogsten 
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In 1718 meldt Cornelis Peters, die hoveling op Westerpama is en 
landdagcomparant en dijkrechter van de uiterdijken van Niehove (een 
persoon van aanzien dus), dat de  bovenste 2 el van de dijken wel 
aangetast zijn, maar dat hij zo snel mogelijk het herstelwerk zal 
aanbesteden en laten uitvoeren. De grafstenen van Cornelis Peters (gest. 
1731) en zijn vrouw Tetje IJes Feringa (gest. 1750) en hun zoon Eje (gest. 
1749) zijn nog in de kerk te vinden vlak voor het koor. De hoogste van de 
twee herenbanken in de kerk is ook van de familie Feringa. In 1720 wordt 
gemeld dat de Niehoofster en de Oxwerder dijk in goede staat verkeren. 
 

 
 

Ik heb gebruik gemaakt van: 
- Tonko Ufkes – De Kerstvloed van 1717  
- Piet H.Nienhuis – Kerstvloed van 1717 (Een pelgrimstocht), 2017 
- Thomas von Seeratt – Journaal, 1730 
- A.E.C.Grous - Opregt en Nauwkeurig Historis Verhaal van de Watersvloed, 1719 
- Groninger Archieven – Alle Groningers 
- Tresoar – Alle Friezen 

Boudewijn de Vries 
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Van hobbyist tot sommelier 
 

Het zal sommigen van jullie niet zijn ontgaan dat ik een voorliefde heb voor 
bier en alles wat daar omheen gebeurt. In 2017 kreeg ik bij Stichting 
Bieropleidingen Nederland (StiBON) de mogelijkheid om die voorliefde 
vorm te geven door het volgen van een opleiding tot Internationaal 
Biersommelier. De “reis” begon in het Zuid Limburgse Gulpen, waar ik bij 
de Gulpener brouwerij in het diepe sprong. Hier leerde ik de basis over het 
ontstaan van bier, de manier waarop het wordt gebrouwen, welke wet en 
regelgeving van belang is en welke rol bier vervult binnen de gastronomie. 
 

In de Waalse kerk in Amsterdam werd de geest verder verruimd bij het 
volgen van niveau 2. De technische aspecten van het bierbrouwen 
kwamen aan bod, maar ook het ontdekken van bier en spijs combinaties, 
het brouwen van een eigen bier, koken met bier en het maken van 
biercocktails. Verder werden de basisbestanddelen van het gerstenat tot 
op moleculair niveau behandeld. En zo kom je tot de ontdekking dat er 
meer schuil gaat achter bier dan je in de eerste instantie zou denken. 
 

Met een diploma voor niveau 2 op zak en na het organiseren van 
verschillende bierproeverijen, werd het tijd om te beginnen aan niveau 3. 
Dit werd georganiseerd in het “Bierkulturhaus” door de Kiesbey Akademie 
in het Oostenrijkse Obertrum am See. De opleiding tot biersommelier is 
het meest gerenommeerde internationale opleidingsprogramma voor 
bierkenners van over de hele wereld en werd in 2003 ontwikkeld door Axel 
Kiesbye. De opleiding wordt beschouwd als de standaard voor 
succesvolle verkopers en marketingmedewerkers in brouwerijen, 
bierspeciaalzaken, toprestaurants, hoteliers, gespecialiseerde 
journalisten en voor toegewijde sommeliers van andere luxe 
voedingsmiddelen die hun smaakspectrum willen uitbreiden. 
 

De eerste poging om in Oostenrijk te geraken strandde in 2020 helaas in 
het Zwarte Woud (Duitsland), maar afgelopen september (bijna een jaar 
later) was het dan eindelijk zover. Er deed zich een nieuwe kans voor om 
de laatste proeve van bekwaamheid af te leggen en zo begon opnieuw de 
reis naar Oostenrijk. De alles beperkende maatregelen van nu waren toen 
nog een stuk minder en de politiestaat die zich inmiddels heeft ontwikkeld 
in Oostenrijk was gelukkig nog niet aan de orde. 
 

Samen met negen andere deelnemers, werden we twee dagen lang (van 
acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds ) ondergedompeld in de 
Oostenrijkse biercultuur. Voor ons lag een uitgebreid programma met op 
beide dagen een bier en foodpairing als “ontbijt”. Bier combineren met 
eten en de hele dag lang op zoek naar de beste smaakcombinaties. 
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Genieten geblazen, maar met de kanttekening dat er aan het einde van 
dag twee een belangrijke eindtoets gepland stond.  
 

   
 

Onze kennis en kunde werd in de praktijk op de proef gesteld. Met een 
professionele kok tot onze beschikking en een kelder vol bier, kwamen de 
mooiste combinaties voorbij. Van biersoep tot wiener schnitzels en van 
Kaiserschmarrn tot Oostenrijkse kazen, de smaakpapillen draaiden 
overuren. In de avond werd de biercultuur in de pubs en restaurants van 
Salzburg op de proef gesteld. Als heuse “mystery shoppers” werden we 
op pad gestuurd met een missie om de lokale horeca aan de tand te 
voelen over het bieraanbod en de algemene bierkennis. De dag eindigde 
in de Augustiner Bräustübl, een traditionele bierhal waar 5000 man/vrouw 
zich tegoed kunnen doen aan één type bier: Märzen, een amberkleurige 
doordrinker die in pullen van een liter wordt geschonken. Een en ander 
uiteraard vergezeld door de lokale keuken. 
 

De volgende dag is er verder ingegaan op de technische kant van het 
glaswerk. Hierin werd aandacht besteed aan de bijdrage die het glas levert 
aan de smaakbeleving van het bier. Zo kan één bepaald type bier in 
verschillende glazen een andere  smaak hebben en heeft ieder type glas 
(en de reiniging daarvan) invloed op de stabiliteit van de schuimkraag. 
Zelfs de vorm en de akoestiek van het glas kunnen bepalend zijn voor de 
wijze waarop smaak wordt ervaren. Tot slot werd er een verdiepingsslag 
gemaakt in de vereisten waaraan een houten vat moet voldoen als men 
daarin bier wil laten rijpen. Zo is het van belang om de juiste houtsoort te 
gebruiken en moet er goed gekeken worden naar de voorbereiding van 
het vat voordat het bier kan worden toegevoegd. Extra smaakverfijning 
kan worden bereikt door gebruik te maken van vaten waarin whisky, 
bourbon, wijn of cognac hebben gezeten. 
 



    
32 

Zoals gezegd eindigde dag twee met een schriftelijke toets en met een 
pen in de aanslag, werden de laatste puntje op de “i” gezet. Na diverse 
proef sessies en een rondleiding door de Trumer Privatbrauerei kwam 
uiteindelijk het verlossende woord: GESLAAGD!!! 
 

   
 

Voor mij persoonlijk was dit een fantastisch avontuur dat zeker een vervolg 
krijgt! Lijkt het je nu ook leuk om meer over bier te weten te komen door 
advies op maat of het organiseren van een proeverij met vrienden of 
familie? Stuur me dan een bericht via bieropdewierde@outlook.com of 06-
14172729. Wellicht dat ik iets voor je kan betekenen. 
 

Met vriendelijke groet, Wouter Brouwer 
 
 

 
 

  

mailto:bieropdewierde@outlook.com
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Even voorstellen…. 
 

Wij zijn een gezin met drie kinderen, een hond en een pony. We komen 
uit de stad Groningen. Erik en ik hebben ook beide onze jeugd in en 
rondom Groningen doorgebracht. En vroeger waren we ook veel op de 
eilanden. Erik kwam veel met zijn ouders op Ameland en Karin kwam veel 
op Schiermonnikoog. Nadat we onze opleidingen afrondden in Groningen, 
trokken we erop uit, we reisden de wereld rond. Thuis sloegen we onze 
bezittingen op in dozen. Stel je voor, dat we het onderweg ergens zo mooi 
zouden vinden dat we daar wilden blijven…  
 

    
 

Maar zaten we op een duin in Namibië dan keken we 
elkaar aan en zeiden we: “wat is het hier prachtig, 
het lijkt wel Schiermonnikoog” of zwommen we met 
de zeehonden bij de Galapagos eilanden, dan 
zeiden we: “wat is het hier prachtig, het lijkt wel 
Ameland”. Reizen was prachtig, maar we kwamen 
weer terug naar Groningen en gingen aan het werk. 
 

Erik werkt ondertussen al zo’n 25 jaar met bliksem 
en donder in allerlei opzicht. En ik, ik werkte in 
verschillende facilitaire bedrijven en nog steeds. De 
kinderen gaan naar school en de oudste studeert. Al 
die tijd hebben we in het centrum van Groningen 
gewoond.  
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We hebben veel dingen die we leuk vinden om te doen in onze vrije tijd. 
Teamsporten, paarden, sleutelen, lekker koken en bakken, muziek maken 
(waaronder klokkenluidersgilde van de Martinitoren) en we zijn graag op 
het water in de zomer. Door alle activiteiten waren we altijd al veel buiten 
de stad. In de stad hadden we een mooie tijd met alles bij de hand. Maar 
we zijn heel blij om weer terug te gaan naar het dorp. Daar voelen Erik en 
ik ons meer thuis. We hebben natuurlijk al kennis gemaakt met onze 
directe buren. En tijdens het wandelen met de hond hebben we nog meer 
mensen ontmoet. Zijn we elkaar nog niet tegen gekomen….. wie weet, tot 
later! 
         

Erik, Karin, Bo, Anna en Isa Sijbring wonen binnenkort op Rikkerdaweg 25 
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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: Willem Reinen. 
 

“Ik vrees het massale” 
 

Met zijn 92 jaar is Willem Reinen 
inmiddels de oudste inwoner van 
Niehove. Ik bezoek hem op een 
nevelige winterochtend in zijn huis 
aan de Kloosterweg om meer aan 
de weet te komen over zijn leven en 
wat hem naar Niehove heeft 
gebracht. Velen hebben vast al wel 
het boek van Janneke Holwarda 
gelezen over het laatste oorlogsjaar 
van Kiendop, zoals Willem destijds 
thuis genoemd werd. Een 
aangrijpend verhaal. Maar ook zijn 
leven daarna blijkt alles behalve 
saai.  
[Tussen haken: kiendop is bargoens 
voor kleine opdonder - wel leuk als 
je bedenkt dat Willem uiteindelijk 
1,96 meter lang is geworden] 
 

Op de vraag wat hijzelf van het boek 
vindt, vertelt Willem dat hij vele 
malen met Janneke in deze kamer heeft zitten praten. “Zij heeft mij 
langdurig uitgehoord en daar een verhaal van gemaakt. Het is 
geromantiseerd, geen exacte geschiedschrijving, maar ik herken me er 
wel in: “de typering van die jongen klopt; de angst voor de massa is 
gebleven”. 
 

Op de grote vaart 
Na een technische opleiding gaat Willem werken als werktuigkundige op 
de grote vaart. Hij vaart vele malen op een vrachtschip op en neer tussen 
Buenos Aires in Zuid Amerika en New York, waarbij ook tussenliggende 
havens aangedaan worden: “En zo kwam ik in aanraking met de tango in 
het zuiden en Louis Armstrong in het noorden. Ik herinner me dat ik in 
1953 in Brooklyn met de bus en de subway naar Times Square ging en 
daar terecht kwam in The Metropole Café, het mekka van de jazz, waar 
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allemaal beroemde knakkers speelden. Ik was flabbergasted en had het 
gevoel: dit wil ik ook”. 
 

Autodidact 
Willem koopt in Amerika een trompet en wil graag leren dat ding te 
bespelen. Zo gaat hij - inmiddels 27 - tijdens een bezoek aan zijn moeder 
in Arnhem bij de muziekschool langs voor muzieklessen. De directeur, een 
man in grijs pak, onderuit gezakt in zijn stoel, ontvangt hem en komt al 
snel met zijn conclusie: “op uw leeftijd wordt dat niks meer”. 
“Dat moet je niet tegen mij zeggen”, aldus Willem “dus ging ikzelf aan de 
slag. Aanvankelijk draaide ik plaat na plaat en zong iedere noot na. 
Daarna ging ik het op de trompet proberen en zo leerde ik mezelf trompet 
spelen zonder een noot te kunnen lezen. Geen noten, maar met het hart”. 
Overigens bevindt hij zich daarmee in goed gezelschap, want er zijn veel 
gerenommeerde jazz-musici die geen noten kunnen lezen. 
Ook in Nederland is inmiddels een behoorlijke jazz-scene ontstaan en 
Willem speelt mee in diverse bands, waaronder het legendarische Dutch 
Jazz Orchestra met Ack en Jerry van Rooyen. Ook heeft hij lange tijd een 
eigen combo. Het is een hectisch bestaan: de ene avond spelen in Den 
Oever, de volgende in Düsseldorf. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willem Reinen 
tijdens een van zijn 
vele optredens 
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Dubbelleven 
Maar alleen leven van de optredens is voor slechts weinig jazzmusici 
weggelegd. Nadat Willem weer op de wal is aangeland, gaat hij in 
Rotterdam de avondopleiding tot leraar techniek volgen. En zo wordt hij 
docent werktuigkunde, technisch Engels en genormaliseerd technisch 
tekenen aan een technische school in Loosduinen. In Monster, waar hij 
inmiddels is neergestreken, worden twee zoons geboren (een van hen zal 
later in zijn vaders voetsporen treden als vermaard jazzpianist onder de 
artiestennaam Jonn Reyna). Het is een druk en ambitieus bestaan, een 
soort dubbelleven: overdag voor de klas en ’s nachts heel vaak op pad om 
op te treden en daarnaast nog een gezin. Als zijn vrouw vertrekt, worden 
de jongens aan hem toegewezen, nog niet erg gebruikelijk in die tijd. 
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, viert de werkloosheid hoogtij en 
ook in het onderwijs vallen veel ontslagen volgens het principe “last in, first 
out”. Dat betekent dat doorgaans de jonge leraren moeten vertrekken. 
Willem: “Dat vond ik geen juist principe. Deze jonkies stonden nog aan het 
begin van hun carrière en daarom stelde ik de directeur voor dat ik voor 
hen zou wijken. Het kostte enige overredingskracht, maar uiteindelijk trad 
ik op mijn 55ste vervroegd uit. Zo ging dat nog in die tijd”.  
Dit maakt de weg vrij om zich geheel aan de muziek te kunnen wijden in 
combinatie met de zorg voor de twee tienerzonen. Ook gaat hij in die tijd 
zelf arrangementen maken en volgt daarvoor schriftelijke lessen bij 
Berklee College of Music in Boston, een toonaangevend conservatorium 
op het gebied van rock en jazz. Opnieuw veel optredens en meespelen op 
talloze CD’s. Sommige van zijn composities worden gespeeld door 
grootheden als Toots Thielemans. Een daarvan was te horen op het 
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vliegveld van Senegal. Willem met een twinkel in zijn ogen: “toen we dat 
ontdekten, leverde dat nog wat recettes op”. 
 

Leegloop van het platteland 
“Hoe met zo’n werelds bestaan dan toch in een rustig dorp als Niehove 
verzeild geraakt” is mijn vraag. Willem komt terug op zijn vrees voor het 
massale en dat het hem in de Randstad te benauwd werd. Als ik hem 
voorhoudt dat hij bij zijn optredens toch ook wel hele meutes mensen 
tegenkwam, legt hij uit dat dat toch anders is: “Dan heb je het over een 
groep gelijkgestemden in een goede sfeer. Ik doel vooral op de 
massahysterie die mij doet herinneren aan de oorlog, een mannetje met 
een snor die staat de schreeuwen, noem het een jeugdtrauma”. 
 

 
 

Eind tachtiger jaren leest Willem in de Haagsche Courant een paginagroot 
artikel van Rob Gollin met als kop ‘Het wordt te rustig op ons platteland’. 
De krant heeft hij nog steeds. Het stuk gaat over de leegloop van de 
landelijke gebieden en het leven in een klein dorp als Niehove; met een 
café waar feest gevierd wordt ‘tot de planken vele centimers doorbuigen’. 
Ook Madeleine komt - als uitbaatster van de Eisseshof - aan het woord. 
Willem raakt geboeid door het lege landschap van Friesland en 
Groningen, dat hij tot dusver nog helemaal niet kende. Hij trekt er 
regelmatig naartoe met zijn toenmalige verloofde. En zo komt hij ook in 
Niehove terecht, waar hij bij Martje Pool overnacht, die dan net een B&B 
is begonnen. Natuurlijk bezoekt hij de Eisseshof waar hij de eerste 
inwoonster treft die hem serveren wil. Om goede sier te maken zegt hij 
overdreven vriendelijk: “Ha Madeleine”, waarop hij ten antwoord krijgt: “Ik 
ben Minke….”; nog niet wetend dat zij jaren later elkaars overbuur zullen 
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worden. Op zeker moment wordt voorgesteld om ‘armpje te drukken’. 
Willem komt tegenover een gespierde bouwvakker te zitten en…. hij wint. 
Zijn avond kan niet meer stuk en al gauw wordt geroepen: jij mag hier wel 
komen wonen. Hij komt meermaals terug en verblijft hier zelfs een hele 
week in november om te ervaren of het met storm en regen ook nog leuk 
is in Niehove.  
 

 
 

Een half jaar later wordt Willem gebeld vanuit uit Niehove: er is een huis 
te koop, het huis van mevrouw Van Kammen. Hij realiseert zich welk huis 
het is en denkt bij zichzelf: ‘uitgerekend het lelijkste huis van het hele dorp’. 
Toch reist hij de volgende dag met de trein naar Zuidhorn en bezoekt de 
makelaar, die voorstelt om direct het huis te gaan bekijken. Binnen is het 
bedompt en de balken zitten vol houtworm. Maar als hij naar buiten kijkt: 
dat uitzicht….. Hij reist weer terug naar Monster en krijgt enkele dagen 
later een alarmerend telefoontje van Martje Pool: “Je bent te laat, het huis 
is verkocht!”, waarop Willem laconiek antwoordt: “ja, aan mij”. En zo 
verhuist hij in 1999, op zijn 69ste, naar ‘het lelijkste huis van Niehove’. 
 

Vier eigen muren 
Ook vanuit zijn nieuwe woonplaats blijft Willem actief in de muziek. 
Regelmatig treedt hij nog op in het land. Ook reist hij jaarlijks naar 
Argentinië, waar hij mensen heeft leren kennen en waar hij in de winter 
kan genieten van het gunstige klimaat. Hij correspondeert nog steeds met 
dit stel, in het Spaans natuurlijk. 
Dan slaat het noodlot toe. Acht jaar geleden blijkt Willem kanker in zijn 
kaak te hebben. Er volgt een operatie van 10 uur, waarbij een groot deel 
van zijn onderkaak weggenomen wordt en deels vervangen door bot uit 
zijn kuitbeen. En daarna nog 30 bestralingen. Een gehavende kaak en 
mond zijn misschien wel het ergste wat een trompettist kan overkomen, 
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want het betekent: nooit meer trompet te kunnen spelen. Maar Willem is 
niet het type om zich te beklagen: “zonder deze ingreep had ik nu in een 
urn gezeten”.  
 

Het interview verloopt zeer 
geanimeerd, al moet ik vanwege 
de beperkte articulatie goed 
opletten wat Willem te vertellen 
heeft. We praten door over de 
kunst van het ouder worden, 
over gezonde voeding en 
natuurgeneeswijzen, over bijbel-
teksten en over hoe het is om 
hier alleen te wonen, ook als de 
mobiliteit beperkt raakt.  
Willem: “Ik kan heel goed tegen 
alleen zijn, ben eigenlijk een 
soort kluizenaar en vermaak me 
uitstekend. Zoals ik vroeger al 
genoot van de beslotenheid van 
het schip, zo vind ik het heerlijk 
om vier eigen muren om me 
heen te hebben. Ik blijf hier tot ik 
mijn laatste adem uitblaas”. 
 

Kenmerkend voor Willem is zijn 
realiteitszin en gevoel voor 
humor. Als ik een foto van hem wil maken, stel ik voor dat ik dan wel een 
uitsnede maak zonder de trechter onder zijn mond. Hij grijnst en vindt dat 
ik niet moeilijk moet doen: “Die trechter hoort bij mijn outfit. Bovendien ben 
ik wel een beetje trots op deze uitvinding. Dokters kunnen je wel heel goed 
opereren, maar hoe je het daarna moet doen met eten en zo, moet je maar 
zelf uitvinden. Ik heb deze trechter met flacon zelf geconstrueerd - je bent 
techneut of niet”. 
 

Als ik uiteindelijk aanstalten maak om te vertrekken, valt mijn oog op een 
contrabas in een hoek van de keuken. “Speel je ook bas?” wil ik weten, 
waarop Willem antwoordt: “Heb ik me ook zelf aangeleerd. Niets heerlijker 
dan ’s avonds een plaat op te zetten en een beetje mee te plukken op de 
bas. Je moet toch wat, als je geen trompet meer kan spelen”. 
 

       (interview: Lex van Wijngaarden) 
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Een impressie van Niehove in 
de Haagsche Courant (1989) 
als bewijs dat het met de 
leegloop van het platteland niet 
overal kommer en kwel is….  
 
(met dank aan Willem Reinen) 
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Wordt verwacht: 
 

 Zaterdag 12 mrt NL doet (ijsbaan) 

 Zaterdag 30 april Zwembad Electra gaat weer open 

 Donderdag 26 mei Dauwtrappen (hemelvaartsdag) ?? 

Woensdag   1 juni Sluitingsdatum kopij Nais 

Maandag   6 juni Kanoën (2e pinksterdag) ?? 

Zaterdag   9 juli Niehoofster fietstocht 
 

Vanwege de pandemische toestanden is er nog niet zoveel gepland voor 
de komende tijd. Houd daarom de (digitale) Naisflits goed in de gaten! 

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/
mailto:rita.hulst@westerkwartier
mailto:m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl

