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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: 

HerfstNais  begin oktober 2022  1 oktober 2022 

WinterNais  begin februari 2023  1 februari 2023 

ZomerNais  begin juni 2023   1 juni 2023 

  

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

 

De zomer is in aantocht. Dat betekent altijd weer een nieuwe Nais 
uut Nijhoof met veel nuttige en interessante informatie. En ook 
dit keer mogen wij ons gelukkig prijzen met een mooie oogst aan 
kopij. 

Bij toeval ontdekte de redactie dat het 29 mei jl. precies 25 jaar 
geleden was dat het Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove in de 
kerk geopend werd. Geen grootse festiviteiten, maar voldoende 
reden om in gesprek te gaan met de iniatiefnemer, Martin Clobus, 
over hoe het allemaal zo gekomen is. En als je dan de oude 
gastenboeken van de kerk doorbladert, zie je zwart op wit hoeveel 
waardering er is voor ons culturele erfgoed en de wijze waarop dit 
wordt gepresenteerd. 

In deze Nais natuurlijk weer veel berichten uit ons rijke 
verenigingsleven: van Dorpsbelangen, De Schaats, Activiteiten-
Commissie, Regiotheater, Jeu de boules en Klaverjassen. Ook het 
Filmhuis Niehove informeert ons over de ervaringen in het eerste 
jaar en de plannen voor het nieuwe seizoen. 

In ‘samen leven in Niehove’ blikken we terug op enkele 
memorabele momenten en er is veel aandacht voor sportieve 
activiteiten van o.a. Oranjerun en Zwembad Electra; en niet te 
vergeten onze Niehoofster fietstocht, die weer in ere is hersteld. 
En natuurlijk kan een verslag van het Dauwtrappen niet 
ontbreken, ditmaal geschreven door een ‘gast van elders’. 

Boudewijn de Vries duikt weer in het verleden met een intrigerend 
verhaal over de moord op Bonifatius en de rol die de 
Humsterlanders hierbij zouden hebben gespeeld. En verder een 
actuele bijdrage over het samenspel van bijen, boeren en burgers. 
 

We hopen dat het weer een lezenswaardig nummer is geworden en 
danken alle schrijvers hartelijk voor hun inbreng. 

   

 

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:  Audry Fécherolle   tel 06-23534351 

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: 

Martin Clobus  tel 591461
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Bericht van Vereniging Dorpsbelangen 
 
Vragenlijst mijnbouwschade 
Enige tijd geleden is er een vragenlijst van ‘Samenwerkende 
Omwonenden Gaslocatie Grijpskerk’ (SOGG) huis aan huis verspreid om 
meer inzicht te krijgen in de mijnbouwschade rond Grijpskerk. Deze is door 
een aantal bewoners ingevuld (deze kon en kan ook nog online ingevuld 
worden). De verzamelde lijsten zijn gebundeld en gebracht naar Marianne 
Wimmers te Grijpskerk van SOGG). Ons is verzekerd dat vanwege de 
privacy de lijsten goed opgeborgen zijn in een doos met een slot erop. 
Omdat het wat langer duurde dan gepland om de vragenlijsten overal uit 
te zetten, is besloten de vragenlijst online wat langer te laten staan. Deze 
kan daar dus alsnog in gevuld worden. Voor meer informatie: www.sogg.nl  
 

 
 

Klankbordgroep aardbevingsschade gemeente Westerkwartier 
Marco van den Ende heeft zich een aantal jaren vol ingezet om als 
vertegenwoordiger van Niehove onze stem te laten horen in de 
klanbordgroep aarbevingsscahde van de gemeente Westerkwartier. We 
willen Marco hartelijk danken voor zijn inzet! Martin Clobus heeft het stokje 
overgenomen, hier zijn we als dorp erg blij mee omdat Martin ook de 
nodige kennis en kunde hierover heeft.   
De Vereniging Dorpsbelangen speelt hier ook een rol in, omdat wij ook 
een aanspreekpunt zijn naar bepaalde groepen. Denk aan de recente 
procedure naar de Raad van State betreffende het gasveld Pieterzijl Oost. 
Niehove was één van de 11 dorpen die hiervoor getekend hebben. Dit kon 
alleen ondertekend worden door bestuursleden die ingeschreven stonden 
bij de Kamer van Koophandel en een kopie hiervan moest toegevoegd 
worden. 
 
WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
Een bijeenkomst georganiseerd door sociaal werk de Schans in Tolbert 
over de nieuwe wet WBTR die overigens is ingegaan op 21 juli 2021, maar 
door de corona pandemie niet uitgerold is.  

http://www.sogg.nl/
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Joke en Petra zijn namens vereniging dorpsbelangen hier naar toe 
gegaan. Een informatieve avond voor verenigingen/stichtingen en 
coöperaties. Waarom een nieuwe wet? 

- Voorkomen van slecht bestuur 
- Voorkomen van fraude 
- Misbruik van bestuur positie tegengaan  
- Kwaliteit van bestuur 

 

Er werd op gewezen om de statuten nog eens goed door te nemen, 
sommige dingen moet je bij een eerstvolgende statutenwijziging al 
regelen. De meeste statutenwijzigingen kunnen ook later nog (tot 5 jaar 
na inwerkingtreding van de wet). 
 

Mocht iemand belangstelling hebben Petra heeft een powerpoint 
presentatie van deze avond waar ook interessante linkjes op staan. En 
een bijlage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: Gevolgen Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen voor vereniging en stichtingen.  
  
Speeltuin 
Eindelijk is het zover! Na veel overleg en vergaderingen van de speeltuin- 
commissie (Jennie, Rianne, Evelien en Petra) met de gemeente, 
uitvoerder en hovenier is de speeltuin bijna gereed om in gebruik genomen 
te worden. Vele kleintjes uit de omgeving hebben de nieuwe toestellen al 
uitgeprobeerd en het valt in goede aarde. Er was enige onrust over de 
kleuren van de speeltoestellen.  
Het was ook een hele verandering van donkere sobere kleuren naar de 
frisse vrolijke kleuren. Maar gelukkig begonnen de bladeren aan bomen 
en struiken te groeien zodat het beeld er anders uit kwam te zien.  
De speeltuin is eigendom van de gemeente en de commissie was blij dat 
ze enige inspraak mocht hebben hoe de speeltoestellen er uit mochten 
gaan zien. We hebben namelijk niet zomaar een speeltuin we hebben een 
speeltuin die toegankelijk is voor ALLE kinderen. De commissie is hier in 
elk geval superblij mee en uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat 
er al vele blije kinderen in de nieuwe speeltuin gespeeld hebben.  
 

De commissie is zich aan het voorbereiden hoe we het feestelijk kunnen 
openen we denken aan eind juni begin juli, de exacte datum volgt via de 
naisflits en via de pers.  
 

Wij vragen bewoners van het dorp om na te denken wat we met de oude 
draaimolen moeten gaan doen. Deze ligt nu bij de familie Oudshoorn in 
de schuur en daar kan hij uiteraard niet voor altijd blijven liggen. Er zit een 
bepaalde emotionele waarde aan de draaimolen. In 1991 is deze door de 
VARA geschonken. Niehove werd een hele week in beslag genomen door 
de opnames van Kinderen voor Kinderen deel 12. Een geweldige 
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belevenis, maar we waren uiteindelijk ook weer erg blij toen de hele 
karavaan vertrokken was. Niehove was weer van onszelf. En de rust was 
weer teruggekeerd. Maar nu, de draaimolen zoekt naarstig naar een 
nieuwe bestemming, bijvoorbeeld op de ijsbaan? Of verkopen of schenken 
aan een goed doel? Dorpsbelangen heeft daar wel een idee bij. Maar we 
doen dit graag met instemming van de inwoners van Niehove. Ideeën zijn 
welkom. 
 

Penningmeester 
We zijn heel erg blij dat Audry Fecherolle Groot is 
opgestaan om het penningmeesterschap van 
Hans Harkema over te nemen. Het was de 
bedoeling dat Hans penningmeester zou zijn tot 
eind van september  om het goed af te ronden. 
Maar aangezien Audry is ingeschreven bij de KvK 
en Hans uitgeschreven bij de KvK, is dit niet 
mogelijk de wijzigingen worden direct 
doorgegeven bij de bank, Hans en Audry pakken 
dit samen op.  
 

Parkeren 
Na raadplegingen met de gemeente hoe nu verder met het realiseren van 
de nieuwe parkeerplaats(en) kwam er van hun zijde een idee dat het 
misschien handig was om e.e.a. eerst nog in te brengen bij de 
gebiedsraad Humsterland om het draagvlak naar de gemeente toe 
eventueel nog groter te maken. De gemeente zal waarschijnlijk ook graag 
de mening van de gebiedsraad willen horen! Hopelijk reageert de 
gebiedsraad positief door ons steun te bieden om alles in te dienen bij de 
gemeente om het voor het najaar op hun begroting te krijgen voor 2023. 
Wij wachten rustig af en zullen de gebiedsraad dus gaan informeren en 
zouden eventueel e.e.a. mondeling willen toelichten bij die raad. Als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij uiteraard onze leden op de hoogte. 
 

Tocht om de Noord 
De voorbereiding op de Tocht om de Noord op zaterdag 24 en zondag 25 
september is in volle gang. Zie elders in Nais het bericht van de 
ActiviteitenCommissie hierover.  
 

Petra Postema-Oosting,  
secretaris Vereniging Dorpsbelangen Niehove 
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Van de ActiviteitenCommissie 
 

Terugblik op de paasactiviteiten 
Wat kunnen we terugkijken op een geslaagd Paasfeest! 
Onze eerste activiteit dit jaar en het was gelijk een knaller! Het neut’n 
schait’n werd gespeeld onder genot van een bakje koffie en een heerlijke 
lente zon. Er werd lekker fanatiek gespeeld. De winnaars Thijs Pieltjes en 
Alrik Tuinstra kregen een chocoladepaashaas en Alida Terpstra mocht 
een heerlijke Kukelbrood in ontvangst nemen. 
Aansluitend hadden wij een korte paaswandeling met als eindpunt het 
Paasvuur. Deze werden traditiegetrouw door de kinderen met een fakkel 
in de brand gestoken waarna we met zijn allen onder het genot van een 
drankje konden genieten van het vuur en de warmte. Wat een opkomst 
was er!  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ondanks het geslaagde paasfeest kregen wij bij het opruimen ook 
enigszins vervelend nieuws te horen. Er is materiaal geleverd dat niet aan 
de eisen van de vergunning voldeed. Naast grote hoeveelheid grond met 
wortels was er ook een complete houten tuinset met spijkers ingebracht. 
Al jaren kan iedereen in volle vertrouwen ongezien hun droge schone 
groenafval brengen maar dit brengt toch wel enige teleurstelling. Grond 
met wortels erin en spijkers branden niet. Dit blijft dus liggen op het land 
en geeft vervuiling op de grond van de boerderij.   
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Tocht om de Noord 
Op zondag 25 september 2022 komt 
Tocht om de Noord door Niehove heen. 
Naar verwachting komen er +/-6000 
mensen door Niehove heen. We zouden 
het leuk vinden om de wandelaars mee 
te nemen door de jaren 1910-1960. 
Verdere informatie over hoe dit in te 
kleden volgt later.  
 

Het leek de AC erg leuk om dit feest door 
te trekken naar een soort dorpsfeest. 
Vorig jaar hebben we een geslaagde bbq 
gehad en dit jaar willen we ook iets organiseren. Daarom vragen we om 
alvast zaterdag 24 september 2022 in de agenda te zetten. Vanaf 18.00 
uur willen we in ieder geval met z’n allen eten en drinken. Het feest willen 
we graag voortzetten in het thema van de zondag en zal worden 
georganiseerd in het dorpshuis. Ook verdere informatie hierover volgt 
later.  
 

Om deze beide dagen te organiseren is natuurlijk alle hulp heel erg 
welkom! Voel jij je geroepen en wil je ons helpen op (één van) deze 
dagen? Meld je dan nu aan via acniehove@hotmail.com of via Ella 
Terpstra (06-51882239).  
 
Groeten AC Commissie en Commissie Tocht om de Noord 
 

 

 

mailto:acniehove@hotmail.com
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Bericht van IJsvereniging De Schaats 
 
Afgelopen winter was het 
wederom weer zacht, zacht weer. 
Rond de kerstdagen hadden we 
nog een paar dagen vorst, maar 
dit was te weinig voor een flinke 
laag ijs. Heel erg jammer voor alle 
schaatsfanaten. Daarom gaven 
wij alle leden de gelegenheid om 
op zaterdag 26 februari te komen 
schaatsen op de kunstijsbaan van 
Kardinge te Groningen. Dit 
resulteerde in een mooie opkomst 
van maar liefst 15 personen, 
waarvan 6 kinderen. Ze konden 
gebruik maken van de 
ijshockeybaan en de reguliere 
baan, zo werden er vele meters 
afgelegd! Janet had voor iedereen 
warme chocolademelk en een 
trommel koekjes meegebracht, 
waarvoor dank. Super. We 
hebben een gezellige middag gehad.  
 

 
Zaterdag 12 maart was er weer de 
NLdoet dag. Vele vrijwilligers kwamen 
naar het Schaatshok om te komen 
klussen deze dag.  
Dit jaar werd er veel aandacht 
geschonken aan de vloer van het 
schaatshok. Deze werd geschuurd en 
opnieuw in de olie gezet.  Tevens werd 
zowel de binnenkant als buitenkant 
schoon gemaakt en opgeruimd. 
Doelpalen werden weer omgetoverd 
van een groene naar een witte kleur. 
Rond de middag, aan het einde van 
deze klussen was er voor iedereen 
soep, brood en wat te drinken. 
Iedereen bedankt voor jullie hulp! 
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Jeu de boules - locatie IJsbaan de Schaats 
 
Iedere vrijdagmiddag rond 13.15 uur - ijs en weder dienende - komen de 
boulers uit alle stegen en straten scharrelen en wordt er fanatiek gespeeld 
op de baan bij de ijsbaan. Na de eerste partij gaan we even gezellig bij 
elkaar zitten. Onder het genot van koffie en geregeld ook gebak of lekkere 

koekjes worden de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld. 
Daarna gaan we weer vol 
energie over tot de tweede 
ronde. 
 

Wie interesse heeft om 
een keer mee te spelen of 
gewoon even te kijken en 
een kop koffie te drinken is 
hartelijk welkom. 
 
Groeten, Jan Broersma 

 
 
Klaverjassen  
 
De laatste klaverjasavond van het 
seizoen 2021-2022 was op vrijdag 29 
april. Dit seizoen hebben we maar drie 
keer gespeeld in verband met de 
coronapandemie. We hebben op de 
valreep net 12 kaartjes bij elkaar 
gekregen, dankzij ons nieuwe lid 
Bastiaan (welkom bij de club!). En wat 
voor lid: gelijk de eerste prijs of is dat 
beginnersgeluk? 
Hopelijk kunnen we het nieuwe seizoen 
weer volop kaarten: vanaf september 
t/m april iedere laatste vrijdag van de 
maand. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Aanmelden bij Minke Boer of 
Henk Pieltjes. 
 
Groeten, Jan Broersma 

Hier nog de uitslagen 
gespeeld in drie boompjes: 
 
1. Bastiaan van Loon 5404 
2. Geertje Haack  5198 
3. Loes Zuidema  5198  
4. Jan Broersma  5100 
5. Henk Pieltjes  4881 
6. Peter Haack  4797  
7. Marten Terpstra 4537 
8. Ans Niewijk  4535 
9. Johny Tuinstra 4242 

10. Fré Zuidema  4172 
11. HarmJan Huyges 4166 
12. Henk Cornello  4098 
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Regiotheater Niehove weer op stoom 
 

De beperkingen vanwege de coronapandemie hebben er behoorlijk 
ingehakt. Ruim een jaar geen concerten en voorstellingen. Enkele malen 
hebben we een concert aangekondigd, maar moesten we het vervolgens 
toch weer cancelen. 
 

Vanaf begin dit jaar durfden we het aan om weer te gaan programmeren. 
Op zondag 3 april was het eerste evenement: een toneelvoorstelling 
tijdens een diner, die compleet uitverkocht was. In een bomvolle 
bovenzaal van de Eisseshof genoten we van het hilarische stuk ‘Lang 
leve de familie’ van Theater van de Grond. 
 

 

 

Op vrijdag 8 april trad singer-songwriter Jeangu Macrooy op in de kerk 
van Niehove. Eigenlijk was dit geen activiteit van Regiotheater, maar van 
de Stichting Oude Groninger Kerken in samenwerking met SPOT 
Groningen. Regiotheater heeft wel de publiciteit ondersteund voor dit 
concert, dat zeer goed bezocht en zeer gewaardeerd werd. 
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De twee concerten daarna waren wat minder druk bezocht. Het optreden 
van onze ‘Westerkwartierse’ Gert Sennema en zijn band Westkantstad 
op zondag 8 mei trok niet zoveel mensen en het concert van Ralph de 
Jongh op zaterdag 4 juni was weliswaar goed bezocht, maar niet volledig 
uitverkocht, zoals bij zijn 
eerdere optredens. 
Misschien toch nog enige 
huiver bij het publiek voor 
drukbezochte evenementen? 
Of zijn we het uitgaan een 
beetje verleerd, zoals de 
landelijke pers suggereert? 
 

Zoals gebruikelijk doen we 
het in de zomer een beetje 
kalm aan, maar daarna willen 
we weer aan de slag met een 
aantrekkelijk programma.  
In ieder geval staat er voor 
vrijdag 4 november weer 
een mooie voorstelling van 
theatergroep WAARK op het 
programma. Met de titel 
‘Staait ‘n Bisschop veur Stad’ 
staat dit geheel in het teken 
van de herdenking van 350 
jaar Gronings Ontzet. 
 
       Fred, Husein, Lex, Wouter 
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Filmhuis Niehove 
 
In de eind 2021 en begin 2022 
hebben we in het eerste seizoen 
van het van Filmhuis Niehove 10 
filmvoorstelling verzorgd. Er was 
ondanks alle coronaperikelen, 
veel belangstelling voor de 
voorstellingen en we zien het 
volgende seizoen daarom met 
vertrouwen tegemoet.  
 

Website 
In 2021 is bij de start van Filmhuis Niehove op de dorpswebsite niehove.eu 
een speciaal menu-item Filmhuis toegevoegd. Daaronder kun je bij 
Filmhuis Niehove alle informatie vinden over de organisatie van het 
Filmhuis, hoe de Toegang en de kaartverkoop is geregeld en hoe je een 
plaats voor een voorstelling kunt Reserveren. Onder Films 2021-2022 
kun je zien welke 10 films er in het afgelopen seizoen vertoond zijn, 
compleet met informatie over de film en de trailer. Fred Hendriks heeft dit 
allemaal technisch perfect geregeld. Voor volgend seizoen willen wij hier 
op dezelfde manier mee doorgaan.  
 

Strippenkaarten 
De kaartverkoop hebben we geregeld in de vorm van strippenkaarten die 
recht geven op vijf plaatsen. Die plaatsen kunnen gereserveerd worden bij 
een of meer voorstellingen. Ze zijn niet persoonsgebonden: je kunt dus 
met zo’n strippenkaart in je eentje naar vijf films komen kijken of met z’n 
vijven naar een film of de strippenkaart delen met vrienden, familie of 
buren. De strippenkaartverkoop heeft goed gewerkt. Alle strippenkaarten 
waren al snel verkocht en de meeste plaatsen zijn ook daadwerkelijk 
gereserveerd en gebruikt. Een enkeling heeft misschien een of twee 
strippen niet gebruikt, maar heeft daarmee wel het Filmhuis Niehove 
gesteund! Ook volgend seizoen gaan we strippenkaarten aanbieden: 
eerst aan degenen die het afgelopen jaar strippenkaarten hebben 
afgenomen, daarna aan alle overige inwoners van Niehove en als er dan 
nog strippenkaarten over zijn, dan worden deze aangeboden aan de 
overige abonnees van Regiotheater Niehove. 
 

Filmkeuze 
In het eerste seizoen heeft de Filmhuis-Niehove-commissie, bestaande uit 
Husein Goudsmit, Rudie Wiersma, Fred Hendriks en Rob Vogel de 
vertoonde films geselecteerd: zoveel mogelijk recente films en uit allerlei 
verschillende landen. De films werden over het algemeen goed 
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gewaardeerd, maar de belangstelling voor de films verschilde wel, mede 
door de zorgen over coronabesmettingen. Niet bij elke film waren alle 
plaatsen bezet. Voor het volgende seizoen gaan we voor de selectie van 
films een andere procedure volgen. Het Filmhuis-team stelt een lijst op 
van 20-30 interessante films. Bij de start van de kaartverkoop publiceren 
we deze films op de website inclusief recensie en trailer. Bij de verkoop 
van de strippenkaarten bieden we dan de mogelijkheid om je voorkeur aan 
te geven voor maximaal 10 van deze films. De films die het meest gekozen 
worden programmeren we dan voor het seizoen 2022-2023. Op die 
manier betrekken we het publiek bij de programmering en verkleinen we 
de kans op films waar (te) weinig belangstelling voor is. 
 

 
 De initatiefnemers van het Filmhuis Niehove in ‘hun bioscoopzaal’ 
 

Bedankt! 
Husein heeft aangegeven dat hij gaat stoppen als lid van de het filmhuis-
team. Hij is door zijn werk veel avonden afwezig en hij wil meer privé-tijd 
overhouden. Wij begrijpen dat maar al te goed en bedanken Husein voor 
de fijne samenwerking in het afgelopen seizoen! Een spijtig gevolg van 
Huseins beslissing is dat er geen maaltijden meer georganiseerd worden 
voorafgaand aan de filmvoorstellingen. Heel jammer, maar het is niet 
anders. Ten slotte bedanken wij al onze bezoekers voor de belangstelling 
in het afgelopen seizoen en we hopen hen volgend seizoen opnieuw te 
mogen begroeten op de donderdagse filmavonden even voor 20:00 uur.  
 

Fred Hendriks & Rob Vogel 
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SAMENLEVEN IN NIJHOOF 
 
Saamhorigheid is een groot goed in een kleine gemeenschap als de onze, 
maar ook omzien naar anderen. In de afgelopen periode waren er twee 
momenten waarop omzien naar het leed in de wereld, vroeger en nu, mooi 
tot uiting kwam. 
 

Steun aan Oekraïne 
Enkele dagen na de 
Russische inval in Oekraïne 
hingen op zaterdag 26 
februari in Niehove de 
vlaggen uit om steun te 
betuigen aan het volk van 
Oekraïne. Een oproep in de 
dorpsapp gaf een zeer grote 
respons te zien. Het toeval 
wil dat de kleuren van de 
Niehoofster vlag ook geel en 
blauw zijn; evenals die van 
de vlag van Oekraïne. Ook 

werden in de dagen daarna vanuit het dorp veel hulpgoederen afgeleverd 
bij de Hayema Heerd in Oldehove, waar vluchtelingen tijdelijk onderdak 
vonden. 
 
Dodenherdenking 
Op 4 mei werden ook in Niehove de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog en alle oorlogen daarna herdacht met klokgelui. Tegen 20 
uur blies Arnold Vos van Dijk de taptoe. Daarna twee minuten stilte 
gevolgd door het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Vervolgens 
konden dorpelingen bloemen in de heg van de kerk steken. 
 

 



 19 

Uitslag 
gemeenteraadsverkiezingen 
 
De samenstelling van een nieuw college van Burgemeester en 
Wethouders in de Gemeente Westerkwartier wil nog niet zo vlotten, 
waarbij zelfs een mediationproces is gestart. De gemeenteraads-
verkiezingen van 9 maart jl. hebben een behoorlijke aardverschuiving 
teweeg gebracht, waardoor het krachtenspel nogal gewijzigd is. De twee 
plaatselijke partijen, VZ Westerkwartier en Sterk Westerkwartier, hebben 
bijna tweemaal zoveel stemmen getrokken als bij de vorige verkiezingen. 
 

Hieronder een overzicht van de verkiezingsuitslag van het stembureau 
Eisseshof (Niehove) ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde. 
 

  Niehove  Westerkwartier 

1 VZ Westerkwartier 41 28,9%  8099 27,4% 

2 Christen Unie 22 15,5%  4900 16,6% 

3 CDA 14 9,9%  3172 10,7% 

4 GroenLinks 35 24,6%  3227 10,9% 

5 PvdA 15 10,6%  3029 10,3% 

6 VVD 4 2,8%  1904 6,4% 

7 Sterk WK 5 3,5%  2837 9,6% 

8 D66 5 3,5%  1755 5,9% 

9 50 Plus 1 0,7%  614 2,1% 

 Totaal 142   29537  
 
 

VZ Westerkwartier is duidelijk aan 
kop, zowel gemeentebreed als in 
Niehove (ruim een kwart van de 
stemmen). Maar waar in de totale 
gemeente de ChristenUnie op de 
tweede plaats staat (16,6%), is dat 
in Niehove GroenLinks (24,6%). 
Sterk Westerkwartier, dat zijn 
wortels in zuidelijk Westerkwartier 
heeft, komt in Niehove niet zo sterk 
naar voren. CDA en PvdA liggen in 
Niehove redelijk in de lijn van de 
gemeentelijke uitslag; VVD, D66 en 
50Plus zitten daar duidelijk onder. 
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KWF-collecte  
september 2022 
 
Als eerste goed doel in Nederland maakt het KWF de overstap naar een 
100% digitale collecte. Dat betekent: de collectebus wordt een 
collectebord. En doneren kan vanaf dit jaar met een QR-code, online of 
een bankoverschrijving. 
Waarom? Er wordt steeds minder contant betaald. Al ruim driekwart van 
het betaalverkeer is met pinpas of smartphone. Ook wordt afstorten steeds 
moeilijker en duurder. Daarnaast is het veiliger: niemand loopt meer met 
contant geld over straat. Door nu de overstap te maken naar een 100% 
digitale collecte, is het KWF klaar voor de toekomst. En kan het KWF, óók 
in de komende jaren, doen wat ze belangrijk vinden: zoveel mogelijk geld 
ophalen tegen kanker, en voor het leven. 
 

De collectant komt nog steeds aan de deur. Mensen zonder smartphone 
kunnen nog steeds geld overmaken via het rekeningnummer NL23 RABO 
0333 7779 99 t.n.v. KWF Kankerbestrijding.  
 

De KWF-collecte is dit jaar van 5 tot en met 10 september en voor het 
buitengebied is nog een collectant nodig! 
Aanmelding kan bij Irma Stol,  591635 of  im.stol@hotmail.com 
 

 

Zelf donatie overmaken 
Je kunt ook zelf geld overmaken naar 
KWF Kankerbestrijding. Let op! De 
privacywet is aangescherpt ter 
bescherming van persoonsgegevens. 
Dit betekent dat wij na een donatie 
géén persoonsgegevens van de bank 
ontvangen. Je doneert dan dus 
anoniem. Wil je dit niet? Vermeld dan 
in de omschrijving van de overboeking 
duidelijk jouw e-mailadres, zodat we 
de gift kunnen bevestigen en je 
kunnen bedanken voor jouw steun.  

 
 

  

mailto:im.stol@hotmail.com
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Zwembad Electra 
 

 
 
 

 
 
 
Het zwembad is al weer 
enkele weken open en we 
hebben al een aantal mooie  
dagen gehad. Elke dag wordt 
er fanatiek gebruik gemaakt 
van het zwembad door 
liefhebbers die baantjes 
komen zwemmen, de 
kinderen die zwemlessen 
hebben of de recreatieve 
zwemmer. We hopen dat we 
een mooie zomer met vele 
zwemuren mogen hebben. 
Naast het zwemmen hebben 
we ook een programma met 
leuke activiteiten. 
 
Er zijn al een aantal 
activiteiten geweest, maar we 
hebben nog heel veel leuke 
dingen op de planning staan. 
Hierbij een aantal data met de 
activiteiten die al gepland zijn.  
Tijdens onze feestweek van 11 t/m 16 juli zal er een uitgebreide 
programma zijn. 
 
18 juni:   springkussen + rommelmarkt voor de kinderen 
11 t/m 16 juli:  feestweek met zwem4daagse en leuke activiteiten; zie 

het programma 
6 augustus:  themafeest: Proud to be fout! Kom in je gekste/foute 

outfit zwemmen 
20 augustus: luchtkussens in het water 
3 september:  sponsorzwemmen voor een nieuwe kiosk 
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ACTIVITEITEN IN 2022     
 

 
Hoera, we kunnen eindelijk weer en we hebben er zin in! Nadat we elkaar 
twee jaar niet of nauwelijks gezien en gesproken hadden, hebben we de 
draad inmiddels weer opgepakt.   
 

Terugblik avond4daagse (wandelen) 
De avond4daagse wordt sinds 2012 door enthousiaste vrijwilligers uit 
Garnwerd, Ezinge, Oldehove en Kommerzijl georganiseerd en valt onder 
de vlag van de OranjeRun.  
We kijken terug op weer een 
fantastische avond4daagse; 
deze vond plaats van 30 mei 
tot en met 2 juni. Nadat in 2020 
de hele avond4daagse 
afgelast werd en het in 2021 
als individuele wandel4daagse 
gelopen kon worden, konden 
we nu eindelijk weer gezellig in 
groepen en groepjes op pad. We konden rekenen op veel enthousiaste 
kinderen; door de corona was het voor veel kinderen hun eerste 
avond4daagse. Op 30 mei werd er gestart in Garnwerd, op 31 mei in 
Oldehove, op 1 juni in Kommerzijl en de 4daagse werd op 2 juni afgesloten 
in Ezinge. Met dank aan diverse landeigenaren konden we ook dit jaar 
weer buiten de gebaande paden lopen, nl. over éénmalig opengestelde 
privé-terreinen, een buitenkansje! Er werd gelopen over dijken, door 
koeienstallen en ook langs een aantal varkens. Onderweg stond er een 
glaasje verse melk klaar voor de wandelaars. Ondanks het wisselvallige 

weer aan het begin van 
de week, begonnen we 
de eerste avond droog, 
hoewel… het gras was 
nog behoorlijk nat. Zelfs 
het zonnetje kwam nog 
tevoorschijn. Bij de finish 
op donderdag wachtte de 
wandelaars een 
welverdiende speld of 
medaille.  
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Zaterdag 3 september: Dorpentocht Middag-Humsterland (wandelen) 
Alvast voor in de agenda: op 3 september kun je meedoen aan de 
dorpentocht Middag-Humsterland, waarbij gekozen kan worden uit twee 
wandelafstanden, nl. ca. 10 of ca. 20 kilometer. Het dorpshuis van Den 
Ham wordt deze keer als start- en finishlocatie gebruikt. Starten kan 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur en deelnemers worden om uiterlijk 17.00 uur 
weer terug in Den Ham verwacht. Via onze website en Facebookpagina 
houden we je op de hoogte. Deze dorpentocht is een goede training voor 
de Tocht om de Noord op 24 en 25 september, die deze keer weer in het 
Westerkwartier gehouden wordt en op zondag zowel door Niehove als 
Oldehove loopt.  
 

Zaterdag 10 september: De 4 mijl van Oldehove (hardlopen) 
Voor het eerst gaan we de 4 mijl van Oldehove organiseren! Hiermee komt 
er een einde aan de jarenlange traditie van de OranjeRun op Koningsdag. 
De 4 mijl van Oldehove is een hardloopwedstrijd over een afstand van 4 
mijl, oftewel 6,4 kilometer. De 4 mijl van Oldehove valt onder het Loop-
Circuit en is een mooie voorbereiding op de 4 mijl van Groningen. De start 
is om 14.00 uur bij de Liudgerkerk, Kerkpad 2 in Oldehove. De deelnemers 
zullen hier ook weer finishen. Inschrijven kan die dag ter plekke, maar ook 
van tevoren via onze website. Voorafgaand, om 13.30 uur, organiseren 
we een kinderloop voor de jongste kinderen. 
 

Onder voorbehoud: Hardloopclinics voor kinderen (hardlopen) 
In voorbereiding op de 4 mijl van Oldehove hopen we weer loopclinics aan 
de basisschoolkinderen aan te kunnen bieden. Op dit moment wordt er 
hard gewerkt aan het rondkrijgen van de organisatie van een aantal 
enthousiaste begeleiders. Dus als jij in de zomerperiode tijd en zin hebt 
om een aantal loopclinics te begeleiden, neem dan contact op met 
Laurens Mos. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.  
 
Voor meer informatie: www.oranjerun.nl  /  E-mailadres: info@oranjerun.nl  
Op facebook: Oranjerun 

Doelstellingen van de OranjeRun 
De Stichting OranjeRun.nl wil mensen in beweging krijgen en 
houden. Op die manier wordt, naast de fysieke gezondheid, ook de 
geestelijke en sociale gezondheid gestimuleerd. Bewegen kun je 
immers samen doen. Daarnaast beogen we het promoten van het 
nationaal landschap Middag-Humsterland, want wat is er mooier 
dan wandelend of hardlopend te genieten van onze prachtige 
omgeving? 
 

 

http://www.oranjerun.nl/
mailto:info@oranjerun.nl
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Project ‘Bij Boer Burger’ van start 
 
De huidige manier van voedselproductie kan door onder andere 
schaalvergroting, monoculturen en het gebruik van kunstmest en 
gewasbeschermers een negatieve impact hebben op natuur, landschap 
en biodiversiteit. Het aantal insecten is met een kwart afgenomen de 
afgelopen 30 jaar (Van Klink, et al., 2020). Dezelfde neergaande trend is 
te zien bij boerenland- en weidevogels. Zo gaat het niet goed met de 
veldleeuwerik, patrijs en grutto.  
 

Tegelijk zie je dat steeds meer boeren hier iets aan willen doen. Deels 
gemotiveerd vanuit druk van de overheid en maatschappij maar steeds 
vaker vanuit eigen motivatie, visie en nieuwsgierigheid. Er zijn al vele 
voorbeelden die laten zien dat voedselproductie hand in hand gaat met 
natuur, landschap en biodiversiteit. Het verdienmodel van een boer kan 
worden uitgebreid met diensten en/of producten die hij/zij levert aan de 
maatschappij en zijn of haar omgeving. Juist deze toevoegingen aan het 
verdienmodel zorgen weer voor een boer-burgerverbinding. Een fijner 
werkveld, een goede boterham en steeds beter in harmonie met natuur, 
landschap en biodiversiteit. 
 

 
 

Eén van die boeren die aan biodiversiteitsbevordering wil werken is Erik 
van der Velde. Erik is biologisch melkveehouder te Niehove. Hij vroeg 
imker Ten Have om in 2019 twee bijenkastenten te plaatsen bij zijn 
boerderij ter bevordering van het aantal bijen, voor de bestuiving van zijn 
kruidenrijke weilanden en om de honing te verkopen. Het is een kleine 
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verbreding in het verdienmodel, maar kan grote impact hebben op de 
lokale biodiversiteit. 
Al snel bleek, ondanks dat Erik op zijn landerijen kruidenmengsels had 
ingezaaid, er niet voldoende voedsel voor de bijen beschikbaar was. 
Wanneer imker Ten Have de bijen, de inheemse zwarte honingbij, niet had 
bijgevoerd waren de bijenvolken gestorven. Ze kwamen tot de conclusie 
dat er meer bloemen ingezaaid moeten worden wil er een gezonde flora 
en fauna ontstaan.  
 

Dit kwam perfect samen met de ideeën van de werkgroep Voeding, Natuur 
en Landschap uit het Voedselakkoord Westerkwartier om aan 
natuurinclusieve landbouw te werken. Zo is het project Bij Boer Burger 
ontstaan.   
 

Het project is een mix van bevorderen biodiversiteit (kruidenrijkdom, 
bloemen, insecten, vogels, bodem), educatie en bewustwording (boeren, 
leerlingen, studenten, inwoners, toeristen) en waar mogelijk verbreding 
verdienmodel van de boer. 
Het project vindt plaats tussen de dorpen Niehove-Kommerzijl-Niezijl met 
in eerste instantie biologische melkveehouder Van der Velde, 
akkerbouwer Rozema en mogelijk in een later fase Fruitteeltbedrijf 
Oudebosch. Juist die diversiteit aan bedrijven maakt het zo interessant. 
Het zijn nagenoeg buren en allemaal willen ze biodiversiteit meer 
integreren in hun bedrijf. 
Spil in het web is imker Ten 
Have die met de inheemse 
zwarte honingbij en kruiden/ 
bloemen een katalysator is 
voor biodiversiteit. Bij de 
boerderij van Van der Velde 
komen twee bijenkasten te 
staan en in hun land nabij 
het fietspad richting Niezijl 
willen we een sunhive in 
een mooi vormgegeven 
houten omlijsting plaatsen. 
Natuurlijk op veilige afstand 
van het fietspad. De 
gemeente inventariseert of het naast de fietspaden in het gebied kan 
meedoen met het stimuleren van de bloemen- en kruidenrijkdom. 
 

Educatie en beleving zijn belangrijke pijlers. Met twee informatiebordjes 
(QR code) leert iedereen die langs wandelt of fietst over het project, de 
biodiversiteit en natuurinclusief boeren. Zo hopen wij dat dit project niet 
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alleen positief is voor de boeren, de imker, insecten en vogels, maar met 
name ook voor blije omwonenden zorgt. Het project is onlangs gestart met 
inzaaien en zal in eerste instantie twee jaar duren. Vervolgens wordt 
gekeken of en hoe er kan worden doorgegaan. 
 

Heeft u vragen over Bij Boer Burger, neem gerust contact op met 
imker Lodewijk Ten Have, info@lodewijktenhave.nl 
 
Vriendelijke groet, 
Projectgroep Bij Boer Burger / Maarten Groeneveld 
 

 
 

 
 

  

mailto:info@lodewijktenhave.nl
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UIT OUDE PLAKBOEKEN…. 
 

Wie dacht dat de Niehoofster fietstocht iets van de laatste jaren is, heeft 
het mis. Het initiatief dat Jan Postema en Wouter Brouwer twee jaar 
geleden namen voor een fietstocht rond Niehove is eigenlijk een 
voortzetting van een heel oude traditie. In een van de plakboeken die Alida 
Terpstra aan de redactie heeft uitgeleend troffen we onderstaande foto’s 
aan uit 1987. Dus van 35 jaar geleden! Een fietstocht van een grote groep 
Niehoofsters bij het Hemelriekje in Drenthe. De fietsen werden vervoerd 
door de vader van Jan met een veewagen van de firma Bok. 
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Bonifatius en Suxwort/Humsterland 
(De dood van Bonifatius: laffe moord of geplande actie?) 

 
De hiernaast afgebeelde plaat 
van “Vlug gekend, met tekst en 
prent” daalde meermaals vanuit 
de kaartenbak aan het plafond 
naar beneden tijdens de 
geschiedenisles toen ik in de 
combinatieklas 5/6 zat van de 
School met de Bijbel in Niezijl. 
De meester wees met de stok 
de plaatjes aan en wij riepen in 
koor welke gebeurtenis bij 
welke jaartal hoorde. Eerst 
netjes op volgorde, daarna door 
elkaar. Bij het jaartal 754 met 
het plaatje van de rode mijter 
riepen we: “Bonifatius bij 
Dokkum vermoord”.  
Geschiedenisles in Nederland 
in de 60-er jaren van de vorige 
eeuw. 

 

Schoolplaat: Vlug gekend, met tekst en prent 
 

Bonifatius is rond het jaar 672 in Zuidwest-Engeland als Winfried geboren. 
Hij heeft een aantal keren het Friese gebied bezocht. Zijn drang om de 
Friezen te bekeren had maar weinig succes. Dat had waarschijnlijk met 
een paar dingen te maken: Bonifatius kende de Friezen niet goed, was 
gewend om in de hogere kerkelijke kringen te werken, had weinig geduld 
en werkte precies volgens de kerkelijke regels. Bovendien werd hij 
beschermd door de christelijke Franken, tegenstanders van de Friezen, 
die hun vrijheid wilden behouden. Liudger, een opvolger van Bonifatius, 
was zelf een Fries en nam voor zijn zendingswerk veel meer tijd en had 
daardoor veel meer resultaat in Friesland.  
Wat gebeurde er nu precies op dinsdag 5 juni 754? Nou, precies weten 
we niet veel. Er wordt nog steeds geschreven en gediscussieerd door de 
historici. Eigenlijk is maar weinig bekend over Bonifatius. Na zijn dood 
verschenen wel levensbeschrijvingen van hem, maar die verhalen waren 
erg gekleurd en zetten Bonifatius neer als een heilige, en dat was hij zeker 
niet. Ook wordt er nog steeds gediscussieerd over de vraag of Bonifatius 
wel bij Dokkum om het leven gebracht is, hij zou in Noord-Frankrijk gedood 
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zijn. Die discussies laat ik in dit verhaal achterwege, maar het is goed om 
kritisch te blijven lezen. Een interessant verhaal is het wel.  
 

Bonifatius is al meer dan 80 jaar oud en “sneeuwwit van haren, door 
ouderdom gebogen, van waardigheid vervuld”. Hij zou in het voorjaar van 
754 al duizenden Friezen gedoopt hebben. Hij vernielde alle 
afgodsheiligdommen en zolang hij in het Friese gebied was dat voor een 
deel al gekerstend was en onder de invloed van de Franken stond ging 
het nog goed. Maar in juni 754 is Bonifatius aangekomen aan de rand van 
het gekerstende gebied. De grens is de rivier De Lauwers en Bonifatius 
heeft zijn tentenkamp opgeslagen in de buurt van Dokkum, aan het 
Dokkumer Grootdiep. Hij wordt goed beveiligd door een aantal Frankische 
soldaten. Ook bevinden zich een groot aantal geestelijken in zijn 
gezelschap.  
 

Het verhaal gaat dat veel van de gedoopte Friezen op deze dinsdag de 5e 
juni 754 het vormsel (kracht van de Heilige Geest) zouden krijgen en bij 
die plechtigheid zou Bonifatius betrokken zijn. Maar in de vroege morgen 
wordt het tentenkamp overvallen door “een roversbende” uit Humsterland. 
Eerst vindt er een kort gevecht plaats, maar als Bonifatius merkt wat er 
gaande is, maant hij zijn eigen soldaten om niet langer te vechten. Hij wijst 
op het bijbels principe dat ze niet het zwaard mogen opnemen, geen 
geweld dus. Iedereen moet zijn dood accepteren. In dit verhaal gaat het 
om een laffe moordpartij. Die roversbende was het te doen om de schatten 
die Bonifatius bij zich had, gouden misbekers bijvoorbeeld. Maar 
Bonifatius bleek alleen een kist bij zich te hebben, waarin boeken zaten. 
Met één van die evangelieboeken beschermde Bonifatius zijn hoofd, maar 
hij werd toch gedood. In het klooster van Fulda (Hessen/Duitsland, in 
opdracht van Bonifatius gesticht) wordt nog steeds een boek bewaard, dat 

Bonifatius ter 
bescherming voor 
zijn gezicht zou 
hebben gehouden. 
De zwaard-slagen 
zijn nog te zien. Dat 
boek is echter geen 
bijbel, maar de 
zogenaamde Codex 
Ragyndrudis, waarin 
religieuze teksten 
stonden. Dit boek 
stamt inderdaad uit 
de tijd van Bonifatius 
(zie foto). 
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Toen de bende merkte dat er geen rijkdommen waren, werden de boeken 
weggegooid. Maar wonder boven wonder werden alle boeken later 
teruggevonden en bleken ze (op dit boek na) onbeschadigd te zijn. 
Behalve Bonifatius werden meer dan vijftig mannen uit zijn gezelschap 
gedood. Toen de Humsterlanders terugkeerden werden ze een paar 
dagen later achtervolgd door de Frankische soldaten. De christelijke 
waarden speelden even helemaal geen rol meer en er werd uit wraak flink 
huisgehouden in Humsterland. Vrouwen en kinderen werden als buit over 
de Lauwers weggevoerd. Zij zouden zich uit angst maar snel tot het 
christendom hebben bekeerd. 

 

 
 
 

Deze afbeelding wordt 
gedateerd op ongeveer 795 (50 
jaar na de dood van Bonifatius) 
en bevindt zich in het klooster 
van Fulda. Interessant om te 
zien hoe de soldaten van 
Suxwort/Humsterland zijn 
afgebeeld.  
Zouden onze voorouders er zo 
hebben uitgezien? 

 
 
 

 
 

Er is ook nog een andere benadering van het verhaal, waarin het niet gaat 
om moord, maar om doodslag. Ons huidige Niehove heette toen nog 
Suxwort, de belangrijkste plaats van het eiland Humsterland. Het was de 
Humsterlanders kennelijk ter ore gekomen dat Bonifatius in Dokkum was 
en dat hij de heiligdommen van de nog niet gekerstende Friezen liet 
kapotmaken. Daarmee werd hen een enorme schande aangedaan en 
daarop stond de ergste straf. In die tijd gold (wat genoemd werd) de Lex 
Frisionum, de wetsregels van de Friezen. Na de tijd van Bonifatius zijn die 
regels ook opgeschreven. De meeste misdaden in deze Friese 
rechtsregels moesten worden afgekocht of er volgde een lijfstraf. De ergst 
denkbare misdaad was het vernielen van Friese heiligdommen. Die 
misdaad moest met de dood worden bestraft. Het is de laatste (gruwelijke) 
regel van de Lex Frisionum en wordt helemaal apart genoemd.  
 
Deze regel luidt: 
“Wie in een heiligdom inbreekt en daar een van de heilige voorwerpen 
wegneemt, wordt naar de zee gevoerd, en op het zand, dat door de vloed 
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bedekt wordt, worden zijn oren gekloofd, en wordt hij gecastreerd en ten 
offer gebracht aan de god, wiens tempel hij onteerde”. 
 

Dat betekent dat de heidense Humsterlanders geen laffe moord pleegden, 
maar in een geplande actie naar Dokkum trokken om hun eer te 
verdedigen. Er vond in de vroege morgen van 5 juni 754 geen stiekeme 
overval plaats, maar er werd open strijd geleverd. Het beeld van de laffe 
moord komt de medestanders van Bonifatius goed uit, maar steeds meer 
historici gaan uit van doodslag. 
 
Na de dood van Bonifatius wordt zijn lichaam in Fulda begraven. Hij wordt 
door alle aan hem toegeschreven roemruchte daden al spoedig heilig 
verklaard. Van Bonifatius kan 
zonder meer worden gezegd 
dat hij een belangrijk 
historisch persoon is geweest, 
meer als kerkregeerder dan 
als geslaagde missionaris 
onder de Friezen. Suxwort 
ofwel Humsterland heeft een 
cruciale rol in deze 
geschiedenis gespeeld. 

Grafmonument Bonifatius in Fulda 

 

Oh ja, nog een aardig detail. De Dokkumse geschiedschrijver Cornelius 
Kempius (gestorven 1589) schreef dat alle nakomelingen van de 
moordenaars van Bonifatius een witte haarlok zouden hebben. 
Moeten we in Niehove nog maar eens goed om ons heen kijken …… 
 

 
Standbeeld van Bonifatius, kapel en bron in Dokkum 



 33 

Ik heb gebruik gemaakt van: 
H.Halbertsma - Frieslands oudheid (2000) 
M.Mostert – Bonifatius bij Dokkum vermoord (1999) 
H.Mol – Kerstening in Friesland (2005) 
H.Wagenaar – Bonifatius en de Fries landen (2006) 
H.Mol – De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? 
(2004) 
Willibald – Vita Bonifatii/Leben des Bonifatius (Thomas Müller - Quellen des 
Mittelalters Bd.1) (2015) 

 
Boudewijn de Vries 
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TERUGBLIK OP HET DAUWTRAPPEN 2022 
 
Traditiegetrouw was er ook dit jaar met Hemelvaart weer dauwtrappen 
vanuit Niehove. Met zo’n 25 deelnemers gingen we die ochtend op pad 
vanaf de Eisseshof. Toen Janet aan het eind vroeg of iemand een kort 
verslag zou willen schrijven voor de Nais, bood een van de deelnemende 
gasten aan om dit te doen, Judith Bakker, die met haar man Ton op 
kampeervakantie was in Leens. Hieronder haar impressie van deze mooie 
wandeltocht. 
 

 
 

VAKANTIE IN GRONINGEN 
 

Een week vakantie gepland in mei en Ton wilde graag naar het 
Lauwersmeer, zodoende kwamen we terecht in Groningen. Bij Leens 
vonden we een fijne rustige camping, de Leenstertillen, uitgangspunt voor 
wandelingen en fietstochten in het mooie Groningse landschap.  Toen we 
in Oldehove moesten schuilen voor een flinke bui, raakten we aan de praat 
met een inwoner die zijn hondjes uitliet, de plaatselijke krantenbezorger. 
Hij gaf ons de tip om naar 
Niehove te gaan, een mooi, 
authentiek dorpje in de buurt. 
Meteen doorgefietst en we 
kregen een lekker kopje koffie 
van Alida, in de Eisseshof. 
Ton informeerde of er nog wat 
te beleven was in de 
omgeving en Alida vertelde 
dat ze op Hemelvaartsdag 
gingen dauwtrappen. Dit leek 
ons wel spannend en na een 
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telefoontje bleek dat er nog plek was voor twee toeristen. We hoefden niet 
voor dag en dauw op te staan, zoals eigenlijk de traditie is, en toen we 
rond 8 uur ’s morgens verzamelden bij de Eisseshof, was het stralend 
weer. We liepen over weilanden, langs slootjes en klommen over hekken; 
hiervoor was toestemming gevraagd aan de boeren door Janet die deze 
wandeling heeft georganiseerd. Onderweg hadden we leuke gesprekken 
met de anderen, over 
van alles en nog wat, 
de tijd vloog voorbij. 
Net toen we trek 
begonnen te krijgen,  
stopten we bij de 
boerderij van boer 

Keizer en zijn vrouw Zori. Zij hadden de koffie 
klaarstaan met suikerbrood en lekkere 
roombroodjes (met dank aan Dorpsbelangen). 
Boer Henk vertelde over zijn akkerbouwbedrijf 
en liet de moderne schuren zien. Zori vertelde 
dat ze erg blij is om een plek te hebben op de 
boerderij voor haar passie, namelijk de 
hammam en bijhorende massages, en liet de 
ruimten zien waar zij de behandelingen 
uitvoert. Na deze aangename onderbreking 
wandelden we terug naar Niehove. 

 

De volgende dag heb ik een afspraak gemaakt 
voor een behandeling bij Zori ’s hammam en het 
was heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden, je 
voelt je helemaal schoon en ontspannen! Ik kom 
zeker nog een keer terug als ik in de buurt ben. 
 

Ik voel mij vereerd dat ik een stukje mag 
schrijven voor Nais uut Nijhoof en wil jullie 
bedanken voor de gastvrijheid, het was een 
bijzondere ervaring voor ons. 

 
Hartelijke groeten van Ton en Judith  

 
(foto’s Marcel Mulder en Ria Koster) 
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Fietstocht Niehove, zaterdag 9 juli 2022 
 

Op zaterdag 9 juli 2022 wordt er opnieuw een fietstocht georganiseerd. 
Aanvang om 13.00 uur. De tocht begint en eindigt in Niehove en gaat over 
een afstand van ongeveer 40 km. Er zijn onderweg verschillende 
tussenstops gepland, waardoor het voor iedereen aantrekkelijk is om mee 
te doen.  
 

Net als vorig jaar organiseert De Schaats een barbecue na afloop. 
Hiervoor kun je je ook apart bij ons opgeven. We hopen op goed weer en 
natuurlijk veel enthousiaste deelnemers, dus heb je zin om mee te doen? 
Geef je dan nu op! 
 

Deelname fietstocht: 
- Gratis voor leden van Vereniging Dorpsbelangen 
- Niet leden betalen een vergoeding van € 5,- per persoon 
Deelname barbecue: 
- Voor eigen rekening, info hierover volgt nog 
Opgeven voor de fietstocht en/of de barbecue kan tot uiterlijk 
zaterdag 2 juli via: 
- Jan Postema, 06-53686010 
- Wouter Brouwer, 06-14172729 of wouterbrouwer@hotmail.nl 
 
 

 

 

mailto:wouterbrouwer@hotmail.nl
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WIE WAT WAAR 
 

In deze rubriek komen bewoners van Niehove aan het woord over waar 
zij mee bezig zijn, wat hen beweegt en waar hun passie ligt. Een verhaal 
uit het leven gegrepen dus. Deze keer: Martin Clobus. 
 

Eerste import 
Bij toeval ontdekte de redactie van Nais dat het precies 25 jaar geleden is 
dat het Bezoekerscentrum Wierdendorp Niehove officiëel geopend werd. 
Reden genoeg om eens aan de praat te gaan met Martin Clobus, 
aanstichter van dit mooie initatief, over hoe het allemaal zo gekomen is. 
Martin en egaa Betteke de Haan kwamen in 1973 vanuit Groningen in 

Niehove wonen, dus al bijna 
50 jaar geleden. Van Anne 
Datema kochten zij het huis 
aan Tilstok 1, waar hun drie 
zonen zijn geboren en 
getogen: Wilte, Arjen en 
Marcel. Martin en Betteke 
behoorden tot de eerste 
“import”, jonge mensen die de 
grote stad verruilden voor het 
platteland. De huizen in de 
stad waren (toen ook al) duur 
en er ontstond in die tijd een 
zekere hang naar buitenleven. 
Een huisje in Niehove was 
nog wel betaalbaar voor jonge 
studenten. 

 
Martin herinnert zich dat het dorpsleven zich centreerde rond Café 
Eisseshof, destijds uitgebaat door Peter Plaut. Het was alleen in de 
weekenden open en had de naam “best bezochte café van 
Westerkwartier” te zijn met regelmatig interessante muzikale optredens. 
En Martin speelde daar, aanvankelijk als gitarist en later als saxofonist, 
graag zijn deuntje mee. 
 

Dieverdoatsie 
Al van meet af aan was Martin geïnteresseerd in de historie van het dorp 
en zijn omgeving. Hij hoorde de verhalen aan van oud dorpelingen en las 
het boek van meester Bierma “Land en volk van Humsterland”. Zo 
ontstond al in 1976 het eerste idee om deze historie meer voor het 
voetlicht te brengen, maar het zou nog heel wat jaren duren….. 

Martin, Betteke, hun drie zonen met 
aanhang en twee kleinkinderen in 2003 
(uit fotoboek inwoners Niehove) 
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In de tussentijd zat Martin niet stil en was betrokken bij het opzetten van 
allerlei culturele activiteiten, zoals de historische kring Humerike, het 
klokkenluidersfonds (sinds 1994 Taeke Broersma Fonds), Regiotheater, 
het initiatief om de kerkepaden in ere te herstellen en uiteindelijk dus ook 
het bezoekerscentrum in de kerk. Dit alles onder de paraplu van 
“Dieverdoatsie”, een stichting die werd opgericht om subsidies aan te 
kunnen vragen.  [ Voor wie (zoals ik) het niet wist: dieverdoatsie betekent 
vermaak ] Deze stichting stelde zich ten doel de bevordering van de 
(regionale) cultuurhistorie, oudheidkunde en recreatief toerisme. Ook 
andere ‘nieuwkomers’ maakten in de loop van de tijd deel uit van het 
bestuur, zoals Els Gouman, Floris van den Bergh en Rob Vogel. Martin: 
“Toen ik bij de gemeente Zuidhorn ging werken was het handig dat 
anderen de stichting naar officiële instanties vertegenwoordigden. Zo 
ondertekende Rob veelal de subsidieaanvragen, waardoor er geen 
rolverwarring kon ontstaan”. 
Rond 2000 werd het Martin allemaal wat veel om bij alles betrokken te zijn 
en werd besloten  de verschillende onderdelen voortaan zelfstandig verder 
te laten gaan. Dat betekende ook dat Dieverdoatsie werd ontbonden. Zo 
werd Regiotheater een stichting met een eigen bestuur, evenals de 
historische kring Humerike. 
 

 
 

Het Bittergenootschap  
Ik ben benieuwd hoe al deze activiteiten uit de koker van nieuwkomers zijn 
gevallen bij de plaatselijke bevolking. Martin vertelt dat dat eigenlijk wel 
soepel verliep: “Er was soms wel wat geharrewar over wie doet wat, maar 
we waren het er wel over eens dat de activiteiten van en voor de inwoners 
onder Dorpsbelangen vielen en dat wij ons meer op een breder publiek 
van buiten richtten, want het café kon niet alleen bestaan van de omzet uit 
het dorp. De verhoudingen waren goed. Ik heb heel regelmatig bij Jan 
Postema (de oudere), die toen voorzitter van Dorpsbelangen was, aan de 
de keukentafel gezeten. 
En dan komt ook het mysterieuze Bittergenootschap ter sprake, ‘waarvan 
niemand precies wist wie er inzat en wat het doel was’. Dat was eigenlijk 
een voorloper van Dieverdoatsie, aldus Martin en hij vertelt hierover een 
vermakelijk verhaal: “Rob en ik organiseerden regelmatig anoniem wat in 
het café onder de naam Bittergenootschap Niehove. Zo had je geen last 
van ruggespraak en verantwoording naar anderen. Gewoon bij iedereen 
een briefje in de bus dat er weer wat te doen was. Als onderafdelingen 
hadden we klaverjasvereniging "Lös van't wief" en geitenfokvereniging 
"Op hoop van zegen". Rob had vrienden op bezoek van het genootschap 
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"Het nuchtere Kalf". Ik reed ze dan rond met mijn koets met ons Friese 
paard. Daarna verspreidde zich al snel het gerucht dat het bestuur van het 
Bittergenootschap Niehove het dorp weer had bezocht.” 
 

Bezoekerscentrum 
Het idee om tot een 
bezoekerscentrum te komen was 
mede ingegeven door de vele 
aanvragen die er kwamen voor 
rondleidingen door het dorp. “Als je 
niet oppaste, kon je daar ieder 
weekend wel zoet mee zijn”, aldus 
Martin. Ook toen stond ons dorp dus 
al in de belangstelling vanwege z’n 
bijzondere historie en voorbeeldige 
uitstraling. Een permanente 
expositie en een folder met 
informatie en een rondwandeling zou 
dus zeker in een behoefte voorzien.  
Zoals gezegd waren de eerste 
ideeën er al in 1976, maar sinds 
1992 werd er concreter aan gewerkt. 
Het was duidelijk dat de kerk dé plek was om de expositie over dorp te 
presenteren. De kerk van Niehove was al langere tijd niet meer in gebruik 
als godshuis en in bezit overgegaan naar de Stichting Oude Groninger 
Kerken (SOGK). Deze was voorstander van gebruik van leegstaande 
kerken voor andere, maatschappelijke doelen. Zo ontstonden er zelfs 
ideeën om de banken eruit te slopen en er een multifunctioneel centrum 
van te maken. Dat ging de SOGK echter te ver. 
In de 90er jaren van de vorige eeuw werd de kerk grondig gerenoveerd en 
inmiddels was Dieverdoatsie druk doende subsidies te verwerven voor 
een permante expositie over Niehove en het omliggend land. Aanvankelijk 
verliep dit niet zo vlot. Vooral de gemeente Zuidhorn zag het idee van een 
bezoekerscentrum niet zo zitten. Maar uiteindelijk konden de plannen van 
restauratie en bezoekerscentrum in elkaar geschoven worden. 
Dieverdoatsie verkreeg diverse subsidies, ook voor een keukentje en toilet 
in de kerk, en daarvoor in ruil werd de kerk door SOGK om niet 
beschikbaar gesteld voor het bezoekerscentrum. Tot op de dag van 
vandaag. 
 

Panelen en maquette 
De verkregen subsidies maakten het mogelijk fraaie panelen te laten 
vervaardigen naar ontwerp van Annette van Kelckhoven, die destijds op 
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Rikkerdaweg 17 woonde, met teksten van Martin. Daarbij werden oude 
foto’s gebruikt die aangeleverd werden door o.a. Attie de Boer, Jaap 
Postema en Jan Broersma. De illustraties zijn van Sieger Zuidersma, zoon 
van de Ploeg-schilder Arie Zuidersma, terwijl Ben Westerink de kaartjes 
over het ontstaan van Middag-Humsterland maakte. De panelen zijn ook 
in het klein afgedrukt in een boekje “Wierdendorp Niehove”. 
 

 
 

 
 

Op basis van oude kadasterkaarten werd een maquette gemaakt door 
Museumtechnische Werken in Groningen, die mooi weergeeft hoe 
Niehove er tussen 1830 en 1890 uitzag. Met enkele andere ‘oudheden’, 
zoals de blaasbalg van de oude smidse, de bejaardenfiets en een replica 
van de avondmaalsbeker, geeft deze expositie een mooi beeld van het 
leven in Niehove in vervlogen tijden.  
 

25-jarig bestaan bezoekerscentrum 
Op 29 mei 1997 werd het bezoekerscentrum officiëel geopend door 
wethouder H. Hielema (zie krantenknipsel hieronder), die erkende dat de 
gemeente destijds te weinig vertrouwen had in het welslagen van dit 
mooie initatief. Hij was onder de indruk van wat er op vrijwillige basis tot 
stand gebracht was. En zo mag het bezoekerscentrum zich al vele jaren 
verheugen in een groot aantal bezoekers uit alle windstreken; soms ook 
mensen die op zoek zijn naar hun ‘roots’. Na 25 jaar blijkt er uit de 
gastenboeken nog altijd grote waardering voor de prachtige kerk en de 
bijzondere expositie met opmerkingen als: wonderschoon, leerzaam, heel 
verrassend en houd dit moois in ere! (zie ook de collage van opmerkingen 
op volgende pagina’s). De panelen zijn van uitstekende kwaliteit en lijken 
nog wel weer 25 jaar mee te kunnen. Martin benadrukt, dat het 
bezoekerscentrum zo goed loopt door de geweldige inzet die o.a. Marten 
en Alida Terpstra vanaf het begin hebben betoond en Alida nog steeds als 
beheerder van het bezoekerscentrum. 
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…en verdold aalmoal een knecht mit rood hoar 
Het creëren van de permanente 
expositie smaakte naar meer. Er was in 
de loop der jaren zoveel informatie 
verzameld, dat Martin dit graag verder 
wilde delen. Dit leidde tot het boek met 
een (voor westelingen) moeilijke titel 
en als ondertitel: ‘een geschiedenis 
van het wierdendorp Niehove, 
centrum van het Humsterland’, dat in 
2003 uitkwam. Ook dit was een 
coproductie met ontwerpster 
Annette van Kelckhoven. Een mooi 
naslagwerk voor wie meer wil weten 
over de historie van ons dorp. 

 
 

 
Lintje 
Als waardering voor alle 
vrijwilligersactiviteiten op het 
gebied van cultuurhistorie, 
cultuur en recreatie ontving 
Martin in 2005 een Koninklijke 
onderscheiding. Hij werd 
benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Op de foto 
hiernaast zien we hoe 
burgemeester  E. Fennema 
hem het ‘lintje’ opspelt. 
 

En dan is er muziek… 
Wie hem een beetje kent, weet dat Martin niet onverdienstelijk saxofoon 
speelt, o.a. in de mede door hem opgerichte regionale rythm & bluesband 
“Vrij drinken”. Het is dan ook geen wonder dat onder de paraplu van 
Dieverdoatsie c.q. Regiotheater een grote traditie van jazz- en 
bluesconcerten is ontstaan. In 1986 werd er in Niehove een heus 
jazzfestival georganiseerd, dat in wezen een aanzet is geweest tot de 
ZomerJazzFietsTour die het jaar daarop werd geïntroduceerd. Dat was in 
1987, dus ook een lustrum: 35 jaar! Maar dat is weer een heel ander 
verhaal …. voor een andere keer wellicht …. 
 

       (interview: Lex van Wijngaarden) 
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      Plaatselijke pers, 1 juni 1997 
 

 
  
 

Op de volgende pagina’s 

een bloemlezing uit  

de gastenboeken  

van het bezoekerscentrum 
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Bloemlezing uit  

de gastenboeken  

van het bezoekerscentrum 

(1997 -2022) 
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Paul Holthuis trof bijgaand 
ingezonden stuk aan in het 
Nieuwsblad van het Noorden 
van 22 december 1923. 
Het is niet bekend of de eerste 
vraag beantwoord is…… 
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Wordt verwacht: 
 

 Zaterdag 11 juni Bloemschikken 

Zaterdag   9 juli Niehoofster fietstocht 

Zaterdag  26 aug ZomerJazzFietsTour  

Zaterdag 10 sept Open Monumentendag 

Zaterdag  24 sept  Dorpsfeest 

Zondag 25 sept Tocht om de Noord komt door Niehove 

Zaterdag   1 okt  Sluitingsdatum kopij Nais uut Nijhoof 
 

Meer over activiteiten in Niehove in 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/
mailto:rita.hulst@westerkwartier
mailto:m.vanderzee@sociaalwerkdeschans.nl
mailto:b.jansen@sociaalwerkdeschans.nl

