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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: 

WinterNais  begin februari 2023  1 februari 2023 

ZomerNais  begin juni 2023   1 juni 2023 

HerfstNais  begin oktober 2023  1 oktober 2023 

  

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 februari 2023 

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       
 

Wat hadden we een mooi dorpsfeest voorafgaand aan en tijdens de 
Tocht om de Noord! Velen hadden zich uitgesloofd om het dorp een 
eeuw terug te laten gaan in de tijd. Overal werden de oude 
ambachten uitgebeeld die vroeger in ons dorp werden uitgeoefend 
en velen waren uitgedost in passende kledij. Een feest van 
onschuldig vermaak in een sfeer van saamhorigheid, waarop we ook 
veel positieve reacties kregen van de vele wandelaars die ons dorp 
passeerden. 

Een schril contrast met de toestand in de wereld, waarbij het lijkt 
of we van de ene in de andere crisis rollen. Is het geen corona, dan 
wel stikstof, energie, klimaat, vluchtelingen of oorlog. Allemaal 
serieuze onderwerpen die aandacht behoeven, maar helaas nogal 
eens leiden tot wantrouwen, angst, verdachtmakingen, geweld, 
hatelijkheden en harde woorden. 

We hebben afscheid moeten nemen van twee van onze 
adverteerders. Frank en Renate Meester gaan hun tuincentrum 
sluiten als nasleep van de coronacrisis en Wim en Elly Telintel sloten 
onlangs de deuren van hun streeksuper, omdat de energiekosten hen 
boven het hoofd groeiden. Laten we hopen dat er tijdig maatregelen 
worden getroffen om te voorkomen dat nog meer bedrijven ter ziele 
gaan en er een verdere kaalslag op ons platteland plaatsvindt. 

Voor u ligt weer een Nais uut Nijhoof, waarin we u graag willen 
informeren over wat er zoal speelt in en rond ons mooie dorp met 
inzet van veel mensen, veelal op vrijwillige basis. Een terugblik op 
wat geweest is en een vooruitblik op wat ons te wachten staat. We 
hopen daarmee een positieve bijdrage te leveren aan onze kleine 
samenleving, onze mikrokosmos. Dat onze verbondenheid en 
saamhorigheid mag uitstralen in een toch wel verontrustende 
wereld. 

Of zoals laatst iemand zei: Laten we tonen waarin een klein dorp 
groot kan zijn. 

  

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:  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      

 

Vertegenw. Omgevingstafel 

Gasopslag Grijspkerk: 

Martin Clobus  tel 591461
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Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen 
d.d. 14 oktober 2022 
 
Hierbij nodigen wij jullie (leden van de Vereniging Dorpsbelangen 
Niehove) uit voor onze jaarvergadering op vrijdag 14 oktober 2022 om 
20.00 uur in de bovenzaal van de Eisseshof. 
We verwachten een grote opkomst, zeker gezien de terugblik van de 
Tocht om de Noord, de interessante agenda en niet te vergeten de 
verloting! 
 
Agenda  

1. Opening 

2. Notulen (jaarvergadering 01-10-21 en extra vergadering 11-03-22) 

3. Mededelingen 

4. Kort verslag vanuit diverse commissies en groepen (AC, Jeu de 

boule, Nais/flits) 

5. Pauze (loten verkoop) 

6. Financieel verslag 

7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid.  

8. Bestuur : vacature penningmeester 

9. Terugblik Tocht om de Noord verzorgd door Ruud Hendriks 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

12. Prijsuitreiking loten verkoop. 

Vanaf 19.45 uur liggen de stukken klaar ter inzage maar om papier te 
besparen kunt u de stukken ook digitaal lezen op de beveiligde website 
van Niehove.   

Verder hebben we nog een dringende oproep voor een 
nieuwe penningmeester! 
 

Audry Fecherolle heeft het bestuur op de hoogte gesteld dat 
ze het penningmeesterschap niet langer kan combineren met 
haar drukke studie en stopt na de jaarvergadering.  
 

De vereniging kan niet bestaan zonder een penningmeester 
dus hopen we op een spontane aanmelding vanuit het dorp. 
 

Je kunt je aanmelden via de mail db@niehove.eu of via de 
secretaris Petra Postema-Oosting 
 

 
 

mailto:db@niehove.eu
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Omgevingstafel Gasopslag Grijpskerk 
 
De gasopslag Grijpskerk wordt omgezet van een hoogcalorische naar een 
laagcalorische gasopslag. Dit maakt het mogelijk om het Groningenveld 
circa 2 jaar eerder te kunnen sluiten. Het Groningenveld zal volgens de 
huidige inzichten op 1 oktober 2023 sluiten. De Gasopslag Norg zal nog 
enige jaren nodig zijn als capaciteitsmiddel, maar zal gefaseerd 
afgebouwd worden, naar verwachting  in 2028. Na de omzetting zal de 
gasopslag Grijpkerk volgens de huidige inzichten tot na 2030 fungeren als 
reserve voor laagcalorisch gas (gas voor huishoudens) in Nederland. 
Uiteindelijk wil de overheid het gebruik van aardgas helemaal afbouwen.  
 

 
 
Ter begeleiding van dat proces zijn door de overheid twee 
omgevingstafels ingesteld, een voor de gasopslag Norg en een voor 
Grijpskerk. Het is de bedoeling dat de omgevingstafels een brede 
afspiegeling zijn  van de omgeving. Daarbij wordt gedacht aan 
vertegenwoordigers van de verenigingen dorpsbelangen van de 
omliggende dorpen en aan vertegenwoordigers van belangenorganisaties 
zoals LTO en ondernemersverenigingen. Waterschappen, woningbouw-
corporaties of kennisorganisaties kunnen ook een rol vervullen in het 
omgevingstraject.  
 

De gemeenten Westerkwartier en Noordenveld, het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK), en NAM blijven 
eindverantwoordelijk voor de koers en de besluitvorming in het 
omgevingstraject. Ook zij zijn vertegenwoordigd in de omgevingstafels.  
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Ik ben gevraagd om het dorp Niehove te vertegenwoordigen in de 
Omgevingstafel Grijpskerk. Na een eerste kennismakingsavond op 10 mei 
2022 is de omgevingstafel gevormd. De startbijeenkomst  vond plaats op 
19 juli jl.  
 

Tijdens de startbijeenkomst is door EZK en de NAM een presentatie 
gehouden over het proces. Deze zullen wij plaatsen op het besloten deel 
van onze website www.niehove.eu. Op 3 oktober vind de volgende 
bijeenkomst plaats. 
 

Er komt een eigen website: www.omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl. Deze 
is nog in voorbereiding. Op de site komt algemene informatie over het 
omgevingstraject en specifieke informatie over en van beide tafels. Ook 
de verslagen van de bijeenkomsten zullen daarop te zien zijn. Daarnaast 
zal er ook basisinformatie over de ondergrondse gasopslagen te vinden 
zijn. Via een contactformulier kunnen inwoners in contact komen met de 
mensen rondom het omgevingstraject en eventueel hun eigen inbreng 
geven. Zodra deze website in de lucht is, zullen we dit melden via de 
Naisflits. 
 

Martin Clobus 

  

http://www.niehove.eu/
http://www.omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl/
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SAMENLEVEN IN NIEHOVE 
 
Opbrengst KWF-collecte 
 

Ondanks dat er in Niehove e.o. niet 
huis-aan-huis is gecollecteerd, heeft 
de online collecte toch nog € 103,00 
opgebracht. 
Gevers en geefsters, hartelijk dank hiervoor. 
 

 
 

Gezocht…. 
 

Iemand die Nais uut Nijhoof 3x per jaar wil 
bezorgen bij donateurs in Oldehove, 
Gaaikemaweg en Kommerzijl (± 30 exemplaren). 
Graag aanmelden bij Jan Broersma, tel. 591624. 
 
 

 
ActiviteitenCommissie is op zoek naar versterking 

 
Helaas moeten Marjan en Gina wegens verhuizing de AC verlaten en Ella 
gaat een stapje terug doen. Om de activiteiten in Niehove door te kunnen 
laten gaan hebben wij 
versterking nodig. Wij zijn 
dus op zoek naar 
enthousiastelingen die hun 
plekjes over willen nemen. 
Heb je zin om mee te 
werken aan een aantal 
vaste activiteiten en heb je 
ideeën voor nieuwe dingen, 
schroom niet en meld je aan 
via 
acniehove@hotmail.com of 
bij Jennie 0612044787 
 

  

mailto:acniehove@hotmail.com
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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:     

29-10  /  26-11  /  17-12  /  28-01  
25-02  /  01-04  /  27-05  /  01-07 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elsmulder85@hotmail.com
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Zwembad Electra 
 
Inmiddels is Zwembad Electra al weer een maandje 
dicht. Samen met zwemschool Pieterburen, die de 
zwemlessen en toezicht verzorgden,  kunnen we 
terugkijken op een heel mooi seizoen met veel 
zonnige dagen en enthousiaste bezoekers. Zo 
mochten we in de laatste week onze 22.000ste 

bezoeker ontvangen. Zowel de dagelijks of wekelijkse banenzwemmers 
als de recreatieve zwemmers hebben weer genoten van het zwembad. 
Het gehele seizoen door zijn er diverse activiteiten geweest, zoals de 
traditionele zwemvierdaagse die dit jaar tijdens de feestweek op het 
zwembad werd gehouden en welke afgesloten werd met een gezellige 
braderie op het zwembad. Ook het sponsorzwemmen in het laatste 
weekend was een groot succes, waarmee een mooi bedrag van 3.500 
euro is binnengehaald. Terwijl de laatste zaken van seizoen 2022 worden 
afgehandeld kijken we al weer vooruit naar het volgend seizoen en zijn we 
al bezig met de plannen voor 2023. Zo willen we voor volgend seizoen het 
terras en de kassa/kiosk opknappen. 
 

Wat fijn dat we ook dit jaar weer een beroep hebben kunnen doen op al 
onze vrijwilligers!! Dank hiervoor! We kunnen altijd meer vrijwilligers 
gebruiken. Dus als het jou iets lijkt om als vrijwilliger te helpen tijdens de 
kluszaterdagen vlak voor het seizoen, in de tuin of bij de kassa, stuur ons 
dan een mailtje: bestuur@zwembadelectra.nl    
 

 

Na vele bestuursjaren heeft Loanne Faber besloten om te stoppen en haar 
stokje door te geven. Als bestuur zijn we dus op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Lijkt je dit iets of wil je meer informatie of weet je 
misschien iemand? Laat het ons dan weten! Ook via deze weg willen we 
Loanne alvast ontzettend bedanken voor haar inzet als penningmeester. 
Naast het penningmeesterschap is zij ook een belangrijke spil in het 

mailto:bestuur@zwembadelectra.nl
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bestuur en op het zwembad  geweest. De komende maanden zal ze haar 
werk afronden en hoopt ze haar functie te kunnen overdragen.  
 

Afgelopen seizoen is het aantal volgers van onze facebookpagina 
behoorlijk uitgebreid. Op deze pagina wordt tijdens het seizoen met grote 
regelmaat iets geplaatst. Dus als je ons nog niet volgt, zoek ons dan snel 
op. Wij wensen jullie allen een goede winterperiode toe en hopen jullie 
allemaal in 2023 weer te zien op ons mooie zwembad Electra! 
 

     Bestuur zwembad Electra 
 
 

 

Volleyballers welkom bij VOKLUBOL 
 

Dit seizoen is volleybalvereniging Voklubol in Oldehove weer enthousiast 
gestart. Na een aantal seizoenen waarin het coronavirus ook een nadelig 
effect heeft gehad op onze vereniging hopen we dit seizoen weer een 
volledig trainings- en competitieseizoen te draaien. 
Door toch wel een aantal afmeldingen was het weer een puzzel om alle 
teams qua spelers rond te krijgen met name bij de heren en de jeugd zijn 
de teams niet heel groot. Toch is het erg fijn dat we 2 herenteams hebben 
kunnen behouden en dat het 1e damesteam en het recreatieve 
damesteam goed gevuld zijn en wie weet kunnen we volgend seizoen 
weer een 2e damesteam maken voor de competitie, maar eerst het 
seizoen 2022-2023. 
De vereniging heeft op dit moment de volgende teams: 
 

▪ Heren 1, zij spelen wedstrijden in de 1e klasse en trainen op 
woensdag van 19.00 – 20.30 uur. 

▪ Heren 2, zij spelen wedstrijden in de 3e klasse en trainen op dinsdag 
van 19.30 – 21.00 uur 

▪ Dames 1, zij spelen wedstrijden in de 1e klasse en trainen op 
donderdag van 19.15 – 20.45 uur. 

▪ Het recreatieve damesteam traint op de woensdag van 20.00 – 
21.30 uur. 

▪ Het OldStars team traint elke maandag van 19.00 – 20.00 uur. 
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▪ Meisjes A, ca. 15-18 jaar, spelen 1e klasse op niveau A en trainen 
op dinsdag van 18.30 – 20.00 uur. 

▪ Mix C, jongens en meiden van ca. 12-15 jaar, spelen 2e klasse op 
niveau C en trainen van woensdag van 18.00 – 19.30 uur. 

▪ De mini’s,  jongens en meiden van ca. 6-11 jaar, trainen elke 
woensdag van 18.00 – 19.00 uur. 

 

We zijn blij dat we als dorpsvereniging toch nog verschillende teams en 
niveaus kunnen aanbieden. Een aantal teams hebben wel een smalle 
bezetting en daarom zijn we als vereniging nog steeds op zoek naar leden. 
Dus… 
Volleybal iets voor jou? Ben je op zoek naar een (andere) vereniging? 
Wil je het volleyballen misschien eens proberen? 
Kom gerust langs om een keer mee te trainen. Meer informatie is te vinden 
op onze website: www.voklubol.nl.   
Ook hebben we een facebookpagina, volg jij ons ook al? 
Hopelijk mogen we jullie binnenkort zien in sporthal De Kooi, Oldehove. 
 

Bestuur Voklubol 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

http://www.voklubol.nl/
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Terugblik op de afgelopen periode 
 

25 juni: Feestelijke opening speeltuin 
 

Op 25 juni 2022 is de nieuw ingerichte speeltuin tegenover de kerk van 
Niehove officieel geopend door de (klein)kinderen uit het dorp. Voorzitter 
van Dorpsbelangen, Tom Koningh, hield een toespraak, waarin hij de 
inspanningen van de speeltuincommissie roemde en de medewerking van 
de gemeente memoreerde. Bijzonder is dat speeltuin is ingericht voor alle 
kinderen, niemand hoeft meer aan de zijlijn toe te kijken hoe kinderen 
zonder een beperking kunnen klimmen en klauteren. 

Nadat de kinderen het 
toegangslint hadden 
doorgescheurd, konden 
zij lekker ravotten in de 
vernieuwde speeltuin. 
Voor de volwassenen 
was er koffie en thee en 
voor de kinderen een 
ijsje van Rianne’s 
Boerderij IJs. 

 
6 juli: Jubileumconcert C.M.V. Juliana 
 

Onverwacht werden we op 6 juli jl. getracteerd op een 
klein concert van C.M.V. Juliana uit Oldehove. Het orkest 
bestaat 100 jaar en viert dit met diverse activiteiten het 
jaar rond. Het was de bedoeling om buiten voor de 
Eisseshof te spelen, maar vanwege de regen werd het 
optreden naar de kerk verplaatst, waar we konden 
genieten van een aantal mooie muziekstukken. 
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9 juli: Niehoofster fietstocht 

De Niehoofster fietstocht was een groot succes met gelukkig weer veel 

deelnemers. Het valt niet altijd mee om iedere keer een route uit te zetten. 
Maar het is weer gelukt en voor velen die meefietsten was het een 

onbekende route via Tante Til (Enumatil), Museumplein Grootegast en 
een stop voor appels en appelsap in het NAM-park. Terug op de ijsbaan 

werd de bbq en het drinken weer uitstekend verzorgd door IJsvereniging 
De Schaats.  

We bedanken iedereen die heeft meegewerkt: Dorpsbelangen, 

Oudebosch fruitteelt, De Schaats en Rianne’s Boerderij IJs. 

 

Jan & Wouter 
 

 
 

 
 

Volgend jaar: tweede zaterdag van juli is de volgende fietstocht. 
Schrijf het vast in je agenda! 
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15 augustus: Startavond ‘Bij Boer Burger’ 
 

Maandagavond 15 augustus werd een aftrap gegeven van het project ‘Bij 
Boer Burger’ op het erf van Erik en Marjan van der Velde met een mooie 
opkomst van circa 70 mensen uit de directe omgeving en dan vooral 
Niehove. In de dit project werken een biologisch melkveehouder, 
akkerbouwer, fruitteler, imker en de gemeente samen aan het bevorderen 
van de biodiversiteit en de bewustwording hierover binnen de driehoek 
Niehove-Kommerzijl-Niezijl. 
 

 
 

Imker Lodewijk ten Have vertelt dat hij met zijn bijen, de zwarte honingbij, 
aanvankelijk niet naar Niehove wilde komen. ‘Het is daar veel te groen 
voor mijn bijen. Ze hebben bloemen, nectar en stuifmeel nodig’. Gelukkig 
wilde biologisch melkveehouder Erik van der Velde hier iets aan doen. Hij 
zaaide klaver in zijn weilanden en enkele akkerranden en overhoekjes 
werden ingezaaid met bloemen- en kruidenmengsels. Dit bleek aan te 
slaan. Om echt wat voor de biodiversiteit te kunnen betekenen is via het 
Voedselakkoord een project opgestart waar uiteindelijk Akkerbouwer 
Rozema, Fruitteler Oudebosch en de gemeente zijn aangehaakt. 
 

Omdat de zwarte honingbij zich niet over grote afstanden verplaatst, is het 
van belang dat er her en der bloem- en kruidenrijke veldjes zijn, zodat zij 
zich verder kunnen verspreiden. Daarbij kan dus ook de burger een rol 
spelen door in de tuin aantrekkelijke bloemrijke plekken te creëren. Imker 
Ten Have geeft daarbij aan dat het belangrijk is om inheemse 
bloemenmengsels te gebruiken die passen bij de grondsoort. Deze zijn 
o.a. te verkrijgen bij de Cruydthoeck in Nijeberkoop. 
 

Kijk voor een uitgebreid verslag van deze info-avond op: https://voedselakkoord.nu 

https://www.cruydthoeck.nl/


    
19 

24 september: Dorpsbarbecue 
 

Ter voorbereiding op de activiteiten rond Tocht om de Noord, werd ons 
mooie dorp door vrijwilligers versierd en klaargemaakt voor de vele 
bezoekers die zouden gaan langstrekken. Ter afsluiting van deze 
voorbereidingen een heerlijke barbecue op het terras voor de Eisseshof, 
waarbij de meeste deelnemers zich opgedofd hadden in kledij uit de jaren 
50 en 60 van de vorige eeuw. 
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25 september: Tocht om de Noord door Niehove 
 

Wat was het een prachtige dag, toen op zondag 25 september jl. bijna 

6.000 wandelaars door Niehove kwamen in het kader van Tocht om de 
Noord. Het dorp was voor de gelegenheid 100 jaar teruggegaan in de tijd 

met uitbeelding van de vele ambachten die toen nog rond de kerk werden 
uitgeoefend.  

 

  
 

Bij binnenkomst van het dorp was er een tolhuisje en zagen we verder een 

schoolbank uit de oude school, een antieke vrachtwagen van de firma 
Bok, het armenhuis, een fietsenmakerij annex schoekmakerij annex 

kapper, klompenmakerij, slagerij, bakkerij, kruidenier, fourniturenwinkel,  
timmer-en lijkkistenfabriek, enz. Ook liepen veel dorpelingen in passende 

kledij, waarbij de veldwachter een oogje in het zeil hield en de proost in de 
kerk zich niet onbetuigd liet. Het draaiorgel van Joris ten Have zorgde voor 

vrolijke klanken. 
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Buiten het dorp werd druk gewerkt aan een schilderij dat geïnspireerd was 
op het dorpsgezicht van Ploeg-schilder Johan Dijkstra. Iedere voorbij-

ganger mocht een streek zetten onder de enthousiaste begeleiding van 
kunstschilder Gerard Schuil. 

          
         

 

 
Veel wandelaars spraken hun waardering uit voor de geweldige entourage 

en sfeer in het dorp, waar zij ook even op adem konden komen met een 
kop koffie met gebak, warme poffert of een broodje bal. RTV Noord 

maakte een prachtige reportage die te zien is op hun website.  
Al met al een zeer geslaagde dag, 

waarbij het weer ons zeer welgezind 
was. Hulde voor de commissie die 

alles voorbereid en in goede banen 
geleid heeft. Maar ook de spontane 

medewerking van veel dorpsgenoten 
mag niet onvermeld blijven. Een 

geweldige blijk van samenhorigheid: 

waarin een klein dorp groot kan zijn!  

  
Een uitgebreide fotoreportage is te zien op het besloten deel van de 

website www.niehove.eu  

  

http://www.niehove.eu/
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Agenda voor de komende maanden 
 

7 oktober  /  20.00 uur  /  Muziek in de kerk 
 
Tijdens ODE (een samenwerkingsproject van Stichting Oude Groninger 
Kerken en SPOT Groningen) kun je op vrijdag 7 oktober in de kerk in 
Niehove genieten van de fraaie liedjes van Tangarine. 

Tangarine bestaat uit de 
tweelingbroers Arnout en Sander 
Brinks en behoort al dik tien jaar 
tot de vaste waardes van het 
Nederlandse muzieklandschap.  

Entree: € 15,00   

 

 
14 oktober  /  20.00 uur  /  Jaarvergadering Dorpsbelangen 

 
De jaarvergadering van Vereniging 
Dorpsbelangen Niehove vindt 
traditiegetrouw plaats op de 
tweede vrijdag van oktober. Zie 
uitnodiging en agenda op pagina 7. 

 

Bovenzaal Eisseshof 
 

 

4 november  /  20.00 uur  /  WAARK 

Staait n Bisschop veur Stad  is een 
muzikale theatervoorstelling in het Gronings 
met grote verhalen van bekende en 
onbekende mensen tijdens het beleg van 
Groningen door Bommend Berend. Een 
luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, 
intriges, spanning en humor in een historisch 
decor. Voor alle Groningers, uit Stad èn 
Ommeland.  

Bovenzaal Eisseshof  /  Entree € 10,00 



    
23 

18 november  /  20.00 uur  / Jaarvergadering De Schaats 
 
Nader bericht en agenda via de Naisflits. 
 
Bovenzaal Eisseshof 
 

 

 
26 november  /  Intocht Sinterklaas 
 

De wintermaanden staan weer voor de deur en zo 
ook de intocht van Sinterklaas. Deze staat dit jaar 
gepland voor zaterdag 26 november. 
De juiste aankomsttijd van de goedheiligman 
zullen wij ter zijner tijd in de Naisflits gaan melden.  
 

De koopjespiet zou graag willen weten voor welke kinderen t/m groep 8 hij 
dit jaar op pad kan gaan voor een mooi cadeau. Opgave mag hiervoor 
naar de dames van de AC en zij geven de wensen door. 
Graag aanmelden voor 28 oktober op acniehove@hotmail.com of stuur 
een appje naar Jennie 0612044787. Zet hierin om wie het gaat en de 
leeftijd en ook een klein verhaaltje over het kind. Ook vragen wij een 
bijdrage van € 2,50 voor leden en niet leden € 5,00 
 

 

10 december  /  14.00 uur  /  Workshop ‘Stippen’ 
 

Een winterse workshop voor de creatieveling 
onder ons. Graag nodigen wij jullie uit voor 
een workshop stippen op zaterdagmiddag 10 
december in de Eisseshof. 
 

Onder leiding van Elina Halsema uit 
Oldehove gaan we een mooie houten 
kerstboom versieren met dotting pennen. 
Maak zelf de mooiste creaties met grote en 
kleine stippen en verschillende kleuren.  
De kosten voor deze workshop zijn €17,50 
incl. een lekker kopje koffie of thee en een 

versnapering. Geef je op voor 12 november zodat we kunnen kijken of 
deze gezellige middag door kan gaan.  
 

Graag opgeven via acniehove@hotmail.com of via de app bij Jennie 
0612044787 

mailto:acniehove@hotmail.com
mailto:acniehove@hotmail.com
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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. Deze keer:  
 
 

 

Een oud pand heeft regelmatig onderhoud nodig en van tijd tot tijd ook een 
stevige renovatie. Het was enkele jaren geleden niet voor het eerst dat de 
Eisseshof onder handen genomen werd. Ook in najaar 2002, nu precies 
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20 jaar geleden, vond een grootscheepse renovatie plaats, waarbij o.a. 
het dak van de doorrit werd vervangen. En ook toen werd veel werk 
verricht door vrijwilligers uit het dorp. Op zaterdag 28 september 2002 nam 
wethouder Froukje Boersma de zaag ter hand om op symbolische wijze 
de start van de renovatie in te luiden. Naast het dak, werd ook voeg- en 
schilderwerk verricht en kregen de keuken en de cv-installatie een 
opknapbeurt. Aan de benodigde 76.000 euro droeg de toenmalige 
gemeente Zuidhorn 45.000 euro bij. 
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Middag-Humsterland krijgt bijdrage Erfgoed Deal 
 
Nationaal Landschap Middag-Humsterland heeft een bijdrage van  
156.000 euro gekregen van Erfgoed Deal. Met deze bijdrage gaat de 
Gebiedsraad, samen met gebiedspartners aan de slag  met het opstellen 
van een landschapsvisie.  Daarnaast laten zij een gebiedsofferte opstellen 
voor langjarig landschapsbeheer, waarbij erfgoedwaarden de verbinden-
de factor zijn. 
Via uitvoeringspilots wordt gezocht naar nieuwe oplossingen om de 
opgaven samen te overbruggen. Dit wordt samen met de boeren 
opgepakt. 
 

Erfgoed Deal  
Erfgoed Deal ondersteunt aansprekende voorbeelden van plekken in 
Nederland, die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van betekenis 
gaat spelen. In de zesde (en vooralsnog laatste) ronde van de Erfgoed 
Deal zijn zes nieuwe projecten toegevoegd, waaronder die van de 
Gebiedsraad Middag Humsterland. In totaal doen er nu 36 projecten mee.  
 

 
 

Project   
Middag-Humsterland is een van de oudste cultuurlandschappen van 
Nederland. Het is gevormd door wierden, kwelderruggen en dijken. De 
invloed van de zee is nog duidelijk zichtbaar. Boeren hebben het 
landschap verder vormgegeven. Het landschap krijgt ook te maken met 
opgaven voor biodiversiteit en klimaat. Door te kijken naar het verleden en 
boeren aan zet te laten voor behoud van het gebied, ontstaat de beste 
borging voor het erfgoed. Belangrijk is dat tegenover de extra 
inspanningen een bijdrage staat vanuit de maatschappij.  
Het project combineert opgaven voor biodiversiteit, klimaat en circulariteit. 
Met het behoud van kronkelige slotenpatronen, reliëf in het landschap en 

https://www.erfgoeddeal.nl/
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historisch agrarisch gebruik. De gemeente Westerkwartier heeft de 
bijdrage voor het project aangevraagd.  
 

Wethouder Plattelandsbeleid, Natuur en Landschap Bert Nederveen is blij 
met deze toekenning: “Met deze extra middelen kan het gebied zelf 
stappen maken voor een bestendig en aantrekkelijk nationaal landschap. 
De kracht van het gebied zit bij de betrokken inwoners, boeren en 
ondernemers: het is voor en door het gebied.” 
 

 
 

Samenwerking  
In deze erfgoeddeal werken de Gebiedsraad Middag-Humsterland, het 
Programma Westerkwartier Natuurinclusief, project Ontwikkelend 
Landschap, het Nationaal Programma Groningen (Toukomst) en de 
gemeente Westerkwartier samen. Binnen deze organisaties zijn veel 
partijen vertegenwoordigd.  
 

Gebiedsraad Middag-Humsterland 
De Gebiedsraad bestaat uit twaalf leden en een onafhankelijk voorzitter. 
De Gebiedsraad is een bijzondere vorm van inwonersparticipatie. Deze 
zet zich in om samen te werken aan oplossingen voor een duurzaam, 
leefbaar en biodivers landschap. Niehove is rijk vertegenwoordigd in de 
Gebiedsraad met vier leden: Ruud Hendriks, Janet Postema, Erik van der 
Velde en Lex van Wijngaarden. 

  
Zie ook: www.middaghumsterland.info 

  

http://www.middaghumsterland.info/
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Nieuwe roman van Janneke Holwarda 
 

In de Nais van afgelopen februari mochten wij een interview plaatsen met 
de oudste inwoner van Niehove, Willem Reinen. Inmiddels heeft ook een 
nieuw boek van Janneke Holwerda het licht gezien, waarin zij - op basis 
van het levensverhaal van Willem - beschrijft hoe een oude man aan het 
eind van zijn leven terugkijkt. Hij kan nauwelijks meer lopen, kauwen, heeft 
hulp nodig bij bijna alles. En het ergste: hij kan geen muziek meer maken. 
Wat hem rest zijn herinneringen …… 
 

Het leven van Willem Reinen staat model 
Het is geen lineair verhaal, geen exacte levensgeschiedenis. Het 
intrigerende en kleurrijke levensverhaal van Willem staat model voor deze 
roman. Het is meer een verzameling fragmenten, zoals iemand al pratend 
dingen vertelt en overweegt. Heel bijzonder is dat het verhaal niet in de ik- 
of de hij-vorm is geschreven. De hoofdpersoon wordt consequent met jij 
aangesproken, alsof hij tegenzichzelf spreekt. En om het gesprek gaande 
te houden wordt er een (gefingeerde) hulp geïntroduceerd, waarmee de 
hoofdpersoon in discussie gaat. Een intrigerend verhaal, dat je in één 
adem uitleest. 
 
Enkele lovende recensies: 
 

Tzum literair weblog (DvhN):  
Omdat Holwarda geen chronologisch 
verhaal heeft geschreven, maar in 
korte stukjes heen en weer springt in 
de tijd, heb je als lezer ook het idee 
dat je in het hoofd van Willem zit. Je 
hebt nauwelijks het idee dat er een 
schrijfster aanwezig is die dat 
allemaal zorgvuldig gecomponeerd 
heeft. Dan heb je een goed boek in 
handen. 
 
Maarten Steenmeijer (Volkskrant):  
….het gevoel dat je bijblijft na het 
lezen van deze roman is dat het leven 
dan misschien niet te doen is, maar 
omzien met deze hoogbejaarde 
eigenheimer wel. Heel goed zelfs. 
 

Het boek is te koop in de Eisseshof 
en in de erkende boekhandel.  
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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: Henk en Zori Keizer. 
 

Over akkerbouw en een oosterse hammam 
 

Eigenlijk zijn ze geen inwoners van Niehove, maar wel onze directe buren 
net over de grens met Oldehove. Tijdens het dauwtrappen op afgelopen 
hemelvaartsdag brachten we een bezoek aan de boerderij van Henk en 
Zori Keizer, waarbij beiden enthousiast vertelden over hun dagelijkse 
bezigheden. In het verslag dat wij in de vorige Nais plaatsten, kwam dit 
verder niet zo voor het voetlicht. Vandaar dat ik onlangs nog maar eens 
bij hen langs ben gegaan om hun verhalen op te tekenen. 
 

 
 

Op de fiets blijkt het toch niet helemaal naast de deur. Alleen de oprit naar 
de boerderij is al bijna een kilometer lang. We hebben afgesproken op een 
tijdstip dat tweejarige dochter Helena haar middagslaapje doet. Zo kunnen 
we ongestoord praten aan de keukentafel van het huis dat Henk en Zori 
enkele jaren geleden nieuw hebben laten bouwen. 
 

Henk vertelt dat hij in 1999 naar hier is gekomen, nadat de boerderij die 
hij met zijn ouders runde in Oldambt moest stoppen vanwege de aanleg 
van Blauwestad. Zijn ouders hadden daar voorheen een gemengd bedrijf 
met nadruk op akkerbouw, vooral fabrieksaardappelen die verwerkt 
werden tot aardappelmeel. Henk: “Het nadeel van het telen van 
fabrieksaardappelen is dat alles gedicteerd wordt door de industrie. Het 
lijkt dan meer of je in loondienst bent.” 
Op deze nieuwe locatie kon Henk zich toeleggen op de teelt van 
pootaardappelen, wat overigens afgewisseld wordt met wintertarwe, uien, 
zomergerst, enz. Die afwisseling is van belang om plantenziekten tegen 
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te gaan en uitputting van de aarde te voorkomen. Voor de afzet is Henk 
aangesloten bij een coöperatie: “Die zorgt ervoor dat de producten worden 
verkocht en hun bestemming krijgen. Jaarlijks stemmen we met elkaar af 
welke gewassen geteelt zullen worden, zodat we verzekerd zijn van goede 
afzet. De coöperatie heeft hierin wel een sturende rol, maar ik blijf eigen 
baas”. 
Het valt op dat in ons Humsterland veeteelt duidelijk de overhand heeft. Is 
deze bodem wel geschikt voor akkerbouw, wil ik weten. Henk geeft aan 
dat de kleibodem wel zwaarder te bewerken is. Maar hij ervaart dat zijn 
land (43 hectare) niet overal hetzelfde is: “Langs de waterlopen is een 
strook zware knipklei, terwijl de grond elders wel weer wat losser is.”  
Hoewel hij het niet hardop zegt, hoor ik tussen de regels door toch wel 
enige frustratie over de vele en vooral steeds wisselende regelgeving 
vanuit Den Haag en Brussel, maar aan de andere kant is Henk zich heel 
goed bewust dat we zorgvuldig met onze aarde moeten omgaan: “Het is 
als akkerbouwer belangrijk om je grond goed te kennen en om er voor te 
zorgen dat je deze niet uitput. Het blijft vaak een zoektocht om de beste 
methoden te vinden.” Zo is Henk een jaar of zes geleden gestopt met 
ploegen, omdat hiermee de bodemstructuur en het bodemleven teveel 
worden aangetast. Hierdoor komen er minder voedingsstoffen voor de 
plant beshikbaar en is meer bemesting nodig. Daarvoor in de plaats wordt 
de grond veel lichter bewerkt o.a. met opbrengen van humus en verder 
wordt groenbemesting toegepast. Henk wijst naar een veld gele mosterd: 

“Die sterft af, blijft liggen en dient 
dan als mest voor de aardappelen 
die daar het volgend jaar worden 
gepoot. In feite ben je dan een 
heel eind op weg met kringloop-
landbouw. Het blijft een proces 
van uitproberen en steeds weer 
bijleren. En een kwestie van 
lange adem, want vaak zijn de 
effecten pas op de lange termijn 
zichtbaar”.   

 

Wie over het Anne Pilat Pad fietst of wandelt ziet langs de randen van het 
bouwland brede stroken grasland. Henk vertelt dat hij al wat langer randen 
langs sloten braak liet liggen. Dat werd vervolgens ook verplicht vanuit de 
overheid om te voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in de sloten terecht 
zouden komen. Nu verhuurt hij de stroken aan collega’s die er gras 
hebben ingezaaid en het regelmatig komen maaien. Al met al een win-
win-situatie. 
Daar komt men langs het pad sinds een tijdje een bijzonder bord tegen. 



    
32 

En zo raken we in gespek met Zori 
die hier enkele jaren geleden is 
neergestreken. Zori heeft haar 
wortels in Bulgarijë en kwam als 
jonge vrouw naar Nederland om 
geld te verdienen met het idee na 
enige tijd weer terug te gaan naar 
haar vaderland. Zij werkte o.a. in 
de horeca en het beviel haar hier 
zo goed dat ze uiteindelijk is 
gebleven. Ze trouwde en woonde 
lange tijd in Monnickendam onder 
de rook van Amsterdam, waar ook 
dochter Victoria en zoon Borimir 
zijn geboren. Hoe dan toch in het 
Groninger land terecht gekomen? 
Henk en Zori willen dit mooie 
verhaal wel vertellen. Henk had 
voor overleg met een Bulgaarse 
kennis een tolk nodig. Dat werd 
dus Zori. Er was een klik en na een 
tijdje skypen, wilden ze elkaar wel beter leren kennen….. en van het een 
kwam het ander. Henk met een big smile en dochter Helena - inmiddels 
wakker geworden - op de arm: “Iemand voorspelde mij dat ik ooit nog wel 
eens zou trouwen. Ik geloofde daar niet zo in, maar hij kreeg toch gelijk!”. 
 

Bulgarijë is vijf eeuwen onderdeel geweest van het Ottomaanse rijk en zo 
is de hammam ook daar terecht gekomen; het woord betekent badkamer 
of badhuis. Zori: “In mijn jeugd hadden de meeste huizen geen badkamer 
en daarom kregen wij wekelijks een muntje om naar het badhuis te gaan. 
Bij de hammam gaat het niet alleen om baden, maar ook om 
lichaamsreiniging middels scrubben en ontspanningsmassage. Het is een 
wezenlijk onderdeel van ons dagelijks leven.” In Nederland gaf Zori soms 
ook massages aan vrienden en bekenden. Om er zich verder in te 
bekwamen ging zij daarvoor cursussen volgen, in Utrecht en  Zwolle. 
Met haar verhuizing naar Oldehove kon zij uiteindelijk haar passie waar 
maken. Omdat de boerderij van Henk oud en weinig comfortabel was, 
werd besloten deze af te breken en een nieuw woonhuis en schuur te 
bouwen. In de schuur kon de hammam en massagesalon ondergebracht 
worden, een mooie en praktisch ingerichte ruimte. 
 

Bij het hammam-ritueel gebruikt Zori geen stoombad, zoals in oosterse 
landen gebruikelijk, maar een sauna. Dat vind zij hygiënischer. Na een 
tijdje opwarmen en ontspannen in de sauna vindt de eigenlijke hammam-   
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behandeling plaats op een stenen tafel, waarbij het lichaam eerst licht 
gescrubd wordt en daarna gemasseerd met warm water en een grote 
hoeveelheid zeepschuim. Dat geeft een weldadig gevoel, waarbij 
gespannen spieren losser gemaakt worden, wat dan weer leidt tot een 
algemeen gevoel van ontspanning van lichaam en geest. Ik heb dat 
inmiddels zelf ook mogen ervaren! Naast de hammam biedt Zori ook 
klassieke en hot stone massages. 
 

 

Op mijn vraag of in het Groninger land wel belangstelling is voor een 
hammam, antwoordt Zori dat zij nog wel wat terughoudendheid ervaart. Er 
komen overigens ook mensen van wat verder weg. En de corona-crisis 
heeft een handje geholpen, omdat Zori haar praktijk kon voortzetten, 
terwijl de sauna’s gesloten waren. Bovendien is een overvolle agenda ook 
weer niet wenselijk: “Ik vind het heerlijk om mensen te ontmoeten en blij 
te maken met een fijne massage, maar daarnaast wil ik ook voldoende 
aandacht kunnen besteden aan mijn gezin.” 
 

In haar enthousiaste verhaal komt naar voren dat Zori zich erg gesteund 
voelt door Henk: “Voor hetzelfde geld had hij een dergelijke ‘exotische 
onderneming’ niet zien zitten.” Om daar met een glimlach aan toe te 
voegen: “Wie vroeger op googlemaps naar onze locatie keek, zag daar 
staan ‘H.A. Keizer’, nu staat er ‘Zori’s Hammam’. Eigenlijk heb ik Henk een 
beetje van de kaart geveegd. Maar dat kan hij wel hebben, hoor”.  
 

(interview: Lex van Wijngaarden) 
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In rubriek “de boerin” van het maandblad Veeteelt (augustus 2022) een 
informatieve reportage over hoe Rianne van der Helm samen met haar 
zus Mariët boerderij-ijs maakt. Een mooi inkijkje in het bereidingsproces.  
Het hele artikel is als pdf te vinden op www.veeteelt.nl 
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http://www.veeteelt.nl/
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Wordt verwacht: 

 Vrijdag   7 okt Muziek in de kerk: TANGARINE 

 Vrijdag 14 okt Ledenvergadering Dorpsbelangen 

 Vrijdag   4 nov    Theatergroep WAARK 

 Vrijdag 18 nov Ledenvergadering De Schaats 

 Zaterdag  26 nov Intocht Sinterklaas 

 Zaterdag 10 dec Workshop ‘Stippen’ 

Woensdag   1 feb Sluitingsdatum kopij Nais 
 

Dit is het programma voorzover bekend. 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

