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Colofon 
 

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

Eindredactie: 
 

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

Advertenties: 
 

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

 

Nais uut Nijhoof verschijnt 3 maal per jaar: 

   Verschijningsdata:  Kopijsluitingsdata: 

ZomerNais  begin juni 2023   1 juni 2023 

HerfstNais  begin oktober 2023  1 oktober 2023 

WinterNais  begin februari 2024  1 februari 2024 

 

Enkele spelregels: 
 
Kopij voor het volgende nummer, de ZomerNais, vóór 1 juni 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 Loanne Faber 
 

Website van Niehove: www.niehove.eu 

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

De eerste maand van het jaar zit er al weer ruimschoots op. De dagen 
beginnen te lengen en we hadden zelfs al een paar voorjaarsachtige 
dagen. Hoogste tijd dus voor een Nais uut Nijhoof. 

Onze oproep voor kopij heeft weer heel wat pennen in beweging 
gebracht. Waarvoor dank! Niet alleen uit het eigen dorp, maar ook 
breder vanuit ons Middag-Humsterland mochten we bijdragen 
ontvangen, zoals van Zwembad Electra, De Dikke Tien Runn, het 
project Bij Boer Burger, het Gasberaad in Grijpskerk en een initiatief 
om het gat op te vullen dat is ontstaan door het wegvallen van de 
streeksuper in Oldehove. Allemaal zaken waar wij als Niehoofsters 
ook belang bij kunnen hebben. 

Dit maal een eigen aflevering van DNA (on)bekend: op zoek naar Sam 
van Beek. En een alarmerend bericht: de ActiviteitenCommissie 
dreigt om te vallen; er is dringend versterking nodig. Lees dus de 
oproep op pagina 16. 

We blikken terug op wat ooit was: een heiligenbeeldenmarkt in de 
kerk en een streekbus die al 30 jaar niet meer door Niehove rijdt. En 
ook recenter: een wereldkampioen in ons dorp, een geslaagde 
intocht van Sinterklaas, een sfeervolle kerstavond in de kerk, carbid 
schieten en kloksmeren met oud-en-nieuw. Maar we kijken ook 
vooruit naar wat ons de komende tijd te wachten staat; al is deze 
Nais eigenlijk net iets te vroeg om de agenda al wat definitiever in 
te kunnen vullen. 

Na het verlies van enkele adverteerders mogen we ditmaal weer een 
nieuwe adverteerder begroeten: Buurtsuper Ubels in Ezinge, die ook 
in Niehove wil bezorgen. In het vorige nummer is abusievelijk de 
advertentie van de Inbouwman weggevallen. Met excuses drukken we 
deze advertentie in dit nummer wat groter af. We mogen blij zijn 
met onze adverteerders, omdat zij met hun financiële bijdrage de 
uitgave van Nais uut Nijhoof mogelijk maken. 

Dat we met elkaar maar weer een mooi voorjaar tegemoet mogen 
gaan.  

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:  Marcel Mulder 

Leden:                  Jan Broersma            tel 0594-591624 

    Rianne van der Helm  tel 06-57960984 

    Jennie Tuinstra-Dijkema tel 0594-597027 

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 

Bianca Pieltjes 

vacature 

vacature 

 

Lief en Leed 

Anneke Broersma tel 591624 

Duurzame energie (Buurkracht) 

Lammert Top               tel 591272 

Harrie Schaaphok       tel 591589 

Wietse Venekamp      

 

Vertegenw. Omgevingstafel 

Gasopslag Grijpskerk: 

Martin Clobus  tel 591461
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Bericht van Vereniging Dorpsbelangen  
 
Beste mensen, 
 

Met spoed gezocht  
 

Heeft u een plek(je) voor: een vocht- en motvrije ruimte waar de attributen 
en kleding van Sinterklaas en de Pieten kunnen worden opgeslagen! 
Oftewel…. Wie heeft een zolder of ruimte beschikbaar om de 
activiteitencommissie te helpen om op zo kort mogelijke termijn dit 
probleem op te lossen. 
 

Stand van zaken realiseren parkeerplaats 
 

Medio de tweede week van januari heeft er een 
vergadering bij de gemeente plaatsgevonden 
om te kijken hoe de kosten die gepaard gaan 
met bovengenoemde gedekt kunnen worden. 
Oftewel is daar een subsidiepotje voor 
beschikbaar en in hoeverre kan/wil de gemeente 
de kosten volledig dekken? Misschien zijn er 
lezers die mogelijkheden kunnen aandragen 
voor subsidie o.i.d. waarmee we geld kunnen 
lospeuteren om als dorp bij te dragen! 

 

Besteding dorpsbudget  
 

Voor het besteden van het jaarlijkse dorpsbudget dat de gemeente 
beschikbaar stelt horen wij graag vanuit het dorp ideeën voor het 
organiseren van culturele, feestelijke en/of creatieve gebeurtenissen of 
voorzieingen die ons dorp op de kaart houden! Dorpsbelangen zou graag 
de plannen bij de gemeente willen neerleggen om te kijken of wij het 
dorpsbudget op die manier kunnen binnenhalen! 
Er hebben zich al een aantal mensen aangemeld met betrekking tot het 
creëren van ideeën maar hoe meer zielen hoe meer vreugd en hoe meer 
leuke input!!! 
 
Stuur je reactie op al het bovengenoemde naar de secretaris van 
Dorpsbelangen: db@niehove.eu 
 

Met groet, namens het bestuur, Tom Koningh, voorzitter.    
 

  

mailto:db@niehove.eu
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Oproep van de penningmeester 
 

Kort na de jaarvergadering is via de Naisflits van 18 oktober het verzoek 
uitgegaan om de jaarlijkse contributie voor Dorpsbelangen te betalen. 
Helaas zie ik dat nog niet alle leden en donateurs hun contributie betaald 
hebben voor het seizoen 2022/2023.  
 

Aan diegene die nog geen contributie betaald heeft voor seizoen 
2022/2023 het verzoek om dit alsnog te doen. Dat kan op de vertrouwde 
manier door de contributie over te maken op rekening: 
NL35 RABO 0348 6550 61 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Niehove. 
Graag o.v.v. volledige postcode + huisnummer. 
 

Om het nog makkelijker te maken kan je ook een van onderstaande QR-
codes scannen. Let op dat je QR-code scant die voor jou situatie van 
toepassing is! 
 

Bij voorbaat dank, Marcel Mulder 
 
 
 
     Lid eenpersoonshuishouden betaalt € 7,50 
 
 
 
 

 

 
 
 
Lid meerpersoonshuishouden betaalt € 15,00 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Donateur (buiten Niehove) betaalt € 10,00 
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Bericht van de Schaats 
 

 
           

Eén dagje schaatsen 
De meteorologische winter was nog maar net ingegaan en de 
temperaturen daalden onder het vriespunt. Dit was voor ons het moment 
om de ijsbaan vol te pompen met water vanuit het diepje. 
Na een paar stevige nachtvorsten kon er toch nog één dag worden 
geschaatst op natuurijs! Dit was op zondag 18 december. Veel blije 
gezichten en rode wangen bij de fanatieke sporters. 
Rianne had een emmer heerlijke verse chocolademelk meegebracht, dit 
mede namens Westerkwartier Boert Bewust; waarvoor hartelijk dank! 
Ook zijn wij als vereniging blij verrast met de nieuwe leden en donateurs! 
We kijken terug op een geslaagd ijsweekend. Hopelijk krijgen we nog een 
koude periode dit seizoen, zodat de ijzers weer onder kunnen. 
 

11 maart: NL doet 
Op zaterdag 11 maart is er weer de landelijke 
NLdoet dag. Ook deze keer willen wij van 
IJsvereniging de Schaats deze gelegenheid 
aanpakken om de nodig klusjes te doen. 
We beginnen om 9.00 uur met koffie en 
daarna willen we weer het één en ander 
schoonmaken. Ook willen we het pad 
verharden naar het pomphok. 
Kom je ook? We hopen er weer een gezellige 
dag van te maken. 
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Van de Plaatselijke Commissie SOGK  

(Stichting Oude Groninger Kerken) 

 

Enige tijd geleden werd al eens geschreven over een mogelijke restauratie 
van ons historische orgel. Hierbij een update van de stand van zaken. 
 

In augustus 2021 zijn Christiaan Velvis, die verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van de orgels van de SOGK en Theo Jellema, bekend organist 
en rijksadviseur voor ons orgel in Niehove op bezoek geweest om het orgel 
te inspecteren. Het is al langer bekend dat de situatie van het orgel te wensen 
overlaat en een restauratie/groot onderhoud nodig is. Een probleem daarbij 
is dat de laatste restauratie in 2001 is afgerond. Een nieuwe restauratie na 
ongeveer 20 jaar zou nog niet nodig moeten zijn.  In de loop der jaren is 
duidelijk geworden dat bij de laatste restauratie wel wat kanttekeningen te 
plaatsen zijn, hoewel de toenmalige orgelbouwer De Graaf en orgeladviseur 
Jan Jongepier veel kennis van zaken hadden. Maar al gauw na de restauratie 
van 2001 deden zich de eerste problemen al weer voor, onder andere 
veroorzaakt door de (vochtige) klimatologische omstandigheden in de kerk.  
 

Theo Jellema en Christiaan Velvis hebben het orgel uitvoerig geïnspecteerd 
en de historische waarde en de mooie klank van het instrument nog weer 
eens onderstreept. Beiden hebben ook aangegeven dat ze positief zullen 
adviseren over een eventuele restauratie. Een moeilijk punt in het geheel is 
dus dat de laatste restauratie nog niet heel lang geleden is uitgevoerd. 
Positief is natuurlijk de historische waarde van dit rijksmonument. Verder is 
het ook belangrijk dat het orgel een functie heeft. Het moet wel gebruikt en 
bespeeld worden. 
 

Aan een eventuele volgende restauratie hangt een behoorlijk prijskaartje. De 
orgelbouwer die het orgel zou moeten restaureren (de firma Flentrop uit 
Zaandam) heeft 10 jaar geleden al een keer een offerte gemaakt. Kosten  
70.000 euro. En met de loonontwikkeling van de laatste jaren zal dat oplopen 
tot zeker 100.000 euro nu. Dat is een heel bedrag voor zo’n klein orgel, denkt 
u wellicht. Deze hoge kosten hebben te maken met kennis van zaken op 
restauratiegebied, hoe herstel je met respect voor de geschiedenis het 
instrument. Dat betekent dat alles op maat moet worden gemaakt. 
Christiaan Velvis heeft voor het eind van 2021 subsidies aangevraagd en 
daarop is positief gereageerd. Maar dit is nog maar een deel van het 
benodigde geld. Vanaf maart 2023 worden er weer nieuwe aanvragen 
gedaan. Op dit moment is dan ook nog geen duidelijkheid te geven over 
wanneer de restauratie zal kunnen plaatsvinden. Het ziet er hoopvol uit, maar 
het is een kwestie van lange adem. 
 

In de tussentijd is er wel de afspraak dat storingen die het bespelen van het 
orgel onmogelijk maken verholpen worden. Zo is drie jaar geleden de firma 
Mense Ruiter in het voorjaar een paar dagen geweest om een aantal 
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mankementen te verhelpen. Twee 
jaar geleden is orgelbouwer Winold 
van der Putten geweest om het orgel 
grotendeels te stemmen. Op deze 
manier doen we ons best om het 
orgel in ieder geval niet verder 
achteruit te laten gaan. 
 
Jan Jongepier schrijft in 2003 dat in 
Niehove orgelklanken te horen zijn uit 
lang vervlogen tijden. Iets om trots op 
te zijn en te bewaren. 

 
Namens de plaatselijke commissie 
SOGK, Boudewijn de Vries 

 

 
Foto: middelste gedraaide/gebosseleerde         
pijp uit de 16e eeuw 

Nog even de belangrijkste geschiedenisfeiten van het orgel op een rijtje: 
 

- (Ongeveer) 1557 gebouwd voor de kerk van Uithuizermeeden, mogelijk 
door Andreas de Mare (die o.a. in 1562 het beroemde en onlangs 
gerestaureerde orgel van Loppersum bouwde). 

- In 1692 heeft de beroemde Arp Schnitger aan het orgel gewerkt, voor 200 
gulden toen. Het is niet meer bekend welke werkzaamheden hij aan het 
orgel verricht heeft. 

- In 1781 is het orgel van Uithuizermeeden doorverkocht aan Uithuizen (RK 
kerk). 

- In de huidige vorm is het orgel gebouwd in 1816 door de Duitser Joachim 
Wenthin (uit Emden), met gebruikmaking van oude registers. 

- In 1843 en 1850 zijn veranderingen aangebracht door Geert Pieters Dik 
(uit Groningen). 

- In 1908 is het orgel in de kerk van Niehove geplaatst door Marten Eertman 
uit Noordwolde. 

- In 1953 voorzag de orgelkenner Cor Edskes uit Groningen het orgel van 
een elektrische windvoorziening. 

- De bekende organist Klaas Bolt heeft in zijn archief een historische 
beschrijving van het orgel/pijpwerk. 

- In 2000/2001 restauratie door orgelbouwer De Graaf uit Leusden, adviseur 
was Jan Jongepier. 
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Regiotheater Niehove  
   

 
Afgelopen najaar hadden we een aantal mooie voorstellingen in ons 
Regiotheater.  
 

Op 1 oktober een swingend optreden van ‘Jazz to Dance to’ met Bert van 
Erk en zijn band.  

Op 4 november hadden we 
volle bak bij het optreden van 
WAARK met het historische en 
hilarische muziek- en theater-
stuk ‘Staait n Bisschop veur 
Stad’. Het was wel even passen 
en meten om het grote decor te 
kunnen plaatsen. Heel knap 
gespeeld en gezongen door 
een groep amateur artiesten. 

 

Geen activiteit van Regiotheater, maar wel door ons publicitair 
ondersteund was het optreden van ‘Tangarine’ in de kerk van Niehove op 
7 okober; een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken en SPOT 
Groningen in het kader van Ode. 
 

Voor de komende maanden zijn we 
weer bezig met enkele optredens, 
maar deze liggen nog niet definitief 
vast. Mogelijk komt er in maart een 
optreden van de Ierse zangeres 
Liz Jones (voorlopig is hiervoor 19 
maart geprikt) en op 23 april 
verwachten we een optreden van 
Klezmer & Co. Deze band hadden 
we al voor april 2020 gecontracteerd, maar toen gooide corona roet in het 
eten. Ook proberen we dorpsgenoot Pieter Nanne te strikken voor een 
optreden in het najaar. Het staat allemaal nog in de grondverf, dus houdt 
de Naisflits of onze Nieuwsbrief goed in de gaten. 
 

En verder: Wouter Brouwer gaat het bestuur van de stichting verlaten 
vanwege andere activiteiten. Pieter Nanne Groot is bereid zijn plaats in te 
nemen, waar we erg blij mee zijn. 
 

Tot ziens in het Regiotheater, Fred, Husein, Pieter Nanne, Lex 



    
14 

ZWEMBAD ELECTRA 
 
Inmiddels is Zwembad Electra al weer een paar 
maanden dicht. Maar achter de schermen zijn we 
druk bezig voor het komende seizoen, want nog 
een paar maanden en dan gaat het zwembad 
weer open. 

 
NL DOET DAG en KLUSOCHTENDEN 
In het voorjaar zullen er weer klusdagen zijn, evenals de “NL doet dag” 
waar we weer aan mee doen.  
De klusochtenden zijn:  11 maart (NL doet dag)  -  8 april  -  15 april 
Vanaf 8 uur is de koffie klaar en daarna gaan we aan de slag! 
We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dus wees welkom! 
 

Als het jou iets lijkt om als vrijwilliger te helpen op het zwembad, vlak voor 
het seizoen of op een andere manier, stuur ons dan een mailtje: 
bestuur@zwembadelectra.nl  
 
VACATURES BESTUUR 
Binnen het bestuur hebben we 2 vacatures: 
- penningmeester (een deel gaat via een administratiekantoor) 
- algemeen bestuurslid 
Wil jij ons bestuur komen versterken?! Het bestuur is nu erg klein en we 
zijn dus ook dringend op zoek naar versterking!! Wil je meer informatie 
neem dan contact op met 1 van de bestuursleden of stuur een e-mail naar 
bestuur@zwembadelectra.nl 
 
VACATURES ZWEMBAD 
Ook zijn er nog openstaande vacatures voor het zwembadpersoneel: 
- toezichthouder 
- zweminstructeur ABC 
- kiosk medewerkers (vanaf 16 jaar) 
Wil je meer informatie over de genoemde vacatures neem dan contact op 
met Lianne Bolt, 06-20510035 of stuur je motivatiebrief met CV naar: 
info@zwembadelectra.nl 
 
Ben jij op zoek naar een baan als lifeguard maar heb je hier geen papieren 
of de financiële middelen voor? Wij betalen jouw opleiding en bieden je 
een baan aan als lifeguard! (seizoenswerk mei t/m augustus). 
Als het goed bevalt aan beide kanten kunnen we je ook nog een opleiding 
aanbieden als zweminstructeur ABC zodat je in de overige maanden ook 
aan de slag kunt (parttime). 

mailto:bestuur@zwembadelectra.nl
mailto:bestuur@zwembadelectra.nl
mailto:info@zwembadelectra.nl
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Wat ga je doen als lifeguard? 
 

Jij zorgt voor de veiligheid van de mensen. Je houdt elke cm van het 
zwembad in de gaten. Bij onverwachte dingen ben jij gelijk alert en kun je 
direct handelen. 
 

Wie zoeken wij? 
 

Je bent minimaal 21 jaar, bent bereid fulltime te werken, sportief, flexibel, 
een doorzetter, representatief en je hebt een groot verantwoordelijkheids-
gevoel. 
Wil je meer informatie over de vacature lifeguard neem dan contact op met 
Lianne Bolt, 06-20510035 of stuur je motivatiebrief met CV naar: 
info@zwembadelectra.nl 
 

 
 

Afgelopen seizoen is het aantal volgers van onze facebookpagina 
behoorlijk uitgebreid. Op deze pagina wordt tijdens en voor en na het 
seizoen met 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 
Aart Spriensma, Nanning Zeldenrust en Rianne Hammenga 

  

mailto:info@zwembadelectra.nl
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SAMENLEVEN IN NIEHOVE  
 
ActiviteitenCommissie voorlopig niet actief 

Beste Dorpsgenoten,  

Binnen de AC is er veel veranderd het afgelopen jaar. Gina en Marjan 
hebben helaas hun lidmaatschap van de AC moeten beëindigen, 
aangezien zij niet meer in de postcode van Niehove woonachtig zijn. Ella 
heeft een stap teruggedaan afgelopen oktober en hierop hebben we 
destijds een oproep in de Nais gezet voor een nieuw lid. Hier is helaas 
maar één reactie op gekomen, alleen was het voor deze persoon ook 
lastig om aan te geven 100% inzetbaar te zijn, en heeft hierdoor besloten 
om het niet te doen. Hierdoor hebben wij besloten om onze ook functie 
ook neer te leggen. Er zullen 
helaas dan ook geen activiteiten 
de komende periode op de 
agenda staan. Wij zijn en blijven 
bereid om eventuele nieuwe 
enthousiastelingen op te starten 
en wegwijs te maken met de AC 
activiteiten.  

Hartelijke groet, Bianca en Jennie 

acniehove@hotmail.com  
 
 

 
Nieuwe website ‘mijn dorp’ 

 

De gemeente Westerkwartier heeft onlangs een nieuwe 
pagina op de gemeentelijke website gelanceerd:  

www.westerkwartier.nl/mijn-dorp 
 

Hierin staan o.a. alle dorpshuizen vermeld en er staat 
nog een keer de regeling over de dorpsbudgetten 
uitgelegd. Het is de bedoeling dat deze site in de loop 

van het jaar gevuld wordt met foto’s en berichten over projecten die met 
behulp van het dorpsbudget gerealiseerd worden/zijn.  

     Rita Hulst, leefbaarheidsadviseur noordoost 

  

mailto:acniehove@hotmail.com
http://www.westerkwartier.nl/mijn-dorp


    
17 

Is er leven na Telintel? 
 

De klap kwam hard aan toen Petra en Wim Telintel op 1 september 
jongstleden de deuren van hun Telintels Streeksuper in Oldehove 
moesten sluiten. De fors gestegen 
energiekosten waren niet meer op te 
brengen.  
Nu, bijna een half jaar later, wordt 
duidelijk hoezeer de supermarkt wordt 
gemist. Allereerst natuurlijk voor de 
dagelijkse boodschappen, waarvoor we 
nu naar Ezinge, Aduard of Noord-
/Zuidhorn moeten of waar we de gele 
Jumbo busjes voor laten rijden. 
Maar, minstens zo erg, de sociale 
contacten. Even een praatje maken, de 
laatste roddels, Telintel was de plek bij 
uitstek om met elkaar in contact te 
blijven en te weten wat er speelt. Nu die 
plek er niet meer is, realiseren we ons des te meer hoe belangrijk een 
winkel als deze was en is voor de leefbaarheid in onze omgeving. 
En dus leggen we ons niet bij de huidige situatie neer! Hoe kansrijk het is 
weten we nog niet, maar de wil om de schouders eronder te zetten is bij 
een groep gemotiveerde Oldehoofsters en Niehoofsters meer dan 
aanwezig. 
Daarom hebben we de Werkgroep Oldewinkel opgericht. Want Oldehove 
en Niehove, de plaatsen eromheen, de campings, dagjesmensen en 
recreanten moeten een streekwinkel, in welke vorm dan ook, in leven 
kunnen en willen houden. 
We realiseren ons dat enthousiasme alleen niet voldoende is. De 
komende tijd gaan we ons verdiepen in mogelijke locaties, gaan we op 
bezoek bij initiatieven in Oostwold en Sauwerd, waar het bewoners is 
gelukt hun eigen buurtwinkel uit de grond te stampen. Kijken we naar 
manieren van financiering en zullen we diverse instanties en bedrijven 
benaderen voor kennis en steun. 
Want één ding is duidelijk: Willen we een succes maken van onze dromen 
en plannen dan zullen we het met z’n allen moeten doen. Inwoners, 
bedrijven, gemeente; samen de schouders eronder. 
We houden elkaar op de hoogte! 
 

Jullie ideeën en suggesties worden zeer op prijs gesteld. Je kunt ze altijd 
kwijt via Oldewinkel@gmail.com of bij jullie dorpsgenoot Janet Postema 
(06-1245 0033 of ja-post@live.nl)  

mailto:Oldewinkel@gmail.com
mailto:ja-post@live.nl
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Bijen in de winter  
 
Het Boer Bij Burger project dat is 
opgestart in juni 2022 ligt in de winter 
stil. Dat geldt in ieder geval voor de 
bijen. De bloemen zijn uitgebloeid en 
de bijen zitten op wintertros. In de 
korven zitten de bijen lekker warm bij 
elkaar en de werksters beschermen de 
koningin. In deze periode zullen met 
mooi weer de eerste bijenvluchten 
plaatsvinden.  
Zodra het eerste stuifmeel binnenkomt, 
is dit een teken voor de koningin om te 
beginnen met eitjes leggen. Daarom 
zijn vroege voorjaarsbloeiers erg 
belangrijk, niet alleen voor honingbijen 
maar ook voor wilde bijen zoals 
hommels. Bij de wilde bijen over-
winteren alleen de koninginnen en is 
de eerste stuifmeel van krokus of 
sneeuwklokjes van levensbelang zodat 
zij een broednest kunnen opbouwen. 
Straks als de wilgen gaan bloeien, luidt 
dat de definitieve start van het 
bijenseizoen in. 
 

De projectgroep Boer Bij Burger is achter de schermen al druk bezig met 
plannen maken voor het nieuwe seizoen. Zodra daar meer over bekend 
is, zullen we u daarover informeren. De projectgroep heeft het idee 
opgevat om van alle omliggende dorpen een dorpsbewoner te betrekken 
bij onze plannen. 
Denkt u nu dat is net wat voor mij, meedenken over biodiversiteit en 
voedsel uit eigen regio in de Projectgroep Boer Bij Burger, meld u 
dan aan bij mij.  
 

In de vorige Nais stond een reportage van de start van het project Boer Bij 
Burger in de driehoek Niehove - Kommerzijl - Niezijl. 
Zie ook: www.westerkwartier.nl/voedselakkoord/ 
 

Vriendelijke groet, 
namens de Projectgroep Boer Bij Burger 
Lodewijk ten Have, projectleider  
06-10579926 of info@lodewijktenhave.nl 

http://www.westerkwartier.nl/voedselakkoord/
mailto:info@lodewijktenhave.nl
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In de vorige Nais heeft Martin Clobus - als vertegenwoordiger van Niehove 
in de Omgevingstafel Gasopslag Grijpskerk - ons bijgepraat over wat er 
speelt rond de gasopslag in Grijpskerk (en Norg). De ontwikkelingen zijn 
te volgen via de website www.omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl. Hierop 
is ook een filmpje te zien over hoe de gasopslag in z’n werk gaat. 
 

Als er belangwekkende ontwikkelingen zijn zal Martin ons ongetwijfeld 
nader informeren via de Nais of de Naisflits. 

 
Oud papieractie voor de schoolbieb 
 

Wij berichtten al eerder 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:    25-02  /  01-04  /  27-05  /  01-07 
 

 

 

http://www.omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl/
mailto:elsmulder85@hotmail.com


    
20 

Terugblik op de afgelopen periode 

Sinterklaas 2022  
 

Wauw, wat hebben wij een mooie intocht mogen beleven afgelopen 
november. Een drietal Pieten en de goedheiligman kwamen met een 
prachtige oldtimer van Bok het dorp binnengereden. Bij de haven heeft de 
Sint iedereen begroet en de Pieten tracteerden iedereen op heerlijke 
pepernoten, zowel in de hand gegeven als in de muts van de jas, kofferbak 
van een auto of ouderwets gestrooid. Na de gebruikelijke tour door het 
dorp kwamen ze aan bij de Eisseshof, hier werd de Sint begroet door de 
voorzitter van Dorpsbelangen. Na het zingen van een aantal liederen 
mochten de kinderen en hun ouders 
plaatsnemen in de bovenzaal. De sint 
was blij verrast met een mooie groep 
kinderen, 27 in totaal mocht hij 
begroeten. Voor iedereen was er een 
momentje bij de Sint, extra pepernoten 
en natuurlijk een prachtig cadeau.  
 

Na deze gezellige middag hebben de 
Sint en zijn pieten een bezoekje 
gebracht aan verschillende bewoners en 
aan het zonnehuis bij een oud bewoner. 
‘s Avonds was er weer een gezellige 
bingoavond met hilarische gedichten, 
veel gelach en gezelligheid. Nadien 
gingen de tafels aan de kant en gingen 
de voetjes van de vloer.   
 

    De ActiviteitenCommissie 
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Kerst 2022 
 

Traditiegetrouw staat er in december een 
grote kerstboom bij de kerk (met dank aan 
Marten en Alida). Daarnaast was er dit jaar 
een leuk initiatief om de lantaarnpalen in het 
dorp ‘aan te kleden’ Met name langs de 
Rikkerdaweg waren een paar mooie 
exemplaren te bewonderen. Wellicht een 
idee om dit volgend jaar in het hele dorp te 
doen? 
 

Ook kerstavond werd weer gevierd in een 
sfeervol versierde kerk met glühwein, 
appelpunch en diverse zoete en hartige 
versnaperingen. Helaas was het – vanwege 
tekort aan zangers - niet gelukt  om ons 
dorpskoor ‘Suxwort zingt’ weer in actie te 
brengen, maar met de orgelklanken van 
Boudewijn konden we toch met elkaar een 
aantal bekende kerstliederen zingen. Ook 
las Maria een mooi kerstverhaal voor. 
Met een hartelijke dank aan allen die deze 
avond hebben voorbereid! 
 
 

(foto Ruud Hendriks) 
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NOVEMBER 2022 
1. Geertje Haack      5317 
2. Reinier v.G.      5148 
3. Janet Postema      5092 
4. Jonny Tuinstra      5042 
5. Klaas Stol      4833 
6. José v.d. Helm      4796 
7. Fré Zuidema      4784 
8. Henk Cornello      4612 
9. Bastiaan v.Loon      4592 
10. Ans Niewijk      4583 
11. Loes Zuidema      4579 
12. Peter Haack      4443 
13. Harm-Jan Huiges    4368 
14. Hans v.d. Helm       4150 
15. Jan Broersma      3894 
16. Henk Pieltjes      3881 

DECEMBER 2022 
1. Fré Zuidema     5611 
2. Bastiaan v.Loon     5491 
3. Klaas Stol     5447 
4. Loes Zuidema     5398 
5. Jantina Hovenga   5129 
6. Geertje Haack        5079 
7. Peter Haack     4960 
8. Jan Hovenga     4800 
9. Klaas Hovenga     4794 
10. Jonny Tuinstra     4606 
11. Jane Scheeringa     3502 
12. Anne Smeding     4502 
13. Jan Broersma     4391 
14. Sijtse Scheeringa   4336 
15. Harm-Jan Huiges   4333 
16. Henk Pieltjes     4291 
17. Erik Sijbring     4089 
18. Janet Postema     4015 
19. Dirkje Hovenga     3610 
20. Jan Mechielsen     3573 

 

Klaverjassen 
 

De klaverjasuitslagen van de laatste vier 
gespeelde partijen in drie boompjes. 
 
 
 

 

De club is inmiddels uitgebreid. Daar zijn we 
heel blij mee. Welkom bij de club! 
 

Dat we nog maar veel mogen klaverjassen 
en even napraten onder genot van een 
versnapering. 
 

Iedere laatste vrijdagavond van de maand 
(van september t/m april) in de Eisseshof; 
aanvang 20.00 uur. 
 

Groeten, Jan Broersma 
 

 
 
  

OKTOBER 2022 
1. Fré Zuidema      5141 
2. Bastaan v.Loon      5050 
3. Alida Terpstra      4908 
4. Jan Broersma      4787 
5. Henk Pieltjes      4769 
6. Loes Zuidema      4664 
7. Jonny Tuinstra      4634 
8. Willy Pelepessy      4565 
9. Ans Niewijk      4320 
10. Janet  Postema      4250 
11. Henk Cornello      4171 
12. Minke Boer      4078 
13. Minke         4078 

JANUARI 2023 
1. Loes Zuidema       5456 
2. Geertje Haack       5388 
3. Hans v.d. Helm       5304 
4. Harm-Jan Huiges     5141 
5. Fré Zuidema       5055 
6. Jan Broersma       4925 
7. Erik Sijbring       4899 
8. Henk Pieltjes            4885 
9. Jan Mechielsen        4670 
10. Jan Hovenga       4603 
11. Jantina Hovenga     4556 
12. Ans Niewijk       4461 
13. Anne Smeding       4443 
14. Henk Cornello       4399 
15. Jonny Tuinstra       4349 
16. Klaas Hovenga       4343 
17. Peter Haack       4328 
18. Klaas Stol       4184 
19. José v.d. Helm       4088 
20. Sijtse Scheeringa     3760 
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Agenda voor de komende maanden 
 

10 februari  /  20.00 uur  /  Rookwedstrijd 

Vrijdag 10 februari hebben we weer de 
jaarlijkse rookwedstrijd. De sport is om 
deze avond de sigaar zo lang mogelijk 
aan te houden, waarbij anderhalf of 
zelfs twee uur geen uitzondering is. Dit 
kan onder het genot van een drankje. 
 

Om 20.00 uur worden de sigaren 
aangestoken in de kantine van de 
Schaats. 
 

 
22 februari  /  Thema-avond Groninger Gasberaad 
 

In vervolg op de informatie-
avond van het Groninger 
Gasberaad in april 2022, 
organiseert deze instelling een 
nieuwe avond voor de 
bewoners in onze regio op 

woensdagavond 22 februari a.s. in MFC de Nieuwe Wierde, 
Burmanniastraat 1 te Grijpskerk. Aanvang 19.30 uur. 
 

Op die avond worden presentaties over de gaswinning en gasopslag en 
schadeproblematiek in onze regio gegeven door: Groninger Gasberaad, 
Stut en Steun, Nationaal Coordinator Groningen, Instituut Mijnbouw-
schade Groningen. Mensen van het ministerie EZK zijn ook uitgenodigd, 
maar het is nog niet bekend of die komen. 
Leendert Klaassen, oud-burgermeester en nu onafhankelijk adviseur en 
deelnemer overlegtafels betreffende de gaswinning en de problematiek, 
voor de gemeente Westerkwartier en aangrenzend gebied, zal een 
inleiding houden over de huidige gang van zaken in onze regio. 
Vervolgens houden de genoemde instellingen hun presentaties en uitleg 
met hun ervaringen. 
Daarna is er alle gelegenheid voor het stellen van vragen en kunnen je 
ook napraten met vertegenwoordigers van naburige dorpen en met de 
vertegenwoordigers van die genoemde instellingen. 

 

Meer info op www.gasberaad.nl.  
Graag aanmelden via: aanmelden@gasberaad.nl 

http://www.gasberaad.nl/
mailto:aanmelden@gasberaad.nl
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14 mei  /  Dikke Tien Runn door Middag-Humsterland 
 
De inschrijving voor de Dikke Tien Runn 
2023 is geopend.  
Traditiegetrouw op moederdag, dus dit 
jaar op zondag 14 mei! 
Met dit jaar een (iets) andere route, 
snelle(re) tijden en als onze bestelling 
goed door komt wéér prachtig weer. 
 
Voor meer informarie: www.dikketien.nl  

 

 
 

18 mei  /  8.00 uur  /  Dauwtrappen 
 
Hoewel formeel nog niets bekend, gaan 
we er vanuit dat er ook dit jaar weer 
dauwtrappen zal zijn. Zonder dat is 
Hemelvaartsdag niet compleet, toch? 
Het is traditie dat we om 8 uur starten bij 
de Eisseshof. 

 
Actuele informatie over activiteiten op de website 

www.niehove.eu en via de Naisflits 

 

 
 

 

  

http://www.dikketien.nl/
http://www.niehove.eu/
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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:  
 

Geen openbaar vervoer meer in 
Niehove 
 

Dertig jaar geleden reed de laatste 
lijnbus door Niehove. In mei 1993 
werd lijn 31, die van Zoutkamp via 
Lauwerzijl - Kommerzijl - Niehove 
naar Zuidhorn ging, opgeheven. In 
plaats daarvan werd de Regiotaxi 
ingezet. Of daar veel gebruik van 
gemaakt is, valt te betwijfelen. 
De regiotaxi was wel duurder 
dan het openbaar vervoer, 
waar - naar verluidt - vooral 
scholieren gebruik van 
maakten. 
 
Wat niet iedereen weet: 
sinds enkele jaren bestaat 
er de hubtaxi. Deze 
brengt je voor enkele 
euro’s naar station 
Zuidhorn, vanwaar je 
verder met het reguliere 
openbaar kunt reizen.  
De hubtaxi wordt in 
onze gemeente uitge-
voerd door Taxi Nuis.  
 

Bel: 0800 14 22 
 

Of kijk op: 
www.publiekvervoer.nl 
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Even voorstellen…. 
 

Wij zijn Oscar Borsen, Klazina Botke en Gijs. Afgelopen december zijn wij 
komen wonen aan de Rikkerdaweg 34. Zoals sommigen misschien wel 
weten is dit geen onbekend huis voor ons, want Klazina is er opgegroeid. 
Na een tijdje op verschillende plekken in Europa en Amerika te hebben 
doorgebracht, woonden we alweer enkele jaren samen in Groningen waar 
Oscar een baan heeft als landschapshistoricus. Klazina werkt als docent 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en reist dus nog regelmatig het 
land door met de trein. Gijs is in november twee geworden, houdt erg van 
dieren en buitenspelen, en is heel blij dat hij nu elke dag lekker in de tuin 
kan rondbanjeren.  
Om na 23 jaar weer terug te zijn in het oude vertrouwde dorp is heel 
bijzonder. We kijken er naar uit om alle 
‘oude’ bewoners weer te spreken en 
natuurlijk de ‘nieuwe’ te leren kennen! 
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DNA (on)bekend 
 

OPROEP: dochter van Sam van Beek zoekt informatie over haar vader. 
Sam heeft in de periode van 1974 tot 1994 in Niehove gewoond aan de 
Ds. J. Wiegersweg 5.  
 

Ik heb Sam zelf nooit gekend, ik wist niet eens dat hij bestond… 
Totdat ik er in 2009, op 37-jarige leeftijd, achter kwam dat de vader die ik 
altijd gekend had, niet mijn biologische vader was…. Mijn moeder, 
Willemke Tillema, geboren in Leens in 1953, is in 1972 van mij bevallen in 
een tehuis voor ongehuwde moeders. Ik ben er ook pas onlangs achter 
gekomen dat ik geboren ben als Tillema en dat mijn naam werd veranderd 
na het huwelijk van mijn ouders in 1975 en ik erkend werd als wettig kind. 
In mijn familie was niemand op de hoogte, mijn moeder had het nooit met 
iemand willen bespreken. Mijn enige aanknopingspunt was een hippie-
commune in Wehe-den-Hoorn en dat hij waarschijnlijk ofwel Amerikaan of 
Australiër was. Dat was zo weinig, ik heb het eerst een tijd naast me 
neergelegd. 

 
 

 
 
 
 
 

 
In 2019 deed ik mijn eerste DNA test. De eerste resultaten waren 
hoopgevend, maar niet concluderend genoeg. Ik begon al wel een idee te 
krijgen van wie mijn overgrootouders konden zijn. 
Ene Simon van Beek en Geertruida van Dam uit Hazerswoude in Zuid-
Holland. Maar het was moeilijk om alle kinderen en kleinkinderen in kaart 
te brengen. Een jaar later deed ik nog een test maar op een andere site. 
Met als resultaat weer een hoop mensen met familienaam Van Beek…. 
Vervolgens nog een derde test gedaan…. Op de dag dat ik test nummer 
3 op de post deed, kreeg ik opeens een “match” binnen van test nummer 
2. Een match is een DNA-overeenkomst die kan variëren tussen de 0.01 
en de 50% in functie van de verwantschap. Deze match was zodanig hoog 
dat ik meteen begreep dat we naaste familie van elkaar waren. Het toeval 
wilde dat mijn “match”, Bridgett op zoek was naar de voorouders van haar 
onlangs overleden moeder Cynthia van Beek. Ik kwam erachter dat 
Cynthia’s vader Simon van Beek was, ook wel Sam genoemd. Ik kwam 
erachter dat Sam nog een broer had. Ik twijfelde nog even of Sam mijn 
vader was, of dat zijn broer mijn vader was. Vervolgens stuurde Bridgett 
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mij een aantal brieven die Sam aan Cynthia had gestuurd, waarop zijn 
adres in Niehove stond. Toen ik dit adres zag, had ik geen twijfel meer, 
Sam was ook mijn biologische vader…. 
Het speuren werd nu opeens veel makkelijker met een naam! In de zomer 
van 2022 heb ik Niehove bezocht, zijn graf gezien en het huisje waar hij 
woonde. Met veel dank aan Arthur Kruisinga die me heeft rondgeleid. We 
zijn al veel te weten gekomen. Dat hij zanger was, meerdere bandjes had 

gehad dat hij hield van feestjes en een zwak voor het andere geslacht 😉. 

We zijn: mijn nichtje Bridgett, kleindochter van Sam, Jonathan, kleinzoon 
van Sam, Christine, 2e dochter van Sam geboren in 1963 en haar kinderen 
en ikzelf. Maar we hebben tot dusverre weinig foto’s en uiteraard horen 
we ook graag alle verhalen over hem. Als je hem dus gekend hebt en/of 
beeldmateriaal van hem hebt, zouden we graag in contact komen. 
Christine is van plan om dit voorjaar over te komen vanuit Amerika en we 
voorzien een bezoek aan Niehove. We kijken ernaar uit!  

 

Deirdre van Grootheest, geboren Tillema 
 

Mocht je meer weten over Sam, leuke verhalen of foto’s hebben, dan 
mag/kun je dit via het mailadres van dorpsbelangen (db@niehove.eu) 
versturen of materialen overhandigen aan de secretaris Petra Postema-
Oosting. Dit wordt dan gebundeld en overhandigd.  
 
 

 
 

 
 
 

  

mailto:db@niehove.eu
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Drie nieuwe boeken over Noord Groningen 
 

Afgelopen najaar verschenen er drie bijzondere boeken over het Noord 
Groninger landschap. Te mooi om geen aandacht aan te besteden. Bij 
dezen dus. 
 

Wierdenlandschap 
 

Het eerste en meest volumineuze 
boek heet ‘Wierdenlandschap’ en is 
samengesteld door Ben Westerink, 
vermaard deskundige op dit terrein. 
Hij beschrijft het ontstaan van de 
wierden in noord Groningen en de 
vele verschijningsvormen die we nu 
nog kunnen terugvinden. Het boek 
omvat een groot aantal schitterende 
foto’s. Alleen daarom al zou je het 
boek willen hebben. Maar het is 
bovenal een zeer doorwrocht 
naslagwerk. 
Deze ‘dikke pil’ van bijna een kilo 
kost slechts € 29,90. Geen geld voor 
zo’n mooi boek. Te koop bij Museum 
Wierdenland en de boekhandel. 

 
Nieuwe Ruigezandster Polder 
 

Een tweede boek dat recent is 
verschenen gaat over de de Nieuwe 
Ruigezandster Polder, nieuw land in de 
monding van Reitdiep en Lauwers, 
ontstaan in 1877. De stad Groningen, 
vanwege historische redenen eigenaar 
van deze grond, bouwde er zeven vrijwel 
identieke boerderijen, die men nog altijd 
kan zien langs de weg van Lauwerzijl naar 
Zoutkamp. Berend Wierenga beschrijft 
hoe de stad de polder heeft ontwikkeld en 
hoe stad en bewoners met elkaar zijn 
omgegaan in de ruim honderd jaar dat het 
stadspolder was. In de eerste decennia 
van de twintigste eeuw werd de Nieuwe 
Ruigezandster Polder voorwerp van felle 
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ideologische strijd. De opkomende SDAP wilde de boerderijen laten 
exploiteren door de stad zelf (wat gedeeltelijk ook gebeurde), de 
voorstanders van het particulier initiatief wilden verhuren aan zelfstandige 
ondernemers. 
Een interessant boek, niet alleen wat betreft de ontwikkeling van de 
landbouw in de afgelopen 150 jaar, maar ook vanwege de beschrijving 
van alle politieke verwikkelingen rond dit nieuwe landbouwareaal in de 
uiterste noordwest hoek van de voormalige gemeente Oldehove. 
Het boek kost € 27,00  (www.profiel.nl).  
 

Uit zeeklei gebakken 
 

Het laatste boek gaat niet zozeer over het Noord Groningse landschap, 
maar is veeleer een familiekroniek van de families Mansholt, Dijkhuis, 
Zijlma en Louwes.  
Het beschrijft hoe een aantal 
generaties herenboeren de 
Westpolder (boven Vierhuizen) 
ontgint, de strijd aanbindt tegen het 
water, zich inzet voor het 
verbeteren van de landbouw door 
betere bemesting en het versterken 
en veredelen van landbouw-
producten. Het waren rijke boeren 
(oligarchen van Groningen), die 
zich niettemin inzetten voor 
socialistische idealen, voor beter 
onderwijs, ook voor meisjes, voor 
een eerlijker verdeling van het 
grondbezit en het uitbannen van 
armoede. Vele van deze ‘herenboeren’ hadden de tijd om hoge politieke 
functies te vervullen. Zo ook Sicco Mansholt, die van 1945 tot 1958 
minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening was. Aansluitend 
was hij tot 1973 Nederlands eurocommissaris voor Landbouw. Ook was 
hij van 1972-1973 voorzitter van de Europese Commissie. Met veel 
subsidies vanuit Brussel heeft hij zich ingezet voor schaalvergroting van 
de agrarische sector onder het motto “nooit meer honger”. In zijn latere 
jaren is hij teruggekomen op deze - naar zijn mening - doorgeschoten 
dadendrang en pleitte hij voor matiging van de groei, omdat hij ook de 
keerzijde daarvan ging zien. 
Het boek is geschreven door Kees Opmeer in samenwerking met telgen 
uit de Mansholt-familie en kost € 29,95. Verkrijgbaar in de boekhandel. 
 

LvW 

http://www.profiel.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: Joke Steg en Olav Beek. 
 

Heiligenbeelden in Niehove 
 

Wie een rondje om de kerk van Niehove maakt, kan ze bijna niet missen: 
de heiligenbeelden in het raam op de hoek van Kerkstraat en Kloosterweg. 
Het was in ieder geval een van de dingen die ons opvielen, toen wij 7 jaar 
geleden een ronde door Niehove maakten om onze toekomstige 
woonplaats te verkennen. Een intrigerend gezicht. 
Na verloop van tijd ontdekten we dat Niehove een historie heeft met 
heiligenbeelden. En dan niet alleen omdat onze thans zo sobere kerk op 
de wierde vóór de reformatie waarschijnlijk ook met beelden en 
schilderingen versierd zal zijn geweest. 
 

 
 

Aanleiding genoeg om eens op bezoek te gaan in het huis met de 
heiligenbeelden. Joke Steg en Olav Beek streken hier 35 jaar geleden 
neer. Dat is al een verhaal op zich. Bij toeval hoorden zij dat er een huis 
te koop stond  in Niehove: Kerkstraat 3 (waar nu Audry en Pieter Nanne 
wonen). Na de bezichtiging liepen zij langs de Kloosterweg, waar net een 
bordje in het raam werd gezet: “te koop, kom gerust kijken”. Die kans lieten 
ze niet schieten. Ze klopten aan en een uur later was de koop beklonken. 
 

Eenmaal in het dorp neergestreken raakten Joke en Olav al gauw bij 
allerlei dorpsactiviteiten betrokken. Zo organiseerden zij vele malen de 
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nieuwjaarsdisco, destijds nog verdeeld 
in een kinderdisco, een jongerendisco 
en een disco voor volwassen. Dat 
waren vrolijke happenings, waarbij ook 
aan polonaise en stoelendans werd 
gedaan. Ook hebben zij enkele malen 
een een veiling georganiseerd, waarbij 
dorpsgenoten hun overtollige huisraad 
konden inbrengen en deze bij opbod 
werd verkocht met Olav als 
veiligmeester. Opbrengst ten bate van 
het dorp. 
Niet onvermeld mag blijven dat Joke 
een van de oprichters van de Nais uut 
Nijhoof is. Samen met Hans Harkema 
en Wijnanda Heckman vormde zij de 
eerste redactie. En nog altijd verzorgt zij 
de notulen voor Dorpsbelangen. 
 

Maar de heiligenbeelden vormen wel een heel bijzonder verhaal. Op mijn 
vraag waar de fascinatie voor deze beelden vandaan komt, vertelt Olav 
dat hij als katholiek jongetje in het zuiden geconfronteerd werd met de 
sluiting van kerken, waarbij de beelden vaak niets ontziend de container 
in gingen. Dat vond hij niet kunnen. En zo is hij begonnen met het ‘redden’ 
van deze katholieke curiosa, waarmee zijn verzameling is begonnen. 
 

In 2005 bezochten Joke en Olav een heiligenbeeldenmarkt in het kerkje 
van Noordwijk (boven Marum). Deze was nogal eenvoudig van opzet en 
het actieve stel was van mening dat dat allemaal wat professioneler zou 
kunnen. Er werd contact gelegd met enkele exposanten en die zagen het 
wel zitten om mee te werken aan een expositie in Niehove. En zo vond op 
zaterdag 9 en zondag 10 december 2006 de eerste heiligenbeeldenmarkt 
in de kerk van Niehove plaats. 
Voor een luttel bedrag van 3 euro kon men een toegangskaartje kopen dat 
tevens goed was voor een kop koffie, thee of glühwein in de Eisseshof. 
Op zaterdagochtend sloeg echter de schrik toe: Ria Bruining, uitbaatster 
van de Eisseshof, was ziek. Hoe moest dat nu met de catering voor de te 
verwachten bezoekers? En dan zie je hoe dat in Niehove gaat, vertelt 
Joke: “in no time stonden een aantal vrijwilligers klaar om in de Eisseshof 
de inwendige mens te verzorgen”. En dat was maar goed ook, want de 
belangstelling voor deze activiteit bleek boven verwachting groot. 
Het idee was met deze activiteit een win-win-situatie te creëren: mensen 
van heinde en ver blij maken met deze markt en hen tevens een mooi 
stukje Groningen te laten zien, iets leuks voor de inwoners en bovendien 
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een bron van inkomsten voor het dorp. De helft van de opbrengst werd 
besteed aan de kerk, die pas gerestaureerd was, in latere jaren ook aan 
andere doeleinden, bijv. de aanschaf van geluidsinstallatie voor De 
Schaats. 
Want het bleef niet bij die ene keer. De eerste editie was zo succesvol, dat 
ook in de daaropvolgende jaren een heiligenbeeldenmarkt georganiseerd 
werd: vijf jaren achtereen. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De markt was niet alleen 
bedoeld om je aan de 
beelden te vergapen. 
Veel beelden waren ook 
te koop, evenals andere 
“devotionalia”, zoals bid-
prentjes, kruisbeelden, 
wijwaterbakjes en rozen-
kransen.  
Verder werden er kerst-
kaarten en glas-in-lood 
(van Els Gouman) 
aangeboden. En dat 
alles in een sfeervolle 
ambiance met kaarsen 
en gregoriaanse muziek 
 

Er was veel publiciteit 
rond de markt en dat 
leidde dan ook tot grote 
belangstelling. Van 
heinde en verre kwamen 

mensen op dit evenement af. Tijdens een van de edities werd er in het 
radioprogramma ‘Vroege Vogels’ op de zaterdagochtend aandacht aan 
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besteed. Later op de dag sprak Olav een man uit Den Haag, die direct na 
de uitzending in zijn auto was gesprongen op weg naar het hoge noorden. 
 

 
 

Dat er ook grote betrokkenheid was uit het dorp, blijkt uit alle hulp die werd 
geboden bij de opbouw van de expositie. Er werden planken over de 
banken gelegd om de beelden uit te stallen en de kerk werd sfeervol 
versierd. In 2008 waren tijdens de heiligenbeeldenmarkt in veel ramen van 
huizen rond de kerk ook kerststalletjes te bewonderen. In de krant lezen 
we: kerststallen met wollen mutsjes uit Peru, van blik uit Afrika en van 
terracotta. 
 

Waar komt die belangstelling voor heiligenbeelden vandaan? Joke en 
Olav denken dat dat heel verschillend is. Voor sommige mensen is het 
echt vanuit religieuze motieven, voor andere een nostalgisch verlangen 
naar het rijke Roomse leven. Je kunt je afvragen of de beelden ‘kunst’ zijn. 
Vele zijn in grote aantallen gemaakt, maar toch hebben ze iets: ze stralen 
sprituele rust uit, sereniteit. Zoals de een kiest voor een Budha, kiest de 
ander voor een Mariabeeld. In toenemende mate zie je dat mensen graag 
hun huis aankleden met een bijzonder object. Of zoals DvhN in de kop  
boven een artikel stelt: “Heiligenbeeld in strak interieur is hip” en in een 
andere krant: “Het gezicht is het halve beeld”. 
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Na vijf jaren achtereen (2006-2010) valt het doek voor de heiligenbeelden-
markt in Niehove. Waarom stoppen met zo’n succesvol evenement, is mijn 
vraag. Olav geeft aan dat het telkens weer een hele organisatie was: 
“Bovendien kan je beter stoppen op het moment dat het nog niet gaat 
teruglopen”. Joke vult aan: “Vanwege het succes werd het dorp 
overspoeld door bezoekers. Tijdens het topjaar meer dan 800 mensen. 
De auto’s stonden tot ver buiten het dorp langs de weg geparkeerd. Dat 
wil je het dorp niet ieder jaar aandoen”. Maar het blijft een mooi evenement 
om op terug te kijken. 
 

Blijkbaar heeft het zo’n indruk gemaakt dat in een recent uitgegeven boek 
van de ANWB over de allermooiste dorpen van Nederland bij Niehove de 
heiligenbeeldenmarkt nog steeds genoemd wordt, evenals de Wolwierde 
Fair die tweemaal op Frytum werd georganiseerd. Daarbij wordt ook nog 
eens abusievelijk vermeld dat de heiligenbeeldenmarkt rond Pasen zou 
plaatsvinden. Onze Algemene Nederlandse Wielrijders Bond loopt dus 
een beetje achter de feiten aan. Komend Paasweekend maar eens kijken 
hoeveel mensen met het ANWB-gidsje rondlopen op zoek naar een 
heiligenbeeldenmarkt. Ze kunnen zich in ieder geval vergapen aan de 
beelden in het raam van Kloosterweg 1. 
 

(interview: Lex van Wijngaarden) 
 

 

 
 

In ANWB-gids “De allermooiste dorpen van Nederland” (2020), p. 72-73 
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Is Niehove opeens een wereldkampioen rijker…. 
 

Erik Sijbring was nog maar nauwelijks met zijn gezin in Niehove 
neergestreken of hij zorgde al voor een bijzondere primeur. 
Tijdens het wereldkampioenschap hockey voor heren 50+ in 
Kaapstad (Zuid-Afrika) behaalde het Nederlandse team op 9 oktober 
2022 de eindzege in de finale tegen Duitsland (2-0). Daarbij was 
dorpsgenoot Erik Sijbring (op de foto linksonder) de onvolprezen 
keeper die geen enkele bal doorliet.  
Bij zijn thuiskomst op 11 oktober hingen de Niehoofster vlaggen dan 
ook fier te wapperen. 
 

 

…. en zit Remkes in de Eisseshof 
 

Begin december keek 
Johan Remkes in de 
Eisseshof terug op 
zijn rol in de 
landbouwdiscussie.  
 

   TV-uitzending  
     1 Vandaag  
   op 12-12-2022 
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https://niehove.eu?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNDgiLCJlYzBmYTgiLCIyNzkiLCJjYjIzZjdlZmZmNWYiLGZhbHNlXQ
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Wordt verwacht: 

 Vrijdag  10 febr Rookwedstrijd 

 Woensdag  22 febr  Informatieavond Gasberaad (Grijpskerk) 

 Zaterdag  11 maart NL doet (De Schaats) 

 Zondag  19 maart Liz Jones (Regiotheater) onder voorbehoud   

 Zondag  23 april  Klezmer & Co (Regiotheater)  

 Zondag  14 mei Dikke Tien Runn door Middag-Humsterland 

 Donderdag  18 mei Hemelvaartsdag: Dauwtrappen  

 Donderdag   1 juni 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

