
 

 

  December 2020 
 

 



SCHILDJER  PROAT 
De dorpskrant van Overschild e.o. verschijnt 4 keer per jaar:  

in maart, juni, september en december. 
 

 

REDACTIE: Klaasje Pen Meerweg 1  tel. 566272 

 Jan Scheer  Oosterpaauwenweg 4 tel. 566541 

 Rian Vergeer Graauwedijk 74  tel. 566375 

 

Penningm. Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49  tel. 566246 

Printer Harry Wieringa Kanaalweg 22  tel. 566519 
 

 

E-mail adres: kopij@schildjerproat.nl                 Website: www.schildjerproat.nl 
 

REKENINGNUMMER SCHILDJER PROAT: IBAN NL05RABO0352753269 
 

ABONNEMENTEN 
Niet-inwoners van Overschild kunnen zich voor € 10,- per jaar abonneren op de Schildjer Proat, 

exclusief eventuele verzendkosten. Losse nummers zijn voor € 3,- verkrijgbaar.  
 

ADVERTENTIE-TARIEVEN 
Halve pagina  per editie  € 15,- per jaar  € 47,50 

Hele pagina  per editie  € 22,50 per jaar  € 70,00 
 

DRUKWERKTARIEVEN 
Startkosten per paginazijde: € 0,35. Enkelzijdig per vel: € 0,06, Dubbelzijdig per vel: € 0,10 

Betaling contant of per overschrijving op de rekening van Schildjer Proat (zie boven). 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Al deze stukken worden BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID van de redactie geplaatst, dit 

geldt ook voor geplaatste stukken van Dorpsbelangen en Stichting de Pompel. 

De redactie behoudt zich het recht voor om brieven en ingezonden stukken in te korten of niet te 

plaatsen. Uiteraard verdwijnen anonieme brieven in de prullenbak. 
 

BESTUUR DORPSBELANGEN  

NAAM  ADRES  TEL.  FUNCTIE 
Corrie v.d. Laan  Graauwedijk 49 566246  Voorzitter  

Eric Boer  Kanaalweg 3 750206  Penningmeester 

Bart Leving  Graauwedijk 40 06 29524505  Secretaris 

 

Kate Bos  Graauwedijk 27 06 46469014  Bestuurder Evenementen 

Sandra Folkersma Graauwedijk 56 06 25598785  Voorzitter KSW 

Klaasje Pen  Meerweg 1 566272  Regie Schildgroep 
 

Bank Dorpsbelangen RABO “Stad en Midden Groningen” IBAN  NL19RABO0352752629 

Website: www.overschild.nu 

 

 

Dorpshuis de Pompel : Meerweg 16, 9625PJ Overschild, tel.nr.: 0596-785234 

 

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/


VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
 

 

Nr. 4, december 2020,  jaargang 39 

 

 

Beste dorpsgenoten en meelezend oud Schildjers 

 

Voor u ligt de laatste editie van dit hele bewogen jaar. We zijn nog steeds in de greep van het Corona 

virus en ons dorp staat op z’n kop vanwege de aardbevingsperikelen. 

 

Inmiddels zijn er veel huizen gesloopt en er zijn veel bouwactiviteiten. Het “tijdelijke” dorp is 

inmiddels bewoond.  

Door alle bouwactiviteiten is het druk in het dorp, er staan veel busjes en de stoepen zijn moeilijk 

toegankelijk. Laten we met elkaar Overschild veilig houden en onze snelheid aanpassen. 

 

Maar we proberen met het hele dorp toch wat licht in de duisternis te brengen.  

Zo kunt u van 29 november t/m 31 december genieten van “OVERSCHILD IN HET LICHT”. 

Een adventsroute die loopt langs verlichte vensters. 

 

De versterking is in volle gang en u leest het verhaal van Bert en Jannie Schrage over de sloop en 

nieuwbouw van hun woning. 

We zijn op zoek naar meer van deze verhalen. Is het iets voor u? Neem dan contact op met de redactie. 

 

De redactie wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2021. 

Wij rekenen in het nieuwe jaar ook weer op uw inzendingen! 

 

In deze krant vindt u onder andere de volgende bijdrages:  

 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 DVO 

 Stichting de Pompel 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 IJsclub 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 Schildjer Eetclub 

 
 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 binnen zijn bij de redactie  

en kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

kopij@schildjerproat.nl 

 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op: 

 

www.schildjerproat.nl 

 

Jan, Klaasje en Rian  

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl


 

 

 

 

 
 
 

Wordt lid van de Dorpsbelangen en ondersteun ons in het organiseren van 

activiteiten en onderhoud. 

 

Nog geen lid? 

Geef u dan op bij een van de bestuursleden, 

voor contactgegevens, zie het schutblad. 

 

Opgeven kan ook via de mail: 

 

dboverschild@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Overschild, december 2020, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

Met de eerste nachtvorst inmiddels achter de rug, is de winter daadwerkelijk in 

aantocht. Nog een paar weken en dan is dit bewogen jaar weer ten einde, maar niet 

voordat we nog de mooie feestdagen Sinterklaas en Kerst hebben gevierd. 

 

Versterking 

Door de versterking is Overschild nu in een bouwput veranderd. Het is inmiddels 

een komen en gaan van verkeer en de straten veranderen in een modderpoel. 

Zowel aan de Meerweg en Kanaalweg als ook aan de Graauwedijk zijn nu een 

groot aantal huizen gesloopt en zijn verschillende aannemers begonnen met het 

terugbouwen van nieuwe woningen. Daarnaast is de firma Hak nog druk bezig om 

de nutsvoorzieningen te vervangen, wat toevoegt aan de dagelijkse chaos in het 

dorp. 

Aan de Meerweg zijn gelukkig de eerste woningen inmiddels opgeleverd en zijn 

de bewoners teruggekeerd. 

Langzaam lijkt er ook schot te komen in het buitengebied. Hopelijk komt hier snel 

duidelijkheid over. 

 

Veel informatie over de versterking wordt gedeeld op het intranet. Mocht u hier 

nog geen gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden (of eerst alleen 

informatie opvragen over) voor het Intranet bij Astrid Tirtotaroeno 

(projectsecretaris Versterking Overschild), via het mailadres: 

versterking@midden-groningen.nl 

 

Oud en nieuw viering 
Op dit moment is nog onbekend wat de maatregelen met betrekking tot corona 

zullen zijn tijdens de Kerstdagen en Oud- en nieuw, maar het is aannemelijk dat de 

Pompel niet gebruikt kan worden en grote groepen vermeden dienen te worden. 

Dit maakt het lastig om een activiteit te plannen voor het dorp. Vanuit het bestuur 

denken wij nog na over een mogelijke buiten activiteit of andere invulling.  

Mocht uw nog ideeën hebben hierover, laat het dan weten via de mail: 

dboverschild@gmail.com 

 

Adventkalender 

Vanaf 29 november wordt 4 weken lang iedere dag een raam in Overschild onthult 

met een kunstwerk vol licht. Deze kunstwerken worden gemaakt voor 

verschillende kunstenaars en vormen een wandelroute door het dorp om 

uiteindelijk alle 26 kunstwerken te bekijken om zo deze donkere dagen een beetje 

aangenamer te maken. 

 
  

Voorzitter: C. van der Laan 

Penningmeester: E. Boer 

Secretariaat: B. Leving 

Graauwedijk 40 

9625 PC Overschild 

0629524505 

dboverschild@gmail.com 

 

Internet: 

www.overschild.nu 

 

Ingeschreven bij de K.v.K. : 

Inschrijfno. 40023503  

 

Lid van: 

Vereniging Groninger 

Dorpen 

 

Bank: RABO 

NL19RABO0352752629 

mailto:dboverschild@gmail.com


 

 

Hét activiteitencentrum voor Iedereen 
 

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten, 

voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multifunctionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



Afvalcontainers 

De gemeente plaats binnenkort weer extra containers voor grofvuil en tuinafval. Hieronder een overzicht wat 

er niet in mag. 

 

Groencontainers: deze zijn specifiek voor tuinafval bedoel. Wat mag er niet in: 

• De “G” en “F” van GFT-afval. Dus geen groente en fruitafval; 

• Grond en zand; 

• Stobben met grond. 

  

Grof vuil containers. Wat mag hier niet in: 

• Huisvuil uit de mini containers; 

• Chemisch afval zoals dat apart bij de gemeente kan worden ingeleverd; 

• Tuinbielzen; 

• Wit- en bruingoed (apparaten, electronica, bekabeling etc); 

• (Auto)banden met en zonder velg; 

• Metaal; 

• Verf; 

• Glas; 

• Papier; 

• Groenafval; 

• Bouwafval en puin; 

• Asbest. 

  

Voor een veilig transport en om wegwaaien te voorkomen is het noodzakelijk dat materiaal na het storten 

NIET boven de rand van de containers uit mag steken. En er mag geen afval naast de containers 

achtergelaten worden. 

 

Contributie 

Voor alle leden die nog niet betaald hebben voor dit jaar, zou ik willen verzoeken om de contributie voor dit 

jaar nog over te maken. Contributie die volgend jaar binnenkomt, geldt voor 2021. 

Dit betreft € 15,- graag over te maken op rekeningnummer  

NL19RABO0352752629 tnv. Dorpsbelangen Overschild. Graag in het onderwerp uw adres vermelden. 

 

Dankzij uw contributie is het mogelijk dat wij het dorp leefbaar houden. Hiermee kunnen wij oa. de AED 

onderhouden, jaarlijks de Kerstboom voor de kerk opzetten en als gesprekspartner (bv. als DVO) optreden 

naar partijen zoals de gemeente, NCG en overige dorpen. Dit is nu van groot belang voor het dorp dat wij 

deze rol kunnen blijven vervullen en zijn daarom afhankelijk van uw contributie.  

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW, TCMG en overheid kan Stut en Steun u 

met raad en daad bijstaan. Zij zijn ervoor u met gratis en onafhankelijke advies.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Leving 

Secretaris 

 

https://www.google.nl/search?source=hp&ei=V9aYWvaSKsnHgQbn74f4DQ&q=stut+en+steun&oq=stut+en+&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30k1l2.528.1887.0.3820.9.8.0.0.0.0.86.628.8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..1.8.625.0..35i39k1j0i131k1j0i10k1.0.W21NuN_DBCY


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsors 

 

HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2021 toewensen. 

 

Onze adverteerders zijn: 

 

Alex badkamers, Siddeburen 

Amode schoenen, Siddeburen 

B & B het Tolhuis 

’t Binnenhuis woninginrichting, Groningen 

Buitenzinnig bloemen, Schildwolde 

Dries v.d. Bunte, dierenspeciaalzaak, Schildwolde 

J. Dikkema schilder- en glaszetbedrijf 

Ver. Dorpsbelangen 

Entjes loonbedrijf, Slochteren 

Fledderman bouwbedrijf, Siddeburen 

Kapsalon Gina, Siddeburen 

Groencentrum Freek v.d. Wal, Siddeburen 

Haan verf en wonen, Schildwolde 

Kapsalon ’t Hoekje, Schildwolde 

Holzmüller stucadoor & afwerking, Siddeburen 

Joldersma juwelier, Siddeburen 

Kantor kantoor & automatisering, Appingedam 

Lamberink reuzenradbouw  

H. v.d. Laan Saab garage 

  



 

 

 

 

Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v. 

H. v. Maar sierbestrating 

Mollema hoveniers/bestrating, Hellum 

Mooi spul.com, Siddeburen 

J. Mossel installatie techniek, Schildwolde 

Nienhuis handelsonderneming 

Noordenbos loonbedrijf 

Onder Ons afscheid en uitvaart 

Von Oy juwelier optiek audicien, Appingedam 

Petra’s Warenhuis, Siddeburen 

Plus supermarkt, Schildwolde 

Gebouw de Pompel 

H. Pot bouwbedrijf, Woltersum  

Pot installatiebedrijf, Slochteren 

Prisma schilders- en afwerkingsbedrijf 

Reilink Vastgoed Makelaardij, Siddeburen 

Stegeman zinkwerk, Overschild 

Stok Meettechniek  

Tegelcentrum Siddeburen 

Tracservice M.Hammenga 

Tuinema verhuur 

J. Veldman kraanverhuur en grondverzet 

Westerdijk installatiebedrijf, Delfzijl 

Wit transport, Siddeburen  

 

 

 

 

 

 

 



gordijnen

vloeren

raambekleding

verf & behang

meubelen

accessoires

interieuradviesinterieuradvies

maatwerk

Nieuwe Ebbingestraat 15, 9712 NC Groningen
050-3123197 / www.tbinnenhuis.nl
instagram: tbinnenhuisgroningen

‘t Binnenhuis Woninginrichting

Thuis is zoveel meer dan de 

plek waar je woont. Wij helpen 

je graag met het beste advies.

Kom een langs in onze winkel om te 

informeren naar de mogelijkheden of 

maak online een afspraak. 

Tot snel, Wilma & Manon

Wegen alle omstandigheden is onze 

informae-avond op 19 November voor de 

inwoners van Overschild verplaatst naar het 

eerste kwartaal van 2021.  



 

DVO versterkingsupdate 
 

Op dit moment is heel erg zichtbaar dat ons mooie dorp in 3 groepen is opgedeeld. De eerste 

groep, batch 1467, is in een ver gevorderd stadium. Voor een aantal bewoners is het lange 

wachten tot een eind gekomen en hebben ze weer een nieuwe woning of een versterkte 

woning. Voor een aantal zijn de werkzaamheden nog in volle gang. 

 

Voor de 2de groep, batch 1588, zijn de werkzaamheden ook in volle gang. Wanneer je door 

het dorp loopt of rijdt, zie je (helaas) aan alle kanten dat er huizen worden gesloopt of leeg 

staan om gesloopt te worden of versterkt. 

 

Ter voorbereiding op alle nieuwe en versterkte woningen is ook nog de gemeente druk met 

het vernieuwen van de infrastructuur in ons dorp. Dit is uiteraard ook hard nodig, zodat als we 

met z’n allen zonne-energie kunnen opwekken zonder dat dit meteen tot uitval of andere 

problemen gaat leiden. De werkzaamheden hiervoor zijn in het eerste gedeelte van het dorp 

gelukkig al klaar en het andere gedeelte wordt op dit moment hard gewerkt. 

 

Dan zijn er na lange tijd ook eindelijk vorderingen te melden voor het buitengebied van 

Overschild, ook wel batch 3260 genaamd. Deze batch is ook weer in 2 delen gesplitst. Een 

gedeelte van batch 3260 valt onder het koploper programma. Voor allen uit het koploper 

programma geldt dat hier gesprekken zijn geweest en dat er een voorstel ligt. Echter hierna 

ligt het stil en is nog onduidelijk wanneer er verder gegaan wordt. 

 

Voor de overige bewoners van batch 3260 geldt dat voor het einde van het jaar (bijna) 

iedereen een Versterkingsadvies (VA) heeft ontvangen. Met een aantal van deze bewoners 

hebben inmiddels meerdere gesprekken plaats gevonden, terwijl anderen pas een eerste 

gesprek hebben gehad waarbij het VA is overhandigd door de NCG en deze is toegelicht. Dit 

is helaas een heel oppervlakkige toelichting. 

 

Wanneer je je VA hebt gekregen, is het verstandig deze heel grondig door te nemen, maar ook 

je Technisch Advies door te nemen, mits je die hebt. Mocht je deze nog niet hebben, kan je 

die opvragen door een mailtje te sturen naar versterking@midden-groningen.nl. 

 

Op 23 november 2020 was er een speciale avond georganiseerd door de gemeente en NCG 

die specifiek voor het buitengebied was. Tijdens deze bijeenkomst heeft eerst de gemeente 

hun visie gegeven op het buitengebied, gevolgd door een digitale presentatie van de NCG, 

aangezien er niemand van de NCG aanwezig mocht zijn, omdat de NCG strengere eisen stelt 

ten aanzien van COVID19. De hele sessie is opgenomen en kan teruggekeken worden op het 

intranet van Overschild. 

 

Mochten er nog vragen of suggesties zijn, naar aanleiding van bovenstaand, horen wij dat als  

DVO graag van jullie. 

 

Langs deze weg in ieder alle hele fijne feestdagen en een heel goed uiteinde. Laten we met 

ons allen hopen dat er volgend jaar flinke stappen worden gezet in het versterkingstraject. 

  

Namens de DVO: Frits Henrotte 

mailto:versterking@midden-groningen.nl


 

 

Hoofdweg 57 
9627 PB Hellum 
0598-431135 
Info@hwmollema.nl 
www.hwmollema.nl 

  

     
Ontwerp 

   
Boomverzorging 

     
Aanleg /  
           onderhoud 

    
Houtbouw 

     
Bestrating 

Waterbouw /                  
          Vijveraanleg 

     
Robotmaaier 

Bestrijding 
Eikenprocessie- 
 rups                                                           

  

Wie zijn wij? 

Een hoveniers- en bestratingbedrijf met 30 á 35 specialisten in dienst. De experts 

leveren diensten van ontwerp tot nazorg. Vanuit Hellum wordt met een team van 

bekwame hoveniers en stratenmakers, voor particulieren, bedrijven, overheid en 

semioverheid op uiterst professionele wijze plannen uitgevoerd.    

Sinds onze verhuizing per 1 april 2020 naar Hoofdweg 57 te Hellum ook hét adres 

voor aankoop van stenen. Op onze showborden is een ruim assortiment 

gepresenteerd. 

 

Onze visie 

‘Goud voor groen’ is waar wij voor staan. Wij zoeken naar het beste samen met jou! 

Wij onderscheiden ons met ons specialisme en het gebruik van goed aangeschreven 

producten. Ons doel is om kwaliteit te leveren, ofwel buitengewoon goede diensten.  

Vacatures 

Lijkt het je geweldig om te werken bij een (te) gekke baas, met 30 á 35 enthousiaste 

collega’s? Heb jij twee gouden handjes om tuinen en parken aan te pakken met 

bijvoorbeeld hout, gereedschap, grond, bestrating, water, creativiteit of groene 

vingers? Wil je je inzetten om een mooi hoveniersbedrijf nóg beter te maken? 

Bekijk de vacatures op onze website. 

mailto:Info@hwmollema.nl


    Van de werkgroep  
       Evenementen 
 

Met maar liefst twee evenementen sluit de werkgroep Evenementen 2020 af. 

In september hadden we de jaarlijkse schuurverkoop, en ondanks alle beperkingen werd deze 

ook dit jaar weer goed bezocht. 

Ondanks corona zijn we het Sinterklaasfeest niet vergeten.   

Vorig jaar bezocht Sinterklaas en zijn Pieten Overschild met paard en wagen. En het grote 

Sinterklaasfeest vierden we gezamenlijk in de Pompel. Dit jaar bezochten twee lieve Pieten 

Overschild met zakken vol cadeaus. De Pieten vonden Overschild er toch wel vreemd uitzien, 

maar gelukkig konden ze alle huizen vinden. Voor volgend jaar vragen ze Wegwijspiet mee, 

want dan weten ze zeker dat ze alle huizen in Overschild weer kunnen terugvinden. 

De werkgroep Evenementen Overschild wil iedereen alvast prettige feestdagen en een gezond 

Nieuwjaar wensen.  

Creatieve groeten van Dennis, Gabriella, Jelle, Joba, Rammona en Kate! 

 

 



 

 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 

Nieuwsbrief december 2020 
 

Het is treurig dat we nog steeds moeten melden dat er in het dorpshuis eigenlijk geen normale activiteiten 

kunnen laten plaatsvinden vanwege zo’n minuscuul klein virus. De deur zit echter niet op slot, want nadat de 

NCG zijn biezen had gepakt en het kantoor ontruimd, heeft de gemeente haar oog op deze ruimte laten 

vallen. We zijn zo in de gelukkige omstandigheid dat, hoewel we geen bar omzet hebben, onze vaste lasten 

voor in ieder geval een deel betaald kunnen  worden.  

Naast Nico Beukema, George Kievitsbosch en Lammert Muurman, die we regelmatig in het kantoor kunnen 

vinden, heeft het BWRI (Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen) de Pompel ontdekt als vertrekpunt 

voor klussen en klusjes die in  Overschild uitgevoerd kunnen worden. De werkmaatschappij BWRI is een 

organisatie voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. BWRI ondersteunt burgers om werk te 

vinden en te behouden. Als werk niet tot de mogelijkheden behoort, is participatie het doel. Aan burgers, die 

niet in staat zijn om zelfstandig in inkomen te voorzien, wordt (tijdelijk) inkomensondersteuning geboden. 

De contactpersoon is AlbertJan Arends (06-33141606 / 0598-373700) die graag met u overlegt hoe zijn 

mensen kunnen worden ingezet voor werkzaamheden die normaal gesproken niet door een bestaand bedrijf 

worden uitgevoerd. Denk aan incidentele groenvoorziening, schoonmaak of onderhoud aan dorpsfaciliteiten. 

Een vervelend akkefietje vond plaats na leging van de afvalcontainer van het dorpshuis: binnen de kortste 

keren was hij weer half gevuld met bouwmaterialen, waaronder eigenlijk best mooi behang. En later waren 

zakken met dergelijk materiaal achter de Pompel gedumpt, zodat de container direct helemaal vol was. 

Leging van de container kost ons een behoorlijk bedrag en we hopen dat dit niet nog eens voor zal komen. 

Zoals we vorige nieuwsbrief al meldden: ons cafetaria is voorlopig open op woensdag en vrijdag, alleen 

afhalen natuurlijk: bestellen vóór 11 uur via de app van Henk Heinen: 06-1208.88.88 

 

 

 

Nog geen verder nieuws van het versterkingsfront voor de Pompel. We hebben wel een beeld hoe het 

dorpshuis er tzt uit zou kunnen gaan zien, zie plaatje. Het is hier niet te zien, maar de kleur is een rood-tint 

met waarschijnlijk een horizontaal accent boven de kozijnen en de voordeur. 

Wie meldt zich aan als nieuw bestuurslid?  Het bestuur bestaat nog uit 5 personen maar we zien graag wat 

versterking. Onze contacten met de vereninging Groninger Dorpen zijn interessant, de versterkingsopgave is 

uitdagend, de horeca en het contact met andere vrijwilligers zijn verrijkend. Dus wie ...? 

Als je gewoon wat te melden hebt, kom dan langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 

19:30u, in de Pompel.  We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle 

ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk volgen.  

Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje! 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen



 

 

Nieuws s.v. Mono 

 

 

 

Voor alle sportliefhebbers, 

het jaar 2020 loopt bijna ten einde. Een jaar waarin veel niet door kon gaan, helaas. 

We gaan dan ook vol voor het jaar 2021!  

Iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021.  

 

En zoals altijd een oproep voor nieuwe bestuursleden. 

Voel jij je geroepen om te helpen met sportactiviteiten in het dorp, vind je het belangrijk dat deze sporten 

ook in de toekomst blijven gewaarborgd, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur, 

neem dan contact op via de mail  s.v.mono.overschild@hotmail.com of met een van de bestuursleden. 

Met sportieve groet namens het s.v. Mono bestuur, Rebecca Nienhuis 

mailto:s.v.mono.overschild@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Heel veel mooie   decoraties,  k ransen    

&  bloemen   voor de   d ecembermaand !   

 

Bestel uw boeket of kers   t stuk 
  

a lvast 
  t elefonisch  of via mail . 

  

Elk   weekend geopend :   

do 13 .00 - 17.30   

vr        9.30 - 17.30   

za 10.00 - 16.30   



     WINDLUST MAIL 

 

Het jaar hebben we weer bijna 

achter de rug en ook de Windlust 

gaat zich opmaken om het nieuwe 

jaar weer met vertrouwen tegemoet 

te zien. Toch zijn er wel enige 

verschillen met vorige 

jaarwisselingen. Omdat de molen 

niet met het gevlucht naar het 

dorpskruispunt kan worden 

gedraaid hebben Marius en ik 

besloten dat de ster dit jaar niet in 

het gevlucht wordt aangebracht. 

Een andere reden is dat de kabel 

die voor de elektriciteit moet 

zorgen gewoon over het pad ligt 

gedurende enkele weken en dat 

daar momenteel allerlei voertuigen 

overheen rijden vanwege 

bouwwerkzaamheden. Deze kabel 

kan daar slecht tegen en een andere 

mogelijkheid hebben we niet aangezien de molen nog niet over een eigen netaansluiting 

beschikt. Dit laatste hopen we wel in de nabije toekomst te gaan realiseren als de nieuwe 

plannen allemaal doorgaan. De periode tot aan het nieuwe jaar zullen we gebruiken om de 

Windlust helemaal schoon te maken en te stofzuigen zodat we in het nieuwe jaar weer met 

een schone lei kunnen beginnen. Waar we in het nieuwe jaar niet mee kunnen voortgaan is de 

bezetting met drie molenaars want Egbert is zo ver weg gaan wonen dat hij het 

molenaarschap in Overschild niet meer kan bezetten, heel jammer want hij paste er prima bij.     

Hij vindt het zelf ook erg jammer, maar ja soms moeten hobby’s wijken. Wij, Marius en ik, 

zouden het erg op prijs stellen als er zich toch weer iemand aanmeldt, bijv als 

moleninstandhouder, om het vak van meelmolenaar wat onder de knie te krijgen. Wij vinden 

het leuk en je bent bezig met een eeuwenoud ambacht dat zelfs op de immateriële erfgoedlijst 

staat vermeld. Wat in het nieuwe jaar ook verandert is dat onze vaste graanleverancier en 

meelafnemer, Henk Kruizenga, u allen welbekend, stopt met z’n activiteiten op 

transportgebied. Hij heeft jarenlang gezorgd dat wij voldoende graan hadden om te malen en 

dit ook aan bezoekers en belangstellenden te kunnen laten zien. Men kreeg op verzoek ook 

wel een zakje meel mee en dit werd altijd bijzonder op prijs gesteld. Henk, vanaf deze plek 

onze hartelijk dank voor de jaren dat je de graanleverantie en afvoer van meel hebt verzorgd. 

Toch altijd nog zo’n 1500 tot 2000 kg. en dat is voor een stel vrijwilligers op een molen zoals 

Marius en ik een aanzienlijke hoeveelheid. 

 

 



Wij zijn nu samen met het bestuur aan het zoeken naar de mogelijkheden om het maalbedrijf 

van de Windlust aan de gang te kunnen houden en ik hoop u in de volgende Schildjer Proat 

hierover meer te kunnen vertellen. Dan heb ik het in de vorige SP al over gehad dat de molen 

wat schade heeft die ervoor zorgt dat de kruimogelijkheden beperkt zijn zodat het draaien en 

malen eveneens niet altijd mogelijk is. Alleen bij wind uit het zuidzuidoosten tot 

westnoordwesten kunnen we nu draaien. Dit houdt o.a. in dat we lang niet alle dagen dat we 

op de molen zijn ook aan het draaien zijn. Een beperking van de “productie” dus, maar er is 

altijd nog wel ander werk te doen zoals vegen, smeren, maalkoppel schoonmaken en kammen 

wassen. (Mag je ook doen als moleninstandhouder.)Tegenwoordig hebben we regelmatig 

bezoek van een kerkuil. Deze zit op het achtkant tussen kap en kruiring en kan niet naar 

binnen. Er zijn geen betere muizenvangers dan kerkuilen en zodoende hebben we bedacht om 

een uilenkast in de molen te plaatsen. Deze komt aan de staartkant van de molen boven in de 

kap waarvoor we een luikje weghalen en de kast neerzetten. Carel Leemhuis is al wezen 

kijken en heeft ons verteld dat dit best wel eens zou kunnen lukken, maar gebruik dan vooral 

geen nieuw hout en/of plaatmateriaal. Sloophout met wat gaten hier en daar voor ventilatie 

voldoet uitstekend. Vanaf de stelling ziet Overschild er heel anders uit dan wij gewend zijn, 

huizen verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plaats met overal bouwkranen en het gaat 

in een hoog tempo. Dat de molenbiotoop hierin soms zorgt voor frustraties kunnen we ons 

voorstellen maar daar kunnen wij niets aan veranderen. 

Zo, u bent weer wat op de hoogte omtrent het reilen en zeilen van uw molen en mede namens 

Marius wens ik u gezegende kerstdagen en “veul hail ‘n zeegn” in 2021, met daarbij een 

tweetal foto’s van de Windlust in kerstsfeer. 

Lex.  

 

 



 

 

Hallo Schildjers,  

  

Graag wil ik op deze weg mij en mijn praktijk even 

voorstellen.   

 

Mijn naam is Carmen Bolder. Ik ben geboren in 

Mannheim, Duitsland. Na mijn studie Geografie ben ik 

voor het werk van mijn man in 2003 naar Nederland 

verhuisd. Inmiddels heb ik drie heerlijke jongens, Roan 

(14), Mikka (10) en Kjell (2,5) en wonen wij samen aan de 

Graauwedijk 20 met onze hond Blomma en onze kat  

Flora.   

 

Sinds een aantal jaren werk ik als leerkracht op OBS Meander in het Reitdiep in Groningen. 

Het liefst werk ik met kleuters, maar dit jaar heb ik ook nog voor één dag een groep 3. Als 

groepsleerkracht kom ik veel verschillende kinderen tegen en zo zag ik ook kinderen die 

gedrag lieten zien dat niet paste bij wat ik tijdens mijn opleiding had geleerd. Maar ik wist 

toen nog niet hoe ik deze kinderen kon helpen. Op een gegeven moment nam ik deel aan 

verschillende trainingen over hoogbegaafdheid en herkende veel van dat gedrag weer terug. 

Ik besloot mij verder te verdiepen in hoogbegaafdheid, zodat ik handvatten had om deze 

leerlingen te helpen via een passend onderwijsaanbod. Ik ben daarom in 2017 begonnen met 

de opleiding voor zelfstandige talentbegeleider bij Novilo in Utrecht en heb deze in oktober jl. 

afgerond.   

Eind oktober heb ik nu mijn eigen coaching praktijk geopend: Flow4U. Hierdoor kan ik mijn 

passie tot mijn beroep maken. Nu kan ik een spreekbuis zijn voor hoogbegaafde kinderen die 

door hun anders-zijn in problemen zitten en niet het onderwijsaanbod krijgen dat zij nodig 

hebben om “in de flow” te raken.  

 

Hoogbegaafde kinderen leren, denken en leven vaak op een andere 

manier. Hierdoor lopen zij soms vast in het reguliere onderwijs, 

worden niet als hoogbegaafd herkend of missen vaardigheden die 

zij nodig hebben in het leven. De begeleiding van hoogbegaafde 

kinderen kan gericht zijn op het leren omgaan met de 

hoogbegaafdheid, met het ‘anders zijn’ en met reacties vanuit de 

omgeving. Kinderen die hoogbegaafd zijn,  

ervaren vaker dat zij er alleen voor staan. Maar ook op praktisch gebied kan begeleiding 

nodig zijn. Het is namelijk zo dat deze kinderen op school vaker minder enthousiast zijn, 

minder gemotiveerd en hierdoor zelfs gaan onderpresteren.  

Flow4U is voor alle hoogbegaafde kinderen en voor alle kinderen die kenmerken van 

hoogbegaafdheid laten zien. Op mijn website zijn deze te vinden.  



Waar kan ik bij helpen?  

• leren omgaan met je hoogbegaafdheid  

• ontdekken van je eigen talenten  

• ontwikkelen van een positief zelfbeeld  

• op zoek gaan naar je intrinsieke motivatie  

• ontwikkelen van een groeimindset  

• ontwikkelen van executieve vaardigheden  

• ondersteuning in communicatie met school  

  

Flow4U verzorgt  

• individuele begeleiding van kinderen  

• advies en begeleiding voor ouders  

• informatieavonden voor ouders  

• trainingen/workshops voor leerkrachten  

• advies en begeleiding voor scholen  

 

Wil je meer weten over mijn praktijk, dan ben je van harte uitgenodigd om op mijn 

website te kijken of contact met mij op te nemen. Coaching kan plaatsvinden bij een kind 

thuis of bij mij thuis in Overschild.  

 

Carmen Bolder   carmenbolder@flow4u.nl  

Graauwedijk 20  website: https://flow4u.nl  

9625 PC Overschild  06-34510242  

 



 

 

  KSW 2021   
 
 

 
Wie had dat gedacht.. dat 2020 zo’n jaar zou worden? De coronacrisis houdt ons bezig. Maar 

ondanks alle beperkingen hebben wij dit jaar mega veel geluk gehad en kijken wij terug op 

een fantastische kinderspeelweek 2020! Het was spannend en GRIEZELIG, maar het is ons 

gewoon gelukt om de KSW door te laten gaan! Steeds als we daar aan terug denken, worden 

wij hier weer helemaal blij van!  

 

Het duurt niet lang meer.. en dan is het alweer 2021. Voor ons een bijzonder jaar, want 

Kinderspeelweek Overschild bestaat dan 

maar liefst 40 JAAR! Tijd voor een feestje 

dus!  

Het thema voor volgend jaar is dus ook: 40 

jaar Speelweek!  

 

Heb je tips/ideeën, laat het ons dan weten 

via een mailtje naar kswo@live.nl of 

benader een van onze bestuursleden.  

 

Voor in de agenda 

De kinderspeelweek in 2021 zal 

plaatsvinden van 9 t/m 13 augustus 2021.  

Dit is week nr. 32!  

 

Tot slot willen wij het BWRI team bedanken voor het verplaatsen van het hek achterop het 

Kosterserf, de bomen die gesnoeid zijn en onze eigen toiletaansluiting!    

 

Namens het gehele bestuur: 
 

Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen 
 

mailto:kswo@live.nl


 



 

Een nadere kennismaking en een kijkje achter de voordeur van dorpsgenoten met hun kind(eren)  

in twintig vragen waar geen foute antwoorden mogelijk  zijn. 

 

 Kind Ouder 

  

1. Hoe heet je? 
 

Nora Folkersma  Johan Folkersma 

 2. Waar wonen jullie? Overschild Overschild 

 3. Hoe oud ben je? 

 
8 39 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Groningen  Groningen 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Hij maakt dingen voor mij. xxx 

 6. Wat is er zo leuk aan 

“Kind”? 
xxx 

Ze is heel zelfstandig. En een 

beetje opstandig, zoals 

haar moeder  

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Naar school. 

 ( de Vuurvlinder)  

Parttime huisvader/ 

vrachtwagenchauffeur en 

ondernemer 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Klusjes  Nora haar rommel opruimen. 

 9. Hebben jullie huisdieren? Ja een kat Candice  Ja een kat Candice  

10. Wat eet je het liefst? Ei  Patat  

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 

Sportmix en ik wil graag op 

dansen. 
Nee  

12. Welke muziek vind je leuk? 
“En toen” van kinderen 

voor kinderen  
Jaren ’90 muziek. 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 

Koelkasten halen en soms 

vissen. 

Koelkasten halen en soms 

vissen. 



14. Waar ga je het liefst heen 

met  vakantie? 

Naar een grote boerderij of 

Centerparcs. 
Centerparcs. 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Met youtuber “Bibi” Met niemand  

16. Wat wil je later worden als 

je groot bent? 
Kapster  

De oudste man van 

Nederland 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
De ruimte  De kinderspeelweek  

18. Ben je verliefd? Ja  Ja smoorverliefd.  

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

 
 

 

 

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Maaike en Willy de Vries  

 



“GOOI OVERSCHILD NIET 

WEG”  
 

allo Schildjers, 

Ons hele dorp staat op de kop, komt op z'n kop te 

staan of staat alweer op z'n voetjes. 

Met alle gedoe van verhuizen en opruimen zou het jammer 

zijn als er materiaal over Overschild verloren gaat:  

Hierbij moet je denken aan foto's, films, plattegronden, bouwtekeningen en wat je maar kan 

bedenken dat er over en door het dorp gemaakt of geschreven is. Ook reclamemateriaal 

zoals sleutelhangers (die bestaan echt). 

Juist in deze tijd nu de zolders, kelders en andere plekken in huis en schuur waar al dit soort 

spullen staan opgeruimd worden: 

gooi het niet weg maar breng het naar de Pompel of…. 

naar FOKTJE FABER, die onze dorpsarchivaris is geworden.  

Zij gaat alles voor ons en voor het nageslacht verzamelen. Alles van Overschild wordt 

netjes ingenomen, beschreven en opgeslagen in de Pompel. In de toekomst zal er een 

(permanente?) tentoonstelling van worden samengesteld. In dit “Dorpsarchief” zou iedereen 

die iets zoekt over zijn (oude) huis, vroegere bewoners of over de geschiedenis van het dorp 

(vanaf de 13e eeuw??) de juiste informatie moeten kunnen vinden. 

Foktje kan zelf een hoop, maar hulp kan ze altijd gebruiken.  

Wie gaat haar helpen? 

 

H 



 



WERKGROEP “KUNST AAN DE MUUR”. 

 
 

Ze hangen er al weer een poosje: de mooie schilderijen van Marja Verstoep. 

En wat de werkgroep betreft blijven ze ook nog wel even hangen. Prachtig zijn ze. 

 

Als je weer eens in De Pompel bent, ga ze dan eens op je gemak bekijken. Geniet van de creaties en 

vergeet de omgeving. Je waant je in het Rijksmuseum. 

 

Op het binnenplein bij het biljart/pingpongtafel vind je een notitieboek waar je je indrukken in op 

kan schrijven. Ook vind je er informatie over Marja, onze dorpsgenote. Wist je dat sommige 

kunstwerken gekocht kunnen worden? Neem daarvoor contact met haar op. 

 

 
“De corona-crisis lijkt in ons land mensen aangezet te hebben tot creatieve huisvlijt. Geldt dit ook 

voor Overschild e.o.? Zijn er medebewoners die aan het tekenen en/of schilderen zijn geslagen? Wil 

je ons – de bezoekers van dorpshuis De Pompel – daar deelgenoot van maken, zoals Marja dat nog 

steeds doet? Ook jouw werk kan worden tentoongesteld in De Pompel.” 

  
Deze oproep in de Schildjer Proat om ons deelgenoot te maken van creatieve huisvlijt heeft helaas 

geen reacties opgeleverd. Natuurlijk vragen de versterkingsperikelen veel van onze aandacht, dus 

dat kan een oorzaak zijn. 

Wil je toch nog reageren? Een berichtje aan de werkgroep volstaat (b.v. Rob Gramberg via 

grambergrob@hotmail.nl of een kort briefje in zijn brievenbus aan de Kanaalweg 19). 

 

(Een lang briefje aan Rob mag natuurlijk ook hoor, Schildjers!) 

 

En huisvlijt komt in vele vormen en maten voor, bijvoorbeeld van hout, steen, kunststoffen, krijt, 

etc. en in de vorm van film/foto, beeldhouwen, textiele kunst, grafiek etc.. 

Verras ons, niets is te gek. 

 

Ondanks alles: fijne feestdagen namens de Werkgroep Kunst aan de Muur. 

 

Drink met mate, maar geniet onbeperkt en onbeheerst van de Kunst aan de Muur. 

 
 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl
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Verkoopplannen?
Bel ons voor een GRATIS

waardebepaling van uw woning!
Of kom langs!



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

De astronomische winter laat nog heel even op zich wachten, om precies te zijn op maandag 21 

december om 11:02 uur. De zuidpool baadt dan de hele dag lang in de zon. Op de noordpool is 

het continu nacht. In het noordelijk halfrond zijn de dagen lekker kort en de nachten lang, een 

perfecte mix om het heerlijk koud te laten worden. De bestuursleden zijn winterliefhebbers en 

richten zich op de winterperiode en winterweer zoals vorst, sneeuw en ijs. Op de dag na Sint 

Nicolaas zijn verjaardag wordt de ijsbaan locatie winter klaar gemaakt. Als de ijsvloer ons dragen 

kan, komen de openingstijden van de ijsbaan te staan op onze Facebook pagina of vraag het even 

aan de leden van het bestuur. Aan de hand van de corona maatregelen bepaald het bestuur het wel 

en wee rondt de ijsbaan. Het beloofd een mooi seizoen 2020/2021 te worden.  

Afgelopen Schildjer Proat schreven wij, dat iemand van het bestuur aan de deur zal komen, om 

de contributie voor het seizoen 2020 op te halen. Aangezien de corona maatregelen dit niet toe 

laten, vragen wij de leden om de contributie van €5,- over te maken. Op bankrekeningnummer 

NL.36RABO0352753099 t.n.v. IJsclub schildmeer en omstreken, onder vermelding van 

contributie 2020 + straat en huisnummer, alvast bedankt voor u medewerking. 

De ledenvergadering van de IJsclub, altijd het hoogtepunt van alle leden tijdens de feestdagen 

wordt uitgesteld vanwege de corona maatregelen.  

Het doet ons zeer en met verdriet moeten wij melden. Dat we dit jaar niet komen op 

oudjaarsochtend met de oliebollen, krentenbollen en appelflappen, zoals u van ons gewend bent. 

Ook dit vanwege de corona maatregelen. 

Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijne kerst en een gelukkig 2021 toe, blijf gezond. Wij 

rekenen op een winter met veel ijs plezier, dus leden, haal alvast uw ijzers uit het vet en laat ze 

slijpen, dan maken we er samen een mooi ijsseizoen van ☺ 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

De corona-crisis houdt ons – helaas - nog steeds in zijn greep. Volgend jaar kunnen we 

misschien beginnen met vaccineren en misschien dat dat tot een kentering kan leiden. 

Wij moeten e.e.a. afwachten, voordat we weer plannen kunnen maken voor onze 

gezamenlijke, vreugdevolle en smakelijke eetmomenten. 

 

Heb je vragen: stel die dan via het emailadres van Rob Gramberg 

(grambergrob@hotmail.nl) of gooi een briefje in zijn brievenbus (Kanaalweg 19). 

 

Wil je t.z.t. de Eetclub flyer graag digitaal ontvangen, geef je dan op met onderstaande 

invulstrook. 

 
 

  

 

De SCHILDJER EETCLUB 

 

 Ja, ik geef me op voor de digitale flyer van de Eetclub met het laatste nieuws  

 

Naam/ Namen   ...........................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Adres   ........................................................................................................................................................  

Telefoon   ...............................................   Emailadres ...........................................................................  

 

Gooi de ingevulde antwoordstrook in de brievenbus van Rob Gramberg, Kanaalweg 19. De gevraagde gegevens 

kan je ook via email sturen naar grambergrob@hotmail.nl. 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


Het aardbevingsavontuur in Overschild van Bert en Jannie Schrage. 
 
Op dit moment zitten Bert en ik (Jannie 

Schrage) in een vakantie (tijdelijke wissel) 

woning in “De Borgmeren” in Scharmer. Het 

is niet groot en behoorlijk gedateerd, maar 

we hebben in ieder geval drie slaapkamers (1 

voor de katten, 1 voor Bert (hij snurkt me de 

tent uit) en 1 voor mij.  

Alles zit erop en eraan. Alles gloednieuw 

zoals de was- en afwasmachine, magnetron, 

gasstel, afzuigkap en de boxspring bedden. 

Dus niks te klagen.  

We hebben het zelf een beetje gezellig 

gemaakt met spulletjes van de Graauwedijk 

26. We kunnen het hier wel zes maanden 

uitzingen.  

We missen onze buurtjes en de andere 

dorpsbewoners, maar niet de reuring die 

ontstaat door de sloop- nieuwbouw en de 

versterking van de huizen in het dorp. Het is 

lawaaiig en heel vaak zaten we te schudden 

in onze woonkamer. Dat weet je en het was 

ook niet anders maar de rust die we hier ervaren is heel erg lekker.  

 

Eind 2019 hoorden we dat ons huis niet veilig was. Zelf konden we kiezen voor versterking of sloop- 

nieuwbouw. Dat was even slikken. Let wel ons huis is nog maar 24 jaar oud en dat was het laatste wat 

we hadden verwacht.  

Na het even te laten bezinken, hebben we besloten voor sloop- nieuwbouw. De reden mede was dat 

wij de wens hadden om beneden een bad- en slaapkamer te willen hebben dus levensloopbestendig.  

De zoektocht begon naar een aannemer. We waren er al gauw uit. Voor het budget wat we kregen 

konden we onze wens/droom uit laten komen “een bungalow”. Na het verkennend tafelgesprek met 

Enno (onze dorpsbouwmeester) en het burengesprek in de Pompel kregen we groen licht. Men was 

enthousiast en wij niet minder met al deze positieve reacties.  

Eind maart kwam de eerste kink in de kabel. We mochten niet bouwen met onze aannemer omdat hij 

bouwde onder 100% bouwgarantie en niet onder Bouwgarant of iets dergelijks (zoals voorgeschreven 

in de checklist). Naïef??? Kan zijn maar wij waren in de 

veronderstelling dat dit (ook omdat er in de checklist stond 

“vergelijkbaar”) voldoende zou zijn. Dat was dus niet zo, 

dit werd ons duidelijk gemaakt door wethouder van Schie 

en Nico Beukema tijdens een persoonlijk gesprek bij ons 

thuis. Er werd geen toestemming gegeven om met deze 

aannemer in zee te gaan. Dit was echt een klap in ons 

gezicht. De hele toestand gaf zoveel stress dat ik in het 

ziekenhuis belandde vanwege klachten die in eerste 

instantie op hartklachten leken, maar de stress was op de 

maag geslagen. En wat nu? Er waren door ons kosten 

gemaakt; bij de aannemer, architect, het natuurvrij maken 

van de woning en de keuken was ook besteld. We hadden 

immers groen licht gekregen we konden gaan bouwen. Wij 

kwamen er zelf niet meer uit door al die regels en 

onduidelijkheden die ook nog telkens werden gewijzigd. 

Met de hoeveelste checklist zijn we ondertussen nu bezig? 

En naar wat wij begrepen hebben waren wij niet de enige. 



Gelukkig was men bereid om ons te helpen. Daarvoor chapeau en vooral 

Nico heeft voor ons veel gedaan. Eind mei werd een (externe) 

bouwbegeleider in de persoon Pieter Bijker gevonden om de hele handel 

voor ons vlot te trekken. We zijn echt blij met hem het is een topper. 

Maar ook hij loopt regelmatig tegen dingen aan waar hij de ballen van 

snapt, laat staan wij.  

Pieter heeft geprobeerd om een andere aannemer te vinden die voor 

hetzelfde budget eenzelfde soort woning wilde bouwen. De eerste 

aannemer (we zullen geen namen noemen) haakte direct af toen hij ons 

budget zag (wij hebben een laag (in vergelijking met vele anderen) 

budget omdat wij qua volume een klein huis hebben).  

De tweede aannemer heeft na een week en door een calculator erop te 

zetten ook afgehaakt (was met dit budget niet te doen was de opmerking 

erbij). Pieter heeft een rapport opgemaakt richting de gemeente Midden 

Groningen en het NCG met het resultaat van de zoektocht naar een 

andere aannemer. Uiteindelijk zijn de gemeente en het NCG akkoord 

gegaan met onze (eerste) aannemer onder het beding dat het risico voor 

ons zelf is mocht de aannemer omvallen (heel fijn als je net met 

pensioen bent en dat het balletje bij ons ligt) wel is er een beveiliging 

ingebouwd: de rekeningen worden niet in 10 keer betaald maar in 25 

keer. Onze aannemer had het bijltje er inmiddels bij neer gegooid maar Pieter heeft hem om kunnen 

praten om toch weer in te stappen. Wij hebben vertrouwen in onze aannemer zeker weten, maar in 

deze rare tijden weet je het maar nooit. Gelukkig blijft Pieter onze bouwbegeleider tot en met de 

oplevering van onze woning. En wat is het een topper, wat zijn we dankbaar dat we ondanks alles 

verder mogen gaan.  

 

We zitten inmiddels in november en de hobbels die we intussen alweer hebben moeten overwinnen 

zijn niet te tellen. Er moest o.a. een bodemonderzoek gedaan worden terwijl we al een rapport hadden 

van 1997 maar er was bij de gemeente geen rapport te vinden, dus extra kosten van ongeveer € 2000,--

. Gelukkig hadden we Pieter en na aandringen van hem kwam er uiteindelijk uit dat het rapport ook bij 

de gemeente boven water was gekomen. De sondering zou plaats vinden in de laatste week van 

augustus, het bedrijf kwam en zei die bossages staan in de weg en de oprit is te smal. Aan die oprit 

kunnen we weinig doen maar gelukkig hebben we een hovenier gevonden om de bossages direct weg 

te halen, wij weer blij.  

Foto tijdelijke woning 

Corona werkte ook tegen want de 

wisselwoning was ook niet op tijd gereed 

maar uiteindelijk was de vertraging maar een 

paar dagen. Het geneuzel over de 7000 euro 

subsidie voor energiemaatregelen die ons 

zwart op wit was beloofd kwam ook op losse 

schroeven te staan. Uiteindelijk is op de 

bewonersbijeenkomst duidelijk geworden 

dat we de 7000 euro toch krijgen. Kortom 

allemaal stress verhogende gebeurtenissen. 

Zelfs op dit moment( 16 november) zijn we 

in afwachting wanneer de sloop gaat 

plaatsvinden. Dit zou een week geleden al plaatsvinden ware het niet dat men het niet in de gaten had 

dat men echt niet om de meterkast heen kan slopen.  Pfffffff we gaan het allemaal zien.  

 

We blijven lachen en er zullen ongetwijfeld nog meer hobbels komen maar we gaan ervoor.  Voor 

iedereen: blijf hoop houden en blijf vooral gezond. 

 

 

Liefs en de hartelijke groeten van Bert en Jannie. 



Uitnodiging bezichtiging 
 
Al een aantal jaren heb ik 

een leuke verzameling 

handgereedschappen in bezit 

die betrekking hebben op de 

landbouw en de veehouderij. 

Enkele jaren geleden hebben 

we dit uitgestald in de 

schuur tot een klein 

museum, en regelmatig 

vindt nog uitbreiding plaats. 

 

Als er iemand belangstelling 

heeft om dit een keer te 

komen bekijken,  

van harte welkom! 

Toegang vrij, maar wel even 

een afspraak maken! 

 

      Henk Kruizenga, Oude Graauwedijk 5 

                                                                            tel: 0596-566263  

__________________________________________________ 
 

Dorpsbibliotheek 
 

Onze dorpsbibliotheek in de Pompel bestaat alweer een aantal jaren. Wij vinden het fijn dat er 

door jong en oud gebruik wordt gemaakt van ons gratis leensysteem. Nog even in het kort 

onze spelregels; het enige wat u hoeft te doen is dat u in de leenmap schrijft welke boeken u 

meeneemt of heeft teruggebracht. Hebt u thuis nog boeken over, liever niet ouder dan tien 

jaar. Dan mag u ze naast de boekenkast zetten zodat ook anderen uren lang leesplezier kunnen 

beleven. 

 

Leestip uit de boekenkast.  BRITANNIA ROAD 22, Amanda Hodgkinson. 

 

Een roman over liefde, verlies en de kracht van vergeving. 

 

Silvana en haar man Janusz worden door de oorlog van elkaar 

gescheiden: hij moet in dienst en zij probeert vergeefs naar haar 

familie terug te keren. Zes jaar lang overleeft zij met haar zoontje 

onder erbarmelijke omstandigheden in de bossen van Polen. 

Na de oorlog wordt het gezin in Engeland herenigd. In hun huis 

aan Britannia Road 22 proberen ze een nieuw bestaan op te 

bouwen, maar zowel Silvana als Janusz wordt achtervolgd door 

geheimen uit hun oorlogsverleden.  

Heeft u ook een boek uit de dorpsbibliotheek gelezen en denkt u 

dit is een aanrader, geef dit dan aan ons door. U kunt dan een 

mailtje sturen met u nominatie en de reden waarom het boek in 

aanmerking komt voor leestip uit de boekenkast.  

 
Foktje Faber (fofaber@hotmail.com) en Corrie van der Laan 

mailto:fofaber@hotmail.com


Kroniek van Overschild 

 

Terugblikkend op 2020: het was – om het maar voorzichtig uit te drukken – een 

bijzonder jaar. Voor Schildjers natuurlijk in het bijzonder. Wie op nieuwsjaarsmorgen 

2021 de gordijnen open trekt, ziet een heel ander dorp dan bij de vorige jaarwisseling. 

In een enkel geval is dat uitzicht ook nog eens vanuit een compleet ander raam: de 

machinerie van de ‘versterkingsoperatie’ is inmiddels op gang gekomen. 

 

Op een januariavond aan het begin van het jaar werd in de Pompel het project Kroniek van 

Overschild gepresenteerd. Bedoeling daarvan is in de eerste plaats dat Schildjers hun eigen 

verhaal kwijt kunnen over de ontwikkelingen in het dorp. Dat verhaal verdient beslist een 

breder, zelfs landelijk publiek.  

 

Zelf de regie 

Wat er nu gebeurt in Overschild, de complete transformatie van een dorp, is van een 

ongekende schaal en heeft dus een even grote impact op de bewoners. Buitenstaanders hebben 

daar vaak geen idee van, evenmin als van de bijkomende individuele ervaringen, gedachten en 

emoties. En buitenstaanders zijn er genoeg: mensen die in de gelukzalige omstandigheid 

verkeren dat ze niet weten wat een ‘kavelpaspoort’, ‘HRA-run’, ‘OS 2’, ‘Batch 1467’ en zelfs 

‘NCG’ zijn. Belangrijk is daarom dat bewoners hun verhaal kunnen doen. Ongefilterd, 

persoonlijk en rechtstreeks, met zelf de regie over wat ze kwijt willen. De Kroniek is daarvoor 

het podium.   

 

Films en geschiedenis 

De Kroniek bestaat uit een gefilmd en geschreven onderdeel. Actualiteit en geschiedenis 

komen daarmee samen. De verhalen van de bewoners van Overschild zijn daarbij de 

onmisbare en verbindende schakel.  

 

Filmmaakster Saskia Jeulink was met haar crew Menno 

Knevel (geluid) en Arno Cupedo (camera) het afgelopen jaar 

al veelvuldig in Overschild in gesprek met bewoners. Zij 

maakt vijf korte filmimpressies, gevolgd door een langer 

gefilmd ‘dorpsportret’. Daarvoor schiet ze ook beelden van de 

continue stroom veranderingen in het dorpsbeeld. De eerste 

korte documentaire werd in februari meteen al genomineerd 

voor Beste Groninger Film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saskia werkt nauw samen met historicus Martin Hillenga. Hij deed het afgelopen jaar vooral 

kranten- en archiefonderzoek en zal in 2021 ook vaker op bezoek gaan bij bewoners voor 

interviews en informatie.  

 

 

De versterkingsoperatie is wel de grootste verandering van Overschild, door de enorme 

schaal, de gelijktijdigheid van veel gebeurtenissen en ook omdat deze natuurlijk het meest 

zichtbaar is. Maar al eerder veranderde het dorp. Dat gebeurde geleidelijk, soms min of meer 

in stilte. Na de inundatie tijdens het laatste oorlogsjaar moest bijvoorbeeld het leven weer 

worden opgepakt, de landbouw werd voor steeds minder mensen een belangrijke bron van 

bestaan (‘Kinder nait noar boer’), dorpsbewoners zochten hun heil elders, de kerken en 

scholen sloten en winkels en voorzieningen verdwenen geleidelijk uit Overschild. Dat is al 

met al best veel voor ruim driekwart eeuw tijd. Het zwaartepunt van het geschreven deel van 

de Kroniek is hoe Schildjers in het verleden naar de toekomst keken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U bent nodig 

De komende tijd zullen op het intranet van het dorp met regelmaat korte blogjes staan, met 

daarin ook gerichte vragen aan alle Schildjers. Medewerking daaraan wordt enorm 

gewaardeerd. Ook voor het historisch verhaal geldt: de Schildjers staan voorop en veel 

ervaringen laten zich moeilijk uit ‘officiële’ archieven halen. Het beste kunnen ze rechtsreeks 

verteld worden, net als bij de films.  

(U kunt lid worden van de intranetgroep door een email te sturen naar versterking@midden-

groningen.nl ovv uw naam, adres en telefoonnummer. Via de email ontvangt u een eigen 

inlogcode waarmee u toegang krijgt.) 

 

Voor nieuws, ontwikkelingen en impressies kunt u altijd een kijkje nemen op de website van 

De Verhalen van Groningen. Daar zijn natuurlijk ook de tot dusverre gemaakte films te zien:  

 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/themajaar/de-kroniek-van-overschild 

 

Hopelijk kunnen we begin 2021 weer een presentatieavond organiseren in de Pompel. Daar is 

dan onder meer de tweede film van Saskia Jeulink te zien, net als andere resultaten van het 

project.  

 

De Kroniek van Overschild wordt uitgevoerd door De Verhalen van Groningen, in opdracht 

van de gemeente Midden-Groningen. Samen met een aantal kunstprojecten is het resultaat 

straks ‘Beleving en Verhaal van Overschild’. 

 

Team Kroniek van Overschild 

-Anja Reenders – projectleider vanuit De Verhalen van Groningen 

-Saskia Jeulink – filmer 

-Martin Hillenga - schrijver 

mailto:versterking@midden-groningen.nl
mailto:versterking@midden-groningen.nl


 

Meldingen leefruimte met andere app 
 

Midden-Groningen vervangt de 

Makkelijk-Melden-app door “FIXI” op 14 december 2020 

Lantaarnpaal stuk of stoeptegel los? Staat er afval naast de 

container? Net als u willen we dit graag snel oplossen. 

Uw meldingen helpen ons daarbij. Tot nu toe kon u dit 

snel melden met de Makkelijk Melden-app.  

Vanaf maandag 14 december gebruiken we een andere app: 

 

FIXI. Dit komt omdat het contract voor de Makkelijk Melden-app afloopt. Fixi is een handige 

app die gemakkelijk in gebruik is. U vindt deze app gratis in Apple App Store en Google Play 

Store. Zet de app op uw telefoon en de rest wijst zichzelf. Als u een melding doet met de app, 

ontvangt u altijd een bericht ter bevestiging. En u ontvangt bericht als de melding is 

afgehandeld. U kunt ook een foto bij de melding plaatsen, dan is direct duidelijk wat u 

bedoelt. Wel zo makkelijk! 

 

 

Makkelijke Melden-app vervalt; vanaf 14 

december alleen meldingen met Fixi 

Alle meldingen die wij tot en met 13 december 

via de Makkelijk Melden app ontvangen 

hebben, handelen wij af. Per 14 december 

kunnen we alleen nog meldingen met Fixi 

ontvangen. De Makkelijk Melden-app kunt u 

verwijderen. 

 

 

 

Fixi app downloaden 

U kunt de Fixi-app gratis op uw smartphone zetten. U vindt de app via App Store of Google 

Play Store: 

 Fixi app voor Android 

 Fixi app voor iOS 

#zegtmoar: samen werken aan een mooie en 

schone gemeente 

Heeft u een melding over de leefruimte? Moet 

een ondergrondse container extra geleegd 

worden of een schommel in de speeltuin 

gerepareerd worden? Zeg ’t moar! Laat het ons 

weten met de app. Zo dragen we samen een 

steentje bij aan een mooie en betere 

samenleving! #zegtmoar 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.decos.fixi2.citizen&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/fixi/id1289224548


 



Maradona, wereldheld. 
 

Gek dat het overlijden van de kleinste 

groot voetballer, Diego Maradona, 

mij zo maar een paar dagen afleiding 

in Coronatijd heeft gegeven. In de 

hele wereld is men geschrokken van 

zijn dood. Jammer genoeg waren de 

beelden van hem in zijn na-voetbaltijd niet 

bepaald fraai. Zijn onmetelijke kwaliteiten 

op het voetbalveld brachten ons wel mooie 

beelden. Hij leek vergroeid met de bal. 

Probeer dan maar eens om die bal te 

pakken te krijgen. Sommige tegenstanders 

probeerden dat door barbaarse 

overtredingen te gebruiken. Maradona kon 

vele van deze teckels ontwijken maar ze 

hebben ook wel eens zijn been gebroken. 

Dat is de hoge tol die zo iemand moet 

betalen. 

Het gevolg van zijn voetbalprestaties was 

zowel in Argentinië als in Napels groot. 

Dat Argentinië van Engeland won nadat ze 

4 jaar eerder de Falklandoorlog van 

Engeland hadden verloren was meer dan 

alleen een voetbalsucces. Dat dat kleine 

mannetje zo hoog sprong en ja met zijn 

arm scoorde was het begin van het succes. 

De onnavolgbare dribbel en goal vanaf het 

middenveld zorgde ervoor dat hem die 

handsbal werd vergeven. 

Zo’n groot voetballer en dan spelen bij 

Napoli. Die onbegrepen beslissing bracht 

het onmetelijke succes. Ook hier speelden 

andere belangen dan voetbal een rol. In 

Italië werd topvoetbal gedomineerd door 

clubs uit het rijke Noorden. (AC en Inter 

Milan/Juventus). Napels (Napoli), in het 

arme zuiden, kon nooit concurreren met de 

clubs uit het Noorden. Dat stak. Maradona 

nam de club bij de hand en zij werden tot 2 

keer kampioen van Italië, waarna Europees 

succes volgde. Telkens kleurde de hele 

stad lichtblauw/wit (clubkleuren). Het 

leven van Diego is daarna nooit meer 

normaal geweest. Hij kon verleidingen van 

allerlei aard niet weerstaan. Dat de mafia 

de stad Napels beheerst/regeert was voor 

hem extra vervelend. Hij viel in de handen 

van de mafia, zoals dat heet. Het 

is bijzonder jammer dat hij en 

zijn omgeving niet in staat zijn 

geweest alle, niet 

voetbalellende, buiten de deur te 

houden. Je kunt, naar mijn idee, 

niet alleen Maradona aankijken 

op het verval na zijn 

voetbalhoogtpunten. Je zult het 

maar meemaken dat iedereen wat van je 

wil, jou daarbij belaagt en ernstig in je 

vrijheid belemmert. Op het voetbalveld 

ging het terrorisme tegen hem ook maar 

door. Wat wij te zien krijgen is een 

terugvechtende Maradonna. Het oordeel is 

snel geveld. “Moet je die idioot zien”. 

Tja, dat is toevallig wel de grootste 

voetballer ooit en daardoor wereldheld, 

maar hij is nu dood. 

Aan het begin van de Maradona-week was 

er de Forum voor Democratie soap. Ook 

hier was sprake van zelfvernietiging maar 

ook van overschatting. Thierry Baudet, 

ging, kwam terug en zag dat hij geen 

vrienden meer had. Ik wil een poging doen 

tot het bedenken en publiceren van het 

woord van het jaar. N.l. Baudet-Jugend. 

Zij waren de aanleiding voor al het gedoe. 

Dit kost velen de kop, maar Baudet heeft 

zo’n bret voor de kop dat hij gewoon door 

wil gaan. 

 

Jan Hesseling 

Column 



AUTOBEDRIJF 

 

 

WIST U DAT… 

 

- Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen? 

- Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen? 

- Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn? 

- Wij over meerdere leenauto’s beschikken? 

- Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben? 

- Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren? 

- Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan? 

- Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn? 

- Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn? 

- Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn? 

- Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben? 

- U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen? 

 

BEL OF KOM LANGS, 

DE KOFFIE STAAT KLAAR 

 

Autobedrijf Van der Laan B.V. 
Graauwedijk 49 
Tel: 0596-566460 
Mob: 06-53321648 
Mob: 06-57707223 
info@vdlaansaabspecialist.nl 
www.vdlaansaabspecialist.nl  

mailto:info@vdlaansaabspecialist.nl
http://www.vdlaansaabspecialist.nl/


 

Dag allemaal, 

 

En was de vorige Schildjer Proat nog vol goede moed om te 

kunnen en mogen spelen, de werkelijkheid is inmiddels heel 

anders.  

Gelukkig hebben we de première van INUNDATIE kunnen spelen in De Pompel, maar 

daarna ging het mis. Ziekte in de spelersgroep en er kwam een lockdown. We hebben de hele 

reeks moeten uitstellen. 

Maar van uitstel komt geen afstel en we hebben een nieuwe planning gemaakt met als kers op 

de taart: een grande finale in De Pompel! 

 

De nieuwe data zijn:  

Vrijdag 29 januari  Appingedam  De Synagoge 

Zondag 31 januari   Appingedam  Kerkje van Opwierde 

Vrijdag 5 februari   Hellum Kerk 

Zondag 7 februari   Woltersum  Kerk 

Vrijdag 12 februari   Harkstede  De Graankorrel 

Zondag 14 februari   Garrelsweer  Het Oude Kerkje 

Woensdag 17 februari Steendam  Kaap Steendam 

Zondag 21 februari  Garmerwolde Dorpshuis De Leeuw 

Vrijdag 5 maart   Ten Post Dorpshuis ’t Holt 

Zaterdag 6 maart   Overschild  GRANDE FINALE 

 

Reserveer via onze website: https://de-schildgroep1.webnode.nl 

En laten we allemaal hopen dat we kunnen spelen. 

 

En dan gaan we komend jaar ook proberen om een nieuwe voorstelling te maken. Deze 

voorstelling gaat nadrukkelijk wel over de gasellende en alles wat daarom heen hangt.  

De werktitel van de nieuwe voorstelling is SCHILDJER PROAT en is gebaseerd op 

interviews die Astrid Warntjes, schrijfster van het stuk, heeft gehad met een aantal inwoners.  

 

Voor deze voorstelling zoeken we nieuwe spelers, heel veel spelers. Dus meld je aan bij De 

Schildgroep want een leukere club is er niet in Overschild! 

 

Namens alle spelers, regisseur en techniek wens ik een ieder fijne feestdagen en veul zegen 

voor het nieuwe jaar.  

 

Klaasje  

 

 

 

Schildjer Proat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dat wat eens was zal nooit meer zijn 

https://de-schildgroep1.webnode.nl/


 



Column: Cees Wildervanck 

 

Hol die de b...!  

Ik weet niet of het bericht ook u heeft bereikt maar het aantal, en aantal hectares 

stiltegebieden in ons Koninkrijk is de laatste jaren sterk afgenomen. In Flevoland bijvoorbeeld 

met maar liefst 80%. Ja, de vooruitgang meneer, u begrijpt... 

Het zal u plezier doen dat die afname in onze provincie niet heeft toegeslagen. In Drenthe is 

het er zelfs beter op geworden. Vrolijk maakt ook, dat op het kaartje in een landelijk en dus 

Rampstedelijk dagblad voor Friesland niets is aangegeven. 

Ik vind stilte mooi, en het was een van de 

oorzaken van mijn mateloze heimwee naar 

Groningen in de periode, lang geleden, dat 

ik in de Rampstad woonde en werkte 

omdat ik zo nodig carrière moest maken.  

Het bericht in de krant deed me ook denken 

aan een van de begeleide-meditaties-op-CD 

die ik soms volg van Jon Kabat-Zinn: 

'Soundscape': 'Geluidsschap.' Net als 

'Landschap' maar dan in geluid. Met zijn 

rustige stem vraagt hij je te luisteren naar de 

geluiden die je hoort, en dan niet zozeer naar die geluiden zelf, maar om je bewust te zijn van 

het horen als zodanig. En dan ook de stiltes tussen de geluiden en ònder die geluiden. Dat 

laatste vind ik mooi: het maakt je ervan bewust dat er altijd stilte is, en dat een eventueel 

geluid daar alleen maar als het ware bovenop komt. Helaas kon ik deze meditatie niet voor u 

vinden op internet, zodat ik u daarin niet kan laten zien en horen dat meditatie helemaal niet 

zo zweverig is als vaak wordt gedacht.  

Wat wel op internet is te vinden is de Bodyscan van de Vlaming Edel Maex. Bodyscan 

betekent niks medicinaals maar alleen maar dat je je 

gedurende je meditatie achtereenvolgens op je lichaamsdelen 

concentreert. Maex doet dat prachtig. Googel maar eens op 

'Edel Maex - Bodyscan (Mindfulness) - YouTube'. Na dat 

kwartier bent u al een stuk rustiger.  

Een nadere kennismaking met de geneugten van meditatie is te 

vinden op https://www.gerschurink.nl/audio.php . Aanbevolen 

voor de beginner: Meditaties van 8 minuten, vrouwenstem: 

Ademhaling - MP3 - 8 min. (3.45 Mb) en Bodyscan -MP3- 8 

min. (3.36 Mb).  Niks zweverigs aan. Maar je wordt er dus 

wel lekker rustig van. 

Dat is in deze bewogen tijden buitengewoon plezierig en voor 

velen van ons zelfs bittere noodzaak. 

Maar ook al houdt u niet altijd uw,  eh, mond, dan nog kan het 

in onze gebieden nagenoeg volledig stil zijn. 

Zondagsmorgens, winteravonden... wat kan het dan ook in ons 

beschaafde gebied nog stil zijn. Ga er maar eens naar staan luisteren, buiten.  

Ssst...  

Wel een jasje aan, hoor. 

https://www.gerschurink.nl/audio.php


 



Tijdelijke mitigerende maatregelen (opgehangen nestkasten) voor huismussen, huiszwaluwen en 

vleermuizen bij de versterkingsopgave in het dorp Overschild blijken een succes! 

 

Inleiding 

Gedurende de gehele versterkingsopgave in het dorp Overschild, waarbij sloop, nieuwbouw en 

versterking van meerdere woningen zal plaatsvinden, is het noodzakelijk om voldoende alternatieve 

verblijfplaatsen beschikbaar te houden voor onder andere huismussen, huiszwaluwen en vleermuizen, 

naast het verplicht natuurinclusief bouwen. Door het ophangen van extra kasten wordt gewaarborgd dat 

voldoende alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zullen zijn en de beschermde soorten voldoende 

uitwijkmogelijkheden hebben tijdens de versterkingsopgave. In 2019 zijn in samenwerking met 

bewoners, de gemeente Midden-Groningen, Arcadis en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) op 

diverse plaatsen verspreid in het dorp nestkasten opgehangen voor genoemde soorten en is er een 

faunatoren achter het dorpshuis geplaatst.  

 

 
 

Resultaten 

De kasten zijn opgehangen aan 

woningen die pas later tijdens de 

versterking aan de beurt zijn. Daarnaast 

is ook gekeken of er geschikte schuren 

en/of woningen voorhanden zijn die 

behouden blijven zodat de kasten ook 

permanent kunnen blijven hangen. Een 

mooi voorbeeld is dat van de 

huiszwaluw, een soort waarbij het 

landelijk door diverse factoren niet 

goed gaat: in Overschild is al jaren een 

redelijke populatie aanwezig. Voor de 

start van de versterkingsoperatie in 

2019 waren er 26 broedparen 

aanwezig; tijdens de monitoring in 

2020 is deze populatie gegroeid naar 

41 broedparen!   

   
Faunatoren en huismussen in nestkasten. 

 

 

 

 



 



 

 

Huiszwaluwen maken dankbaar gebruik van de kunstnesten 
 

 

Ook huismussen hebben de opgehangen nestkasten ontdekt en maken er net als de huiszwaluwen gebruik 

van, en vleermuizen weten hun weg te vinden naar de vleermuiskasten die zij gebruiken als tijdelijk 

onderkomen; één en ander is te zien op bijgaande foto’s. De komende jaren zullen de kasten worden 

gemonitord om de ontwikkeling te blijven volgen tijdens de versterkingsopgave. 

 

Natuurinclusief bouwen 

Ook bij de eerste opgeleverde woningen zijn de 

aangebrachte voorzieningen, voor onder andere 

huismussen, inmiddels ontdekt en 

geïnspecteerd. De kans is dan ook groot dat in 

het eerst volgend broedseizoen in 2021 de 

mussen hier gebruik van zullen gaan maken. 

 

 

Rinus Dillerop 

Projectecoloog voor Overschild 

Huismussen inspecteren de aangebrachte huismuspannen  

 

Gewone dwergvleermuizen in vleermuiskasten 
 



WWW.ALEXBADKAMERS.NL 

 
Mijn naam is Alex Rusthoven, uw specialist voor badkamer en toilet. 
U kunt bij mij terecht voor uw complete badkamer en ander sanitair. 

Of u nu een eenvoudige badkamer of een luxueus ontwerp op maat 

wilt, ik help u graag. 

Ik denk met u mee, geef advies in ontwerp, kleuren, materialen, etc. 

en neem desgewenst de gehele uitvoering op mij! 

Het leveren en monteren van het sanitair behoort ook bij mijn 

werkzaamheden. Samen gaan we naar de groothandel in sanitair, 

waar u talloze mogelijkheden voor de inrichting en aankleding kunt 

bekijken en uitzoeken. Na het samenstellen van de inrichting bij de 

groothandel maak ik een vrijblijvende offerte voor u. 

Door mijn jarenlange ervaring met het plaatsen van badkamers en 

ander sanitair bent u verzekerd van kwaliteit, een vakkundige 

uitvoering en een mooi resultaat! 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte! 

Alex Rusthoven tel. 062293373 

       Email: alexbadkamers@gmail.com 

 

http://www.alexbadkamers.nl/


EET SMAKELIJK 
 

Het volgende recept brengt ons heel ver terug in de tijd: 

Fransche uiensoep (4 personen) 

 

Zoowel op de spijskaarten der goedkope Parijsche eetgelegenheden als op die van de 

duurste restaurants en hotels treft men deze uiensoep aan. 

 

Voor 4 personen rekent men: 

 

1 liter bouillon 

2 eetlepels boter 

4 eetlepels bloem 3 uien van middelmatige grootte 

100 gram oude kaas 

dunne plakjes oud wittebrood 

 

Men snijdt de uien in schijven, smoort deze in de boter en voegt 

er dan de bloem bij. Nu roert men zoolang tot alles mooi 

gelijkmatig bruin van kleur is. Dan voegt men er langzamerhand den bouillon aan toe en 

laat alles een half uurtje koken. De plakjes wittebrood worden geroosterd en de kaas wordt 

geraspt. Men doet het grootste gedeelte van de kaas in de soepterrine, voegt er het brood bij, 

giet er de soep op, strooit hier nog wat geraspte kaas overheen en laat het gerecht tenslotte 

nog vijf minuten in den oven tot de kaas draden trekt. Het is niet aan te bevelen, deze soep 

nog eens opnieuw te verwarmen, daar dit niet voordeelig is voor den smaak  

 

 

Uit de Libelle nr 50, 10 december 1937 

 



 

Hoofdweg 144 

9626 AJ Schildwolde                maandag     gesloten 

Tel.(0598) 421404   dinsdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      woensdag.          15:45-20:45 

      donderdag   08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      vrijdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45  

      zaterdag     08:45-16:30 

Nagelsalon op Afspraak 

www.kapsalon-thoekje.nl 
 

 

 

Menko Hammenga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kapsalon-thoekje.nl/


 

 

KINDERACTIVITEIT 

Ben jij net zo nieuwsgierig? Kom dan ook! 
Foto: ©Ana Buren 

 

OP MAANDAG 28 DECEMBER 2020 

VAN 10.00 – 11.30 UUR  
In De Pompel 

Voor kinderen vanaf 6 jaar Gratis 
 

WAT GAAN WE DOEN 

Mee-vertel sprookje over een roodborstje 

Je eigen leporello beeldverhaal (zigzag boekje) maken 

Speurtocht 

 
De activiteiten worden verzorgd door Maricée Ten Bosch en Brigit van der Werff  

en georganiseerd door Evenementen in samenwerking met het opbouwwerk 

 
 

  

SAVE THE DATE! 

 

BUITENBIOS OVERSCHILD 

ZATERDAG 8 MEI 2021 

 
Meer informatie in de volgende Schildjer Proat 

 





Contactadressen aardbevingen / versterking 
 
Versterkingspunt NCG | Bewonersbegeleiders 

Hier kunt u terecht met vragen voor informatie of voor contact met de bewonersbegeleiders 

T: 088 - 04 14 477 (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur 

EMAIL: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl | www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Nico Beukema | Projectleider Versterking, Gemeente Midden-Groningen 

M: 06 - 12 62 05 91 

EMAIL: nico.beukema@midden-groningen.nl | www.midden-groningen.nl 

 

George Kievitsbosch | Projectleider uitvoering Overschild, Gemeente Midden-Groningen 

T: 0598 - 72 97 14 | M: 06 - 20 48 29 67 

EMAIL: george.kievitsbosch@midden-groningen.nl | www.midden-groningen.nl 

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 

Lammert Muurman | Toezichthouder/Veiligheidscoördinator Uitvoering, Gemeente Midden-Groningen 

T: 0598 – 72 97 68  

EMAIL: lammert.muurman@midden-groningen.nl | www.midden-groningen.nl 

 

Maria Benthem | Omgevingsmanager, NCG 
M: 06 48 16 13 05 

EMAIL: m.e.benthem@nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Astrid Tirtotaroeno | Projectsecretaris Versterking, Gemeente Midden-Groningen 

T: 0598 - 72 93 05 | M: 06 - 33 88 01 35 

EMAIL: astrid.tirtotaroeno@midden-groningen.nl | versterking@midden-groningen.nl 

 

Albert Jan Arends | Trajectbegeleider PlusKlusteam BWRI 

M: 06 - 33 14 16 06 

EMAIL: albertjan.arends@bwri.nl 

 

George Wildeboer | Projectleider 1.588, NCG 

T: 088 - 04 14 477 

EMAIL: g.wildeboer@nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Arjen Venema | Projectleider 1.467, NCG 
T: 088 – 04 14 477 

EMAIL: a.venema@nationaalcoordinatorgroningn.nl 

 

Enno Zuidema | Dorpsbouwmeester Overschild 

M: 06 - 43 84 62 38 

EMAIL: EnnoZuidema@mvrdv.com 

 

Henriëtte Verhoeff  | Opbouwwerker Overschild 

M: 06 - 52 58 58 81 

EMAIL: H.Verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl 

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en woensdag 

 

Eef Goesten | Sociaal Team  

T: 06 - 30 48 73 56 

EMAIL: eef.goesten@midden-groningen.nl 

 

Helmi Kammenga | Projectgroep “Beleving en Verhaal” 

T: 0598 - 37 37 95 

EMAIL: helmi.kammenga@midden-groningen.nl 

 

Vergunningen 

EMAIL: vergunningen@midden-groningen.nl 

mailto:info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/
mailto:nico.beukema@midden-groningen.nl
http://www.midden-groningen.nl/
mailto:george.kievitsbosch@midden-groningen.nl
http://www.midden-groningen.nl/
mailto:lammert.muurman@midden-groningen.nl
http://www.midden-groningen.nl/
mailto:m.e.benthem@nationaalcoordinatorgroningen.nl
mailto:astrid.tirtotaroeno@midden-groningen.nl
mailto:versterking@midden-groningen.nl
mailto:albertjan.arends@bwri.nl
mailto:g.wildeboer@nationaalcoordinatorgroningen.nl
mailto:a.venema@nationaalcoordinatorgroningn.nl
mailto:EnnoZuidema@mvrdv.com
mailto:H.Verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl
mailto:eef.goesten@midden-groningen.nl
mailto:helmi.kammenga@midden-groningen.nl
mailto:vergunningen@midden-groningen.nl


Bij een anagramfilippine moet u de letters van het gegeven woord of de

gegeven woorden door elkaar husselen en er een goed woord van vormen.

1 16 3 14

2 11 15 4 14 5 7 8 14

3 11 12 7

4 13 6 5 11 3

5 15 3 4 2

6 7 8 14 7

7 9 14 13 2 8 4 10 13 1

8 7 3 1 12

9 12 8 13 4 4 2

10 1 3 13 15 5 6 14 13

11 11 15 10 12 4

12 12 11 1 3 15 5 2

13 7 16 7 10 4 9

14 2 16 11 15 13 1 10

15 11 9 1 2 3 14

16 2 6 10 4 11 2

Hulpvak

1 2 3 4 5 6 O7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

We geven één letter weg. De O op 7, veel succes!

In de grijze kolom ontstaat een gezegde.

Prijspuzzel kerst 2020 Anagram



1 tapten 9 nies bemoei

2 kanjer animo 10 drukte telen

3 el banjo 11 big veranda

4 neut kraam 12 kortste label

5 tas riet 13 invoeg dop

6 dom manco 14 dag parels

7 linde gesmeed 15 elegant hes

8 held boet 16 status lied

De oplossing vóór maandag 28 december mailen naar kopij@schildjerproat.nl 

Voor de juiste oplossing is er een aardig prijsje. 

DE OPGAVES



• Onderhoud
• Agrarisch
• Aardbevingsbestendig bouwen

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie

Hoofdweg 90        T: 0598 432 444
9628 CR Siddeburen       www.fledderman.nl



De Kerstmantel  

Terwijl Peter achter zijn oma aan de 

keldertrap afloopt, ziet hij voor het eerst 

sinds hij een kleine jongen was, de 

werkplaats van zijn opa in de kelder. 

Tegen de achtermuur staan dozen 

gestapeld.  

“Volgens mij bewaarde je opa daar de 

kerstversieringen,” zegt zijn oma met een 

vleugje weemoed in haar stem, “Elk jaar 

controleerde hij alle lampjes. Als er 

eentje kapot was, verving hij hem. Ik heb 

zo vaak gezegd dat hij gewoon een nieuw 

snoer moest kopen, maar hij wilde het 

niet.” Met een zakdoek dept ze haar 

ooghoeken droog. “Ik vind het fijn dat je 

komt helpen.”  

Peter legt een hand op zijn oma’s 

schouder. “Geen probleem, oma. Straks staat de kerstboom 

weer gewoon in de hoek naast de haard.”  

  

Voordat hij de kerstversieringen naar boven brengt, zet Peter de dozen, die in de vorm van een 

grote driehoek tot aan het plafond op elkaar zijn gestapeld, een voor een op de keldervloer. 

Als hij halverwege de derde rij dozen is, ziet hij in de muur de linkerbovenhoek van een 

deurpost. Gedreven door nieuwsgierigheid begint hij wat sneller dan eerst de dozen op elkaar 

te stapelen in het midden van de kelder. Hij stopt als hij de donkergroene deur volledig kan 

zien. Hij draait aan de deurknop en duwt de deur 

een stukje open. In het tl-licht van de kelder is 

aan de muur links achter de deur een mantel 

zichtbaar in dezelfde donkergroene kleur als de 

deur, met aan de onderkant en aan de uiteinden 

van de mouwen witte stof. Peter pakt de mantel 

aan een punt van de mouw beet en wrijft hem 

tussen zijn duim en wijsvinger. Een glinstering 

trekt even over de mantel, waarna snoeren met 

honderden kerstlampjes, die kriskras door elkaar 

over het plafond zijn gespannen, oplichten.  

Terwijl Peter geschrokken achteruit stapt, dringen vanaf de andere kant van de ruimte zachte 

melodietjes tot hem door. In het licht van de kerstlampjes, komt een kleine wereld tot leven. 

Honderden kleine huisjes met gekleurde lampjes en de melodieën van kerstliedjes staan 

opgesteld in een wit landschap. Peter buigt zich voorover om naar een van de huisjes te 

kijken, als een koude wind langs zijn gezicht strijkt en het om hem heen begint te sneeuwen.  

“Welkom Peter,” zegt een bekende stem achter hem. Verbaasd draait Peter zich om en staart 

in het lachende gezicht van zijn grootvader, gekleed in de groene mantel.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     H. Pot 

bouwbedrijf b.v. Woltersum 

Uw partner voor al uw bouwwerkzaamheden 

Aardbevingsschade-herstel en 

Versterken van uw woning 

 

 (ver)bouwen in overleg! 

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum (050) 3021555 

 

 



“Opa? Wat… O, ik ben natuurlijk in slaap gevallen in de 

kelder.”  

“Nee, Peter, je bent zo wakker als een elf die te veel 

kerstkransjes heeft gegeten.”  

“Maar u bent… we hebben u be… waarom sneeuwt het 

in de kelder?”  

“Omdat je niet meer in de kelder bent. Kom, laten we 

naar binnen gaan, voordat je op een sneeuwpop begint te 

lijken.”  

Peter volgt zijn opa naar een huisje in waarop in sierlijke 

letters ‘The Jolly Lolly’ staat. Achter het raam van de 

etalage hangt een snoer met rode, groene en blauwe 

lampjes. Binnen ziet hij langs een wand duizenden 

lolly’s staan in alle kleuren van de regenboog. Aan de 

andere kant van de winkel staat een lange toonbank met op een hoek een kleurrijke 

muziekdoos die Jinglebells speelt. Een klein mannetje met een gele overall en een gele 

kerstmuts op zijn hoofd, kijkt hen vrolijk aan.  

“Welkom, heren,” zegt het mannetje met een hoge stem.  

“Goedemiddag, Lollo,” antwoordt opa, “Kunnen we even gebruikmaken van je achterkamer?” 

“Maar natuurlijk, heer Nico. Wilt u er misschien een lolly bij? Ik heb een nieuwe in het 

assortiment, met Oreosmaak, of heeft u toch liever de apfelstrudellolly? En u, jonge heer, 

volgens mij is uw favoriete smaak kersen, is het niet?” “Hoe weet u dat?” stamelt Peter terwijl 

hij de lolly aanpakt.  

“Ik ben een elf, ik behoor dat soort dingen te weten.”  

“Kom, Peter, we gaan even zitten, dan leg ik alles uit.”  

Zijn opa draait zich om en gebaart naar twee rode pluche stoelen in een hoek in de ruimte 

achter de winkel. Ze gaan tegenover elkaar zitten. Peter kijkt zijn opa nog steeds vol 

ongeloof aan. “Dit kan echt niet. U bent dood.”  

“Dat klopt voor jouw wereld. Maar hier ben ik er nog en zal ik er altijd zijn. En jij ook, Peter.  

Jij bent de volgende.”  

Geschrokken kijkt Peter zijn opa aan. “Ga ik ook dood?” “Nee, nog lang niet. Jij bent de 

volgende kleinzoon die de kerstmantel erft.”  

“Kerstmantel? Die groene die aan de muur hangt?” Zijn opa 

knikt. “Die gaat al generaties lang over van grootvader op 

kleinzoon. Wie de mantel bezit, heeft een belangrijke taak. 

Je kent de verhalen over de Kerstman en hoe hij elk jaar alle 

kinderen blij maakt met cadeaus.”  

“Natuurlijk. Die verhalen…”  

“… zijn niet helemaal correct, inderdaad,” vult zijn opa hem 

snel aan “Het is een fabel dat alles op de Noordpool gebeurt. 

Er zijn over de hele wereld honderden kerstdorpjes als 

degene in de kelder bij ons thuis. Daar worden de cadeaus en 

lekkernijen gemaakt die met Kerst over de hele wereld 

worden verspreid. Die dorpen worden geleid door 

hulpkerstmannen. Dat zijn mannen zoals jij en ik.” “Zoals 

ik?”  



Rondeboslaan 22, 9936 BK  Delfzijl
T  0596 - 61 20 93    E  info@westerdijk-delfzijl.nl 

I n s t a l l a t i e b e d r i j f  s i n d s  1 9 1 0

al 100 jaar duurzaam
centrale verwarming          

koeling

luchtbehandeling         

elektrotechniek  

NEN 3140 keuringen        

loodgieterswerk

gas- en waterfitter        

dakbedekking



“Ja, dat zei ik toch al? De mantel is nu van jou. En daarmee het kerstdorp in de kelder ook.” 

“Sorry, maar ik vind dit een hele rare droom worden zo.”  

“Zijn opa glimlacht. “Ik moest er in het begin ook aan wennen, maar je leert de elven zoals  

Lollo vanzelf kennen. Jij moet immers zorgen dat ze hun werk kunnen blijven doen.” “En 

hoe doe ik dat dan?”  

“Zoals ik al zei, blijf ik hier voor altijd, net zoals mijn grootvader hier nog steeds woont. Ik 

zal je het eerste jaar wel helpen om alles te regelen. Maar kom, jij moet terug naar jouw 

wereld. Je oma zal haar kerststol wel klaar hebben en op je wachten.” “En de kerstboom 

moet ik nog opzetten,” herinnert Peter zich.  

“O, maak je daar maar niet druk om. Kom, we gaan.”  

Ze lopen naar buiten, waar zijn grootvader omhoog wijst. “Kijk naar de sterren, die ik heb 

opgehangen boven het kerstdorp, als je naar de andere wereld terug wilt keren.”  

Peter wordt wakker op de vloer van de ruimte achterin de kelder. Het duizelt in zijn hoofd als 

hij opstaat. De lichtjes aan plafond branden niet en ook het kerstdorp is donker en stil. 

Wankelend loopt hij de trap op, de woonkamer in. Zijn oma komt net binnenlopen vanuit de 

keuken met een bord met twee plakken kerststol erop. Ze straalt als ze rondkijkt. “Je hebt het 

mooi versierd, jongen. Je opa zou trots zijn geweest op je.”  

Peter kijkt om zich heen en ziet de kerstboom in de hoek naast de haard staan, geheel 

opgetuigd met lichtjes en al. Hij kan zich niet herinneren dat hij hem daar heeft neergezet. 

“Waar heb je die oude mantel gevonden? Ik dacht dat je opa dat ding jaren geleden al had 

weggegooid,” vraagt zijn oma.  

Nu pas valt het Peter op dat hij de groene mantel draagt die in de kelder hing. Terwijl hij 

terugdenkt aan een rare droom die hij daar had, voelt hij met zijn hand in de zak van de 

mantel en haalt er een kersenrode lolly uit.  

Bron onbekend 

  

  



 
 
 
 
 
 

 

Menko Hammenga 

 

 
 
 

 



 

KNIP UIT EN PLAK OP DE KOELKASTDEUR OF PRIKBORD 

 
Er zijn 2 AED apparaten 

Eén hangt achter de Graauwedijk 57 

(kruispunt). Ingang via de Meerweg. 

 

De ander naast de ingang van de Pompel, 

Meerweg 16. 

 

 

 

 

Lijst van AED vrijwilligers december 2020: 

 

MEERWEG 

Dianne Blaauw   06 26416683  566339 

 

KANAALWEG  

Irma Voogd     06 27101894  566392 

Henk Nijdam     06 22956439  566392 

Peter Nanninga   06 11754088 

 

GRAAUWEDIJK 

Carel Leemhuis     06 49882276  566378 

Rian Vergeer    06 43154511  566375 

Marie Jose Entjes  06 50863744 

Tessa Noordenbos    06 53744027  566257 

Alina Doornbos   06 10182140  571436 

Carmen Bolder   06 39123606 

 

EEMSKANAAL 

Jolanda Braam   06 14723823 

Ete van der Geest   06 12554050 

Ete van der Laan   06 51122231  050 3021215 

Koen van Rooijen  06-21506363  050 3021990 
 
 



       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



 

!VOOR IN DE AGENDA!  

 

 

 

 

 

 

   Oud papier 2021 
 

 

 

 

 

 December  Januari  Februari  Maart  

Kinderactiviteit  28    

Oud papier  17 30  13 

Inundatie Appingedam 

Synagoge  

 29   

Inundatie Kerkje Opwierde   31   

Inundatie Kerk Hellum   5  

Inundatie Kerk Woltersum    7  

Inundatie De Graankorrel 

Harkstede  

  12   

Inundatie Het Oude Kerkje 

Garrelsweer  

  14  

Inundatie Kaap Steendam   17  

Inundatie dorpshuis De 

Leeuw Garmerwolde  

  21  

Inundatie dorpshuis ’t Holt 

Ten Post  

   5 

Overschild Grande Finale 

Pompel 

   6 

Overschild in het licht t/m 31    



       GROENCENTRUM 

Freek van der Wal 

 

 
 

 
 
 
 

 

Kerstboom als tuinplant !!  Nu investeren is jarenlang profiteren!! 
Groot assortiment kerstbomen met kluit !!  Tot 400 cm !! 

Volop Beukhaag       Amaryllis € 3,99  kerstboom 150-190cm 
 

Bosplantsoen: Meer dan 100 soorten voor groensingels, hagen, 
erfbeplanting en struwelen. Het wordt weer be-HAAG-lijk!!!  

Kerst/plantenbakjes  Kerstboom als tuinplant     Anthuriums, in warme  

Groen maakt gezellig!  met kluit, tot 400 cm     kleuren, bloeit heel lang!  
 

Uniek Fruitbomen Assortiment: o.a. originele streekeigen rassen!!! 

5000 fruitbomen, 5000 bomen, laat de … … … … … maar komen!!! 
 

Volop keus in Kerststerren in diverse kleuren en maten! 

Tuinplantengigant van Noord-Nederland! 
Winkelen in den frissen buitenlucht!!! 

 

 Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen 
Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 20:00, zaterdag 08:00 - 17:00 
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 

Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Typ- spel-, prijs- en drukfouten voorbehouden. 

 

 GROENCENTRUM  
FREEK VAN DER WAL 
 

O P R U I M I N G S K A L E N D E R 

wegens wintersluiting vanaf 25 december tot 1 februari 

vanaf vrijdag 27 november 25% korting op groene kamerplanten 

vanaf vrijdag 27 november 25% korting op ALLE potterie 

vanaf woensdag 09 december 50% korting op groene kamerplanten 

vanaf woensdag 16 december 50% korting op alle kamerplanten 

vanaf maandag 21 december 70% korting op alle kamerplanten 
 


