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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

Voor u ligt de voorjaarseditie van Schildjer Proat. In de overvolle agenda vindt u volop
aktiviteiten voor jong en oud.
Er zijn in de afgelopen periode wel 3 baby’s geboren, Overschild verjongt!
Er is een zeearend gesignaleerd boven het Roegwold, lees het artikel van onze boswachter
Annet de Jong.
De column is niet meer weg te denken uit Schildjer Proat. Ook in deze editie een column van
Jan Hesseling én een van Kokkie Kroon. Veel leesplezier!
We bedanken onze adverteerders Moe’s Keuken en Pestman voor het in ons gestelde
vertrouwen en wensen ze goede zaken toe.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:











Stichting de Pompel
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Werkgroep Evenementen
Oranjecomité
De Schildgroep
Kinderspeelweek
Windlust Mail
IJsvereniging

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 9 juni 2017 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
Met vriendelijke groet,
Ellen, Klaasje en Rian

ADVERTENTIE

DIJKSTRA CLEANING SERVICES OVERSCHILD
Voor de reiniging van al uw afval containers zowel éénmalig als periodiek!
Blijven er afvalresten achter in uw container wanneer deze geleegd is? Heeft u last van de nare geuren die
afvalcontainers kunnen verspreiden? Laat uw container dan periodiek reinigen met de professionele
containerreinigingsdienst van D.C.S.

Tevens hét adres voor de reiniging van u:

 Zonnepanelen

 Dakgoten
 Terassen
 Gevels
 Stoepen
 Bruggen
 Verkeersborden
 Etc!

Actie: Laat nu u zonnepanelen reinigen v.a
€ 2,95!
Door o.a atmosferische vervuiling,uitwerpselen mos/alg etc van u zonnepanelen zal de energieopbrengst
behoorlijk afnemen. Wanneer u frequent uw zonnepanelen vakkundig laat reinigen blijft de energieproductie
gedurende het hele jaar optimaal. Door alleen al de atmosferische vervuiling kan het verlies in rendement
oplopen tot 30%! Wij reinigen de panelen met een nano shampoo en gespecialiseerd reinigings materiaal
welke geen krassen achterlaat. Tevens brengen wij een vuilafstotende laag aan op u panelen zodat deze
goed beschermd zijn.

☏ 06-10619717

www.dcs.nu 06-83082951 ☏

Overschild, maart 2017
Internet:
www.overschild.nu

Beste dorpsgenoten,

Ingeschreven bij de K.v.K. :
Inschrijfno. 40023503

Het voorjaar zit in de lucht! Tijd om de ramen en deuren open te gooien en er een
frisse wind door te laten waaien.

Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen

Bestuur
In de afgelopen periode is er veel gebeurd achter de schermen van Dorpsbelangen.
Naast de opstart voor het hernieuwen van de dorpsvisie hebben zich nieuwe
mensen aangemeld voor het bestuur! Ik ben aangenaam verrast door de reacties
die er zijn geweest na de laatste Schildjer Proat, er zit beweging in dorpsbelangen!
Er is een eerste vergadering geweest die zeker een vervolg krijgt.
Maar ook de werkgroep die zich bezig houdt met de dorpsvisie krijgt een impuls
van buitenaf. In samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen en de
gemeente Slochteren worden nu plannen gemaakt met daaraan gekoppeld één of
meerdere avonden om alle inwoners te informeren maar vooral om jullie mee te
laten denken en praten. Dit zullen heel dynamische avonden worden.
En er is contact met de dorpsvereniging Steendam ivm de ontwikkeling rondom
het Schildmeer. Er is al heel lang de wens om het Schildmeer voor het dorp te
ontsluiten. Misschien kunnen we meeliften in de plannen van Steendam. Wie weet
een mooie extra kans!
En om het allerbelangrijkste te melden komt er ook een overleggroep met de
gemeente ivm de versterking van onze huizen. Hier is de centrale vraag: Wat gaat
er in Overschild allemaal gebeuren als eenmaal bekend is hoe onze huizen
versterkt gaan worden. Iedereen kan meepraten en meedenken, laat je horen!
We hebben allemaal in de krant kunnen lezen dat er al mensen in Overschild zijn
die niet meer in hun eigen huis mogen wonen ivm de veiligheid. Dat is heel erg
voor de mensen die het aangaat maar dit is wat ons allemaal kan gebeuren.
(Tijdelijk) je huis uit omdat je huis versterkt moet worden of erger: afgebroken.
Iedereen kan meepraten en meedenken, laat je horen!

Bank: RABO
NL19RABO0352752629

Oud en nieuw
Nog even achterom kijken en dan vooral naar de oud en nieuwviering met z’n
geweldige vuurwerkshow op het sportveld en de kerstboom aan de Graauwedijk
bij de kerk. Ik heb er van genoten en ik hoop jullie ook.
Met een gezellige feestavond in de Pompel zijn we het nieuwe jaar goed begonnen
en ik hoop dan ook van ganser harte dat dit evenement een vervolg krijgt dit jaar.
De kas van Dorpsbelangen is leeg en we moeten ons realiseren dat dit soort
feesten niet vanzelf georganiseerd worden. En met een beetje organisatie komt er
nog veel meer feest, toch? Wie doet er mee? Meld je aan en help.

Kosterserf
Het bestuur van Kinderspeelweek is druk doende het podium weg te halen. Het is een hele
klus maar als het eenmaal klaar is hebben we een strak Kosterserf waar weer speeltoestellen
staan en waar de Kinderspeelweek in augustus een week lang z’n thuishaven heeft voor alle
kinderen in en om Overschild.
Wandelpad “Rondje Overschild”
In de Schildjer Proat van september vorig jaar werd door Henk Kruizenga en Anje Huijssoon
verslag gedaan van de totstandkoming van het wandelpad van de Graauwedijk naar de
Kanaalweg, het allereerste officiële wandelpad voor een “Rondje Overschild”.
Het wandelpad is inmiddels helemaal klaar en wordt intensief gebruikt.
Dorpsbelangen wil graag een feestelijk tintje aan de opening van het wandelpad geven en
nodigt u dan ook van harte uit op zaterdag 8 april om 15.00 uur om getuige te zijn van de
opening van het allereerst wandelpad van Overschild.
U wordt verwacht aan de Kanaalweg ter hoogte van nummer 38.
Na de officiële handelingen gaan we met zn allen naar de Pompel voor koffie met gebak!

Komt allen!
Met vriendelijke groet namens het bestuur
Klaasje Pen

Fietsen verlicht!
Jazeker! Fietsen verlicht de geest en zorgt voor meer samenhang binnen Overschild.
De fietsjes die rond de jaarwisseling langs de Graauwedijk hebben gestaan, ze horen niet
officieel bij Dorpsbelangen maar zijn door mij geadopteerd als extra dynamisch beeld langs
de Graauwedijk om het verkeer attent te maken op de omgeving. En het werkt!
Wat heb ik een mooie reacties gehad, hartverwarmend! Maar vooral ook dank voor de
financiële, materiele en andere bijdragen die heel veel mensen hebben gedaan. Ik ben trots op
jullie allemaal.
Aan het einde van dit jaar, maar misschien ook wel weer tijdens Kinderspeelweek, komen er
zeker weer fietsjes te staan langs de Graauwedijk en dan nog veel meer dan er nu stonden.
Heb je een kinderfietsje die z’n functie door ouderdom verloren is? Geef hem/haar een nieuw
leven langs de Graauwedijk. Je kunt de fietsje bij mij in de schuur of op de oprit neerzetten en
ik zorg dat ze “opgeknapt” worden. Ik zeg: op naar de 50 fietsjes langs de Graauwedijk!

DE POMPEL

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-785234
contact en reserveringen:
Henk Heinen: 06-12 08 88 88
dorpshuisdepompel@gmail.com

Òns Dorpshuis

Nieuwsbrief Maart 2017
Het belangrijkste nieuws op dit moment is dat we het inbraakalarm weer in werking hebben
gesteld. En dat gebruiken we op een moderne manier: geen code’s intypen met alle problemen
van dien, maar gewoon een plastic schijfje voor het kastje houden. Alle sleutelhouders hebben
inmiddels zo’n “key” ontvangen. De eerste gebruiker die het gebouw betreedt moet hiermee het
alarm afzetten, en de laatste die vertrekt activeert het alarm weer voordat de voordeur op slot
wordt gedraaid. Staat het alarm aan, dan geeft het een goed hoorbaar signaal zodra beweging
wordt gedetecteert, dus dat is wel duidelijk. Mocht het alarm niet binnen 30sec worden uitgezet,
dat worden wij gebeld door de meldkamer. Laat dat dus niet te vaak gebeuren ....
Dan, eigenlijk van even groot belang, kijken we ook even naar de toekomst. Henk Kruizenga heeft
aangegeven dat hij deze zomer, na 18 jaar lid van het Stichtingsbestuur te zijn geweest, afscheid
zou willen nemen. Regeren is vooruitzien heeft Henk gedacht, en we moeten ons daar dan maar
bij neerleggen. We zoeken daarom iemand – waarom deze keer geen vrouw! – die ons zou willen
komen versterken. Er is nu nog ruim tijd om te wennen, Henk is niet zomaar uit beeld!
En dan nog een paar huishoudelijke mededelingen: Al enige tijd proberen wij de betalingen aan de
bar per PIN te laten voldoen. Dat is voor ons veel veiliger en ook gemakkelijker te aministreren.
Contant betalen kan nog altijd natuurlijk, maar NIET betalen is uit den boze! Geen briefjes meer
met achterstallige bedragen, leen het dan bij een buurman of collega gebruiker. Op de pof doen
we niet meer, dat kan elders ook niet. Helpen jullie ons daar een beetje mee?

HELP !!

We hebben subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds voor de NL-doet actie. En die
hebben we ook gekregen op voorwaarde dat we ons plan uitvoeren. Zoals gewoonlijk: we kunnen
dat niet alléén. We willen de struiken-chaos bij de parkeerplaatsen wat opruimen en bijsnoeien,
zodat verder onderhoud beperkt zal zijn. Als het klaar is kunnen we wat moois bijplanten. We
nodigen daarom ieder uit om ons mee te helpen
om de aanblik van de Pompel te verbeteren. Neem
zelf wat gereedschap mee! We kregen van het
Oranjefond T-shirts en GAMMA kortingsbonnen
om uit te delen en óók nog geld voor een gezellige
lunch!
Dus:

11 maart 10:00u KOM ÓÓK!
dan is de klus snel geklaard.
We vergaderen elke 1e dinsdag van de maand
(20:00u), iedereen is dan welkom! Meedoen kan
altijd. We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting
de Pompel), daar kun je alle ontwikkelingen en
oproepen gemakkelijk volgen. Heb je een idee?
Stuur ons dan een mailtje!

Verhuurprijzen dorpshuis de Pompel per 1/1/2017
Reserveringen: dorpshuisdepompel@gmail.com
Locatie

activiteit

grote vergaderzaal
grote vergaderzaal
gymzaal
bar/dorpsruimte

tijd

huurprijs

feest
vanaf 18:00u
140
vergadering
avond
70
sport
per uur
25
openbare ruimte, indien gebouw open, voor iedereen toegankelijk

Voor dorpsbewoners en dorpsclubs geldt de helft van de genoemde huurprijzen. Zij regelen zo
nodig zelf ervaren vrijwilligers voor bar/keukendienst. De huurprijzen betreffen kale huur, bij
voldoende barafname of seizoensgebruik kunnen andere afspraken worden gemaakt. Bespreek en
overleg tevoren met Henk Heinen (06-12 08 88 88), óók als service in de vorm van catering, bar,
inrichting, schoonmaak of speciale apparatuur etc wordt verlangd. Bij uitzondering, en alléén als
geen verstoring van normale activiteiten zal optreden, kan de dorpshuisruimte voor andere doelen
worden ingezet en dan geldt een overeenkomstige verhuurprijs zoals voor de vergaderzaal.

Prijslijst voor de bar en keuken van de Pompel
Geopend: iedere zaterdag van 17:00 – 22:30u
Bestellen en afhalen: 0596-785-234, de keuken sluit om 20:00u

Loket Leefbaarheid
Aan deze subsidiebron heeft het dorpshuis al twee maal een
succesvol subsidieverzoek gedaan: de Schildjer Eetclub kon
starten dankzij een subsidieverzoek en de aanschaf van
allerlei keukenbenodigdheden waaronder een magnetron,
een oven, pannen, etc. De Stichting was onlangs eveneens succesvol en kan onder andere een
nieuwe beamer en presentatiemiddelen gaan aanschaffen
In december 2014 is het Loket Leefbaarheid van start gegaan met € 5 miljoen voor
bewonersinitiatieven. Inmiddels is er al € 3,1 miljoen uitgekeerd voor duizend aanvragen. Om
voor de komende tijd nog meer initiatieven te kunnen honoreren is er vanuit de Nationaal
Coördinator Groningen € 500.000 extra toegezegd. Dus: als je een duurzaam-achtig idee hebt
dat onze gemeenschap ten goede komt …. wacht dan niet langer en dien een verzoek in. Het is
werkelijk heel eenvoudig, elke werkgroep of ander initiatief kan er aan meedoen:
https://www.loketleefbaarheid.nl/

Elk Dorp Een Duurzaam Dak
Ook ons dorpshuis heeft meegedaan aan het programma dat
ondersteuning biedt voor een duurzame ontmoetingsplek in
ieder dorp van de negen aardbevingsgemeenten. Wij dienden een subsidieverzoek in dat werd
ingewilligd, maar we moeten met de uitvoering wachten totdat het zgn. “engineering” rapport
voor het dorpshuis beschikbaar is.

http://elkdorpeenduurzaamdak.nl/toegekende-projecten/

Wij Gedenken

Thomas Nienhuis
Dhr. Nienhuis overleed op 13 febr. 2017 op 84 jarige leeftijd.
Hij heeft jarenlang gewoond aan de Meerweg 41 in Overschild.

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies.

Nieuwgeboren in Overschild

Uit ons dorp vertrekken zo af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe
inwoners. Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe
bewoner(s), na enige tijd, om een bloemetje te overhandigen.
De redactie heeft kennis gemaakt met :

Henriët van der Molen en
Henk Meijer
met hond Sila
Graauwedijk 70

In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben.
Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten.

Dorpsboekenkast
Sinds een jaar is er een Dorpsboekenkast in ons Dorpshuis de Pompel.
Voor onze nieuwe inwoners een kleine uitleg hierover. In het Dorpshuis
staat een boekenkast met boeken, die we gekregen hebben van
mededorpsbewoners. De boeken zijn te herkennen aan een sticker voorop.
Iedereen kan deze boeken gratis lenen, het werkt heel gemakkelijk, je
noteert in de map die erbij ligt welk boek je hebt geleend op welke datum
en je noteert wanneer je het boek terug brengt. De boeken kunnen gehaald
en geruild worden tijdens openingstijden van de Pompel.
Onze boekenkast is ondertussen mooi gevuld en regelmatig worden er
boeken geleend. We hebben inmiddels ook al veel boeken op reserve. Dit houdt in dat we
wel iets selectiever gaan worden of de boeken in de boekenkast geplaatst kunnen worden.
We willen graag een boekenkast met veel variatie aan boeken die ook gelezen worden,
niet alleen maar een vulling voor de kast. Het is fijn dat er geregeld boeken geleend
worden. We hebben de boekenkast weer opnieuw ingericht en verwisseld met boeken uit
de reserve.
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze boekenkast, kom een keer kijken tijdens in de
Pompel, misschien ziet u nog een mooi boek wat u graag wilt lezen. Het is mooi dat de
boeken op deze manier nog gebruikt worden door veel mededorpsbewoners.
Foktje Faber en Corrie van der Laan

Hallo dorpsbewoners,
Eind vorig jaar zijn wij, Henk Meijer en Henriët van der Molen, met onze Amstaff Sila in Overschild
komen wonen. Eén dag per week is Henk’s tweejarige kleinzoon, Levi, bij ons.
Henk heeft een Taekwondo sportschool in Groningen, waar hij elke avond te vinden is. Henk is een
zeer bekende persoon in de Taekwondo-wereld. Hij is oud-wereldkampioen en was bondscoach
voor Nederland, Frankrijk en Griekenland. En als zodanig was hij als coach aanwezig op de
Olympische Spelen van Sydney 2000, Athene 2004 en Beijing 2008. Als topsporter en coach heeft hij
de hele wereld over gereisd. En nu settelt hij zich dus in de miljoenenstad Overschild.
Henriët is zelfstandig ondernemer en helpt organisaties de interne kwaliteit te verbeteren. Haar
werkgebied is de provincie Groningen en vooral organisaties met kleiner dan 50 medewerkers. Na
een aantal jaren kantoor-hoppen van het ene plekje naar het andere, heeft ze nu haar eigen vaste
kantoor-aan-huis in de vroegere paardenschuur van Graauwedijk 70. Aankomende zomer verwacht
ze ook haar Master of Science – Change Management af te ronden. Met dat papiertje op zak zal ze
haar bedrijfsnaam omdopen naar Van der Molen Organisatieontwikkeling (een primeurtje dus).
Onze eerste positief verbaasde reactie over Overschild: het vuurwerk spektakel op oudjaarsavond
op het sportveld; bijna vergelijkbaar met het Bommen Berend – vuurwerk in Groningen.
Ons lievelingsplekje in Overschild: de dijk van het Eemskanaal.
Henk en Henriët

Voel je thuis op een vloer van
• Deskundige advies
• Grote showroom
• Veel uit voorraad leverbaar
• Scherpe prijzen
• Gratis bezorging

Oudeweg 58
9628 CG Siddeburen|
T. 0598 - 43 03 13
www.tegelcentrumsiddeburen.nl

• Tegelzetwerk en vloerverwarming
OP MAANDAG GEOPEND
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 21.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Verhuisd

Beste Schildjers,
De laatste maand hier op de Graauwedijk 84 wonen is aangebroken... Wij gaan verhuizen! Vanaf
01 maart hebben wij het prachtige Warenhuis aan de Hoofdweg 136 in Siddeburen overgenomen.
Mark blijft hier op de boerderij wonen. Op de Graauwedijk staan nog veranderingen gepland
maar hebben nog met de nodige procedures van doen.
Switters Warenhuis.... al 30 jaar een gevestigde naam en winkel in de regio. Dit ga ik voortzetten
en wat heb ik er zin in! Bij deze willen ik iedereen enorm bedanken voor de ongelofelijke warme
en leuke reacties. Het Warenhuis is een winkel die je haast nergens meer treft; met een geheel
eigen uitstraling en assortiment, dit blijft ook zo.
Geeft men elders niet thuis; men vindt het bij Petra's Warenhuis!
Schildjers: Wij hebben hier met ontzettend veel plezier gewoond, en heb met heel veel plezier
mijn steentje bijgedragen aan het mooie dorpshuis De Pompel.
Ik/wij zien jullie heel graag terug in Petra's Warenhuis, Hoofdweg 136 in Siddeburen
VAN HARTE WELKOM EN TOT ZIENS!
Petra, Luit en Dian Fledderman

Aanbieding !!
Tegen inlevering van deze bon:
4 Runderhamburgers
4 Slavinken
4 Kipschnitzels

Normaal: € 14.52

NU voor: €10.00!

Aanbieding !! Aanbieding !!
Kom langs voor méér van onze ambachtelijke producten
Hoofdweg 164c 9628 CW Siddeburen tel. 0598-432100

16 maart a.s.
Na een succesvolle Eetclub maaltijd op 2 februari jl. met maar liefst 21 eters gaan we nu op
weg naar de derde samenkomst en wel op 16 maart a.s..
Op 2 februari had Ger van den Berk een Italiaanse maaltijd bereid die kennelijk goed in de
smaak viel: alle schalen waren nagenoeg of helemaal leeg. Een bijzondere vermelding verdient
het nagerecht dat hij en Marga hadden bereid: een ongeloooflijk lekkere Bombe di Marga; een
bijzonder ijsgerecht, dat niet zou misstaan op de kaart van een sterrenrestaurant.
Op 16 maart staat Rob weer achter het fornuis om een oosters getint diner te bereiden. Na
bestudering van een aantal specifieke kookboeken heeft hij een drie gangen menu kunnen
samenstellen met keuzemogelijkheden voor verschillende gerechten per gang. Naast gerechten
met vlees of vis staan natuurlijk ook vegetarische gerechten op het menu. De smaak varieert
van mild tot licht-pittig, dus ook weer voor elk wat wils.
Een gedetailleerde begroting wijst uit dat we ook nu weer de
kosten in de hand kunnen houden. Dat betekent, dat je er op kunt
rekenen, dat deze maaltijd maximaal € 10,- per persoon gaat
kosten.
Wil je Rob die dag assisteren in de keuken, meld je dan z.s.m. bij
hem aan via onderstaand emailadres of op telefoon 06 16678193.
Wil je meedoen aan deze gezamenlijke maaltijd, geef je dan z.s.m.
maar wel voor 12 maart a.s. op.
We zoeken ook kookgekken !!


 Ja, ik geef me op! En ik doe dus mee met de Schildjer Maaltijd op donderdag 16 maart 2017
 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op donderdag 16 maart.
Ik word graag geïnformeerd over het vervolg.
Ik wil wel eens  assisteren of  kok van dienst zijn (svp aankruisen wat je wilt).
Naam/ Namen ...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Telefoon ............................................... Emailadres .............................................................................
Doe de ingevulde antwoordstrook in de brievenbus van Rob Gramberg, Kanaalweg 19. De gevraagde gegevens kan
je ook via email sturen naar grambergrob@hotmail.nl.

Kinderspeelweek 2017

De voorbereidingen voor de aankomende kinderspeelweek zijn alweer
in volle gang. Het thema zal dit jaar PIRATEN zijn.
Ook zitten wij wat betreft de speeltuin niet stil. De grote bult zal
uit de speeltuin verwijderd worden, waardoor er meer ruimte vrij
komt om te spelen. Daarnaast zal er qua speeltoestellen ook het een
en ander veranderd worden.. daar later meer over.

Noteer het allemaal in jullie agenda.. de kinderspeelweek
zal plaatsvinden van 14 t/m 18 augustus 2017!

Het beloofd weer een leuk jaar te worden, dus wees er bij!
Ps. Tips en ideeën zijn altijd welkom!

WINDLUST MAIL
Het nieuwe jaar is begonnen en in de Windlust
wordt druk getimmerd. De meelpijp is aangepast
en de meelkuip om het steenkoppel is af, incl. een
ruitje zodat er te zien is wat er tussen de stenen
gebeurt. Leuk hoor. Met de kuipdeksels zijn we
nog bezig maar die komen deze maand af en dan
is voorlopig alles weer klaar. Aan malen komen
we in deze periode dus niet toe. Wel hadden we
nog een partij gemalen graan klaar staan en dat is
inmiddels afgevoerd.
Dan hebben we nieuws van het restauratiefront.
Het motorhuisje is in behandeling maar dat vlot
nog niet erg. Wel hebben we zicht op een
prachtige, mooi gerestaureerde, Bronsmotor. We
zien wel wat op tegen de prijs, maar mogelijk
kunnen we hier fondsen voor aanboren.
We zijn ook bezig met historisch onderzoek en
daar zijn vorderingen in te melden. De eerste
molenaar is inmiddels bekend, de tweede en derde ook en daarna kwamen de molenaars
v.d.Zwaag in beeld. Eerst vader Hendrik en daarna zoon Klaas. In totaal hebben op de Windlust
vijf molenaars gewerkt en in 1967 is de Windlust verkocht voor het symbolische bedrag van één
gulden aan de daarvoor opgerichte Slochter MolenStichting. Deze stichting is inmiddels
gefuseerd met de molenstichting Oldambt in 2016 en tegenwoordig heet de stichting Molen
Stichting Midden Oost Groningen, afgekort MSMOG. Het donateursblad heet nog wel steeds
SMS-je. Hierin wordt aandacht besteed aan alle molens van de stichting. Dat zijn inmiddels tien
en daar komen Bakkers Meulntje en de Paaltjasker als twee hele kleine molentjes nog bij.
Bakkers Meulntje is een weidemolentje en staat opgesteld bij de Ruiten aan de Groenedijk en de
Paaltjasker staat in de buurt van de Dellen bij Nieuw Scheemda. Deze wordt overigens in de
winter opgeslagen in een schuur dus is niet altijd te zien. Van die tien molens zijn er zes
poldermolens, 3 korenmolens en één korenpelmolen. De Windlust is trouwens ook een pelmolen
geweest. Bij de oprichting ervan wordt hij genoemd als rog- pelmolen en dit blijft gehandhaafd
totdat de laatste molenaar (Klaas dus) het bedrijf van z’n vader overneemt. Mogelijk dat we in
de toekomst nog eens gaan uitvlooien waar dit allemaal gezeten heeft, want de Windlust is
eigenlijk een kleine molen en dan heeft er ook nog een koekenbreker en lijnzaadpletter in
gestaan volgens een formulier uit 1943 en opgemaakt in Ten Boer.
Even terugkomend op alle molenaars die op de Windlust hebben gewerkt: Een paar SP’s geleden
heb ik het gehad over een bundeling in een boek van alle, tot dusver geschreven, Windlustmails,
maar het gaat er nu op lijken dat ik daar nog even mee wacht, want inmiddels komt er zoveel
informatie los dat er een soort informatiebulletin kan worden samengesteld die we dan in de
molen gaan tentoonstellen. We houden u op de hoogte.
Mocht u het leuk vinden om het SMS-je te ontvangen dan kan ik u uitnodigen om donateur te
worden. U steunt daarmee alle molens van de MSMOG, maar als uw donatie specifiek voor de
Windlust is bedoeld dan kunt u dat aangeven.
Nou m’n bericht lijkt een beetje een bedelbrief te worden. Sorry, absoluut niet de bedoeling. Het
lijkt me dan ook goed om nu te stoppen.
Als vanouds, tot mails/meels, Lex

Nieuws s.v. Mono

Bestuur s.v. Mono
Ledenvergadering op maandag 3 april om 20.00 uur in dorpshuis de Pompel te Overschild.
Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de agenda en de notulen van de vorige
ledenvergadering.
Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via
s.v.mono.overschild@hotmail.com.

Voetbal
Op de zondagavond niet meer voetbal kijken voor de buis, maar zelf een balletje trappen!?
Dat kan weer vanaf zondag 2 april op het sportveld aan de Meerweg.
We beginnen de eerste weken graag om 18.00 uur i.v.m. de invallende duisternis.

Volleybal
Het volleybalseizoen zit er aan het eind van deze maand alweer op. Dit seizoen hebben de
volleyballers voor het eerst training gekregen van Bas Pen. De 1 heeft het meer nodig dan
de ander, maar het is een leuke aanwinst voor het volleyballen.
En een goede training voor het volleybaltoernooi in Hellum wat dit jaar zal plaats vinden
van 5 t/m 8 juli.
Wie graag mee wilt doen met het volleybaltoernooi kan zich opgeven via 0620263344.
Dit kan t/m 30 april i.v.m. inschrijven van teams.
Zodra het bekend is wie allemaal mee doen gaan we tijdens de eerste training via loten bepalen wie bij
elkaar in 1 team komt. Dit om misverstanden te voorkomen.

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue
Op 27 mei wouden we weer een sport en spelmiddag organiseren. Trommel daarom
uw vrienden, buren, collega’s en -of familie op en maak een team bestaande uit 5
personen en geef u op voor 30 april. Tijdens deze middag ga je d.m.v. verschillende
spellen de strijd aan met de andere teams om de
felbegeerde wisselbeker.
Aansluitend hebben we op het sportveld een barbecue met de nodige vleessoorten,
salades en natuurlijk drankjes. De kosten voor de barbecue bedraagt 10 euro p.p.
excl. drankjes. U mag zich ook alleen voor de barbecue opgeven.
Opgeven kan via bovenstaand mailadres of 0620263344.

Wandeltocht
Op zaterdag 6 mei organiseren we weer onze jaarlijkse wandeltocht “rondom ’t
Schildmeer”. Deze tocht organiseren we al verscheidene jaren en er lopen gemiddeld
rond de 150 wandelaars mee. U kunt kiezen uit de 5km, 10km, 17km of 30 km
wandelen. Als u dit leuk lijkt kunt u zich vanaf 9.00 uur inschrijven in de Pompel te
Overschild. Uiterlijk 18.00 uur dient iedereen weer binnen te zijn. De kosten bedragen 5
euro voor de drie langste afstanden en 2,50 euro voor de 5 km.
Tip: Voor de ouders die van wandelen houden. De 5 km. route is ook zeer leuk om met uw kinderen te
wandelen. Voor een kleine vergoeding heeft u zelfs een echte medaille als aandenken.

Voor de agenda!
Zondag 2 april begint voetbal weer.
Ledenvergadering maandag 3 april om 20.00.
Volleybaltoernooi Hellum voor 30 april opgeven.
Zaterdag 6 mei wandeltocht
Zaterdag 27 mei Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue voor 30 april opgeven.

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

Hét activiteitencentrum voor iedereen
Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen,
feesten, voorstellingen en alle zaalsporten.
Multi-functionele gebruiksmogelijkheden
tot 300 personen
Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
Contact en reserveringen:
Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888

dorpshuisdepompel@gmail.com

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering van S.V. MONO.
Datum:
Locatie:
Aanvang vergadering:

Maandag 3 april
de Pompel
20.00 uur

Agenda:
1) Opening van de vergadering
2) Vaststellen van de agenda
3) Mededelingen
4) Notulen van de vorige ledenvergadering
5) Jaarverslag secretaris
6) Financieel verslag penningmeester
7) Verslag kascommissie
8) Benoeming kascommissie 2017
9) Bestuursverkiezing
10)

Vaststellen contributie

11)

Rondvraag

12)

Sluiting van de vergadering

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO
Datum: Woensdag 6 April 2016
Locatie: Dorpshuis de Pompel
Aanvang: 20.30 uur

Afwezig: Foktje, Tjaart en Johan
1) Opening van de vergadering
Vergadering wordt geopend door voorzitter Erwin van der Laan om 20.32.
2) Vaststellen van de agenda
Niks toe te voegen.
3) Mededelingen
Geen
Notulen van de vorige ledenvergadering
Gelezen en geen vragen.
Jaarverslag secretaris
Voorgelezen en goedgekeurd.
4) Financieel verslag penningmeester
Huur sportveld- Homme-Jan nog een keer benaderen. Een idee van Rob Gramberg om een mail op
te stellen met het verzoek dat we graag een nieuw contract willen ontvangen. Als ze dan moeilijk
willen doen heb je tenminste iets zwart op wit dat we wel graag een nieuw contract willen.
5) Verslag kascommissie
Het verslag is goedgekeurd door Bas Pen en Alina Bos.
6) Benoeming kascommissie 2016
Voor komend jaar zijn Alina en Johan die de kas controleren.
Eerste reserve is Greet en tweede reserve Bas Pen.
7) Bestuursverkiezing
Bas Pen komt het bestuur versterken.

Een idee van de leden is om nieuwe inwoners te benaderen.
8) Vaststellen contributie
Contributie blijft 5 euro.
9) Rondvraag
-Twee vragen vanuit het bestuur – De tafeltennis tafels verkopen? Eerst twee proberen te verkopen en
kan later altijd kijken of de rest ook verkocht word. Tweede vraag: Er zijn twee kleine doeltjes voor
voetbal en of die ook verkocht kunnen worden? De doeltjes worden verkocht.
- Corrie vraagt of de datum voor het 5 tegen 5 ook verplaatst kan worden. 11 juni ipv. 18 juni. Dit
gaan we nog overleggen.
- Klaasje en Corrie vragen of we voor het Wold Spektoakel 27 augustus ook een team willen samen
stellen of desnoods mee willen denken voor een spel. Als bestuur zouden we het er nog over hebben.
De leeftijd is 20 tot 40 jaar.
- Hero vraagt of de douche koppen mogen vervangen worden? Dit is niet aan Mono, maar voor de
stichting van de Pompel. Die zijn er al van op de hoogte.
- Loket leefbaarheid – subsidie aanvragen? Misschien het sportveld aanpakken? Ete van der Laan
vragen.
10) Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten om 21.25.
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt namens het bestuur een drankje aan.
_________________________________________________________________________________________

Klaverjassen
Op vrijdag 30 maart is er weer een klaverjasavond, deze is in de
plaats van 7 april, want dan is er tweedehands
kinderkledingbeurs in de Pompel
Verder is er de eerste vrijdag van de maand om 20.00 uur
klaverjassen in ons dorpshuis de Pompel.
De volgende data zijn, 5 mei en 2 juni.
Dit is in de plaats gekomen van het klaverjassen op de donderdagavond, het werd steeds
moeilijker om hier genoeg deelnemers voor te krijgen.
We gaan dit nu 1x per maand organiseren, omdat er aangegeven werd dat kaarten op de vrijdag
prettiger is i.v.m. de vrije zaterdag erna. De inleg voor de klaverjasavond is € 4.00, hier worden
de prijzen van betaald. Deze avond is voor iedereen die kan klaverjassen toegankelijk.
Lijkt het u leuk om mee te doen of eerst een keer te komen kijken, u bent van harte welkom.
Sinds 1998 is er 1x per jaar een dorpen klaverjas toernooi in Kolham.
Froombosch, Harkstede, Kolham en Overschild zijn de dorpen die hieraan meedoen.
Dit jaar is het toernooi gewonnen door Overschild, een mooie prestatie. Overschild heeft vaker
gewonnen en wel in 1999, 2000, 2008, 2013 en nu in 2017. Binnenkort is de wisselbeker te
bewonderen in de Pompel.
Met vriendelijke groet,
Kaartclub Overschild

Heeft u iets te vieren??
Voor catering van salades, hapjesschalen,
Koude en warme buffetten met diverse thema’s
uit ervaren keuken.
Informeer naar de mogelijkheden:
noord2011@kpnmail.nl
06-40467451
Edwin Noordman
Overschild

. 144
Hoofdweg
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
08:45-12:00 / 13:00-17:45
15:45-20:45
08:45-12:00 / 13:00-17:45
08:45-12:00 / 13:00-17:45
08:45-16:30

IJsclub Schildmeer en omstreken
De winter van 2016 - 2017 nadert haar einde, van een echte lange vorstperiode was echter
geen sprake. Toch hebben we van twee korte spelde prikken van de winter, de ijsbaan kunnen
openen. Met de nieuwe pomp hebben we deze winter veel gemak gehad, het duurt ongeveer
drie dagen de baan te vullen. Op dinsdag 6 december is de ijsbaan open geweest en in januari
van donderdag 18 t/m zondag de 22e. Om wedstrijden te organiseren was de ijsvloer te zwak,
toch heeft menigeen van jong tot oud van het ijs kunnen genieten. De ledenvergadering in
december was met 72 personen goed bezocht. Het bestuur kijkt terug op een gezellige avond
na de vergadering, met bingo en klaverjassen. Met oudjaar zijn we weer met de oliebollen
langs de deuren gegaan, en we waren dit jaar geheel uitverkocht.
In december hebben twee leden van het bestuur de jaarvergadering van Stichting IJscentrale
Duurswold bezocht, waaraan de IJsclub is gelieerd. De Stichting, die in contact staat met de
KNSB voor het organiseren van een toertocht of een marathon op het schildmeer. Mocht de
toertocht georganiseerd worden kan je je online inschrijven via de site van de KNSB. Ook
kunnen leden van onze ijsclub zich melden als vrijwilliger, als zij het leuk vinden om de
Stichting te helpen bij één van de evenementen. Lex van der Gaag nam naar 13 jaar afscheid
van het bestuur van de IJscentrale en werd bedankt met een presentje. Ko Dikkema is nog
bestuurslid van Stichting IJscentrale Duurswold.
En dan nu de stand van zaken m.b.t. de renovatie van de ijsbaan. De eerste fase hebben we in
november afgerond waarin het volgende hadden gedaan; de oude trailer is weggehaald, de
waterbron is geboord, de nieuwe plaats voor de kantine is aangelegd, de kantine is geplaatst
met daarin nieuw meubilair, de waterpomp is er in geïnstalleerd, een nieuwe kabel is
aangelegd van de aansluiting naar de kantine, er is een stoep naar de kantine gelegd en een
terras naast de kantine met daarop nieuw buitenmeubilair, de baanverlichting opnieuw
geplaatst en de constructie op de kantine t.b.v. de zonnepaneelinstallatie is gemonteerd. Ook
zijn er verwijs bordjes aangevraagd bij de Gemeente Slochteren en intussen geplaatst aan de
Graauwedijk en de Meerweg. Met de tweede fase wordt binnenkort in maart gestart, daarin
staat op programma; het plaatsen van de zonnepanelen, het grondwerk wordt verder
uitgevoerd, het hek weggenomen en weer een nieuwe terug geplaatst en wordt de kantine
geverfd. Het bestuur streeft er naar de ijsbaan voor de zomer van 2017 feestelijk te openen, en
aan een ieder te tonen. Wij houden u op de hoogte.
Tot slot, komen we nog even terug op de foto wedstrijd die georganiseerd is. De mooiste foto
die wij binnen krijgen op ijsvereniging@schildmeer@hotmail.com krijgt een plek in de
kantine op de ijsbaan.

Met vriendelijke groet,
IJsclub Schildmeer en Omstreken

Activiteiten:

Workshop
Bloemschikken
22 maart gaan we
weer bloemschikken.
Wil je meedoen, geef
je dan voor 17 maart
op.

UITNODIGING
eieren zoeken

KOM JIJ OOK??

Kom je ook eieren zoeken op 15 april?
Geef je dan op vóór 12 april!!!!

Een nieuw jaar en nieuwe evenementen!
Maar allereerst een huishoudelijke mededeling.
Eind vorig jaar deelde Harm mee te willen stoppen met Evenementen.
Het is jammer, maar het is niet anders!
Daarom namens het bestuur, Harm bedankt voor alles wat je voor Evenementen hebt gedaan!!
Dan nu over naar de orde van de dag!
Wij zijn intussen weer aan het brainstormen gegaan over het organiseren van nieuwe evenementen
in een nieuw jaar.
Het eerste hebben we ondertussen al weer gehad.
Zaterdag 18 februari hadden we een kinderspel- en speelmiddag.
Zo'n 18 kinderen konden zich lekker uitleven in de gymzaal of achter de kleurtafel.
Al werd er geen gebruik gemaakt van het, door ons uitgezette parcours, toch werden alle
onderdelen enthousiast gebruikt. De middag werd afgesloten met een bakje patat en een snack.
Al met al een geslaagde middag.
Voor 22 maart hebben we een workshop bloemschikken gepland. We hopen dat vele enthousiaste
dames zich zullen opgeven om samen een leuke bloemcreatie te maken. Opgeven kan bij
Rammona of anders bij iemand van het bestuur.
7 April is er een kinderkleding/ speelgoedbeurs. Hier zullen wij aanwezig zijn met het Rad van
Avontuur, met natuurlijk weer vele mooie prijzen!
Met het oog op Pasen hebben we natuurlijk weer het traditionele eieren zoeken.
Dit doen we op zaterdag 15 april.
In juni hebben we een grandioze BINGO met vele hele mooie prijzen!!!!!
Ik zou zeggen: KOMT ALLEN!!!
In de week van 10 april komen wij bij U langs om te collecteren voor het Nationaal Kinderfonds.
Alle data op een rijtje:
22 maart

Workshop bloemschikken
€ 17.50 p.p. vanaf 20.00 u. incl. koffie
Opgeven vóór 17 maart bij Rammona tel: 0610910987

7 april

Kinderkleding/speelgoedbeurs

10-15 april

Collecte Nationaal Kinderfonds

15 april

Paaseieren zoeken
€ 1.00 p.k. van 10.00 -11.00 uur
Opgeven vóór 12 april bij Rammona tel: 0610910987

17 juni

BINGO

€ 7.50 per boekje en superronde € 5.00
vanaf 20.00 uur

Namens de Werkgroep, Joba

Kinderkleding en speelgoed beurs Overschild
Vrijdag 7 april van 18.30 uur tot 21.00 in het dorpshuis de Pompel

Met voor de eerste 50 bezoekers een gratis Goodie Bag.








Met 2e handskleding
Nieuwe kleding
Tupperware
Speelgoed
Prijsjes aan het rad van avontuur
Gewoon een leuke avond voor vrouwen, met spulletjes
voor kinderen en een klein beetje voor jezelf.

Wil je zelf een verkoop plek, stuur een bericht naar ons. Er zijn nog tafels
beschikbaar. Vol is vol. Een tafel kan je huren voor 7,50 euro en voor 5 euro kan
je een kledingrek-plek huren.
Rammona Smit
Sandra vd Laan

mail rammonasmit@hotmail.com
mail sandralaanvd@hotmail.nl

0610910987
0625598785

Nieuws van het Oranjecomité
Hallo beste dorpsgenoten,
Graag willen wij u op de hoogte stellen van het heuglijk feit dat onze
commissie maar liefst versterkt is met twee nieuwe leden.
Kelly Puister en Sofia Bron zullen ons gaan helpen om er weer een
geslaagde Koningsdag van te maken. Dames het Oranjecomité is erg
blij met jullie.
De besprekingen zijn alweer in volle gang en in dit stukje hopen we
een tipje van de sluier op te kunnen lichten. Op donderdag 27 april is
er weer de spelletjes ochtend voor de kinderen.
In de middag kunt u weer rekenen op de traditionele autopuzzeltocht waarin Rindert en Gijs
Noordenbos hun wisselbeker hopen te verdedigen.
Verder is er natuurlijk nog de samenwerking met de toneelgroep van Overschild waarin u
weer kunt rekenen op een avond vol vermaak. Kortom met de festiviteiten zit het wel snor.
We hopen dat we dan ook snel deze natte weersomstandigheden kunnen omruilen voor het
voorjaar, want koningsdag is alweer vlakbij. Tegen die tijd kunt u een flyer in uw brievenbus
verwachten met het programma en de aanvangstijden.
Mocht u alvast wat in oranje sferen willen komen dan is onderstaande tentoonstelling
misschien wel wat.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent woensdagmiddag 22
maart in museum Paleis Het Loo in Apeldoorn de tentoonstelling 'Chapeaux! de hoeden van
Koningin Beatrix'. In de tentoonstelling zijn ruim honderd hoeden te zien die zijn gedragen
tijdens haar regeerperiode van 33 jaar.
De gelegenheden waarbij Koningin Beatrix de hoeden droeg varieerden van Prinsjesdag en
Koninginnedag tot staatsbezoeken, streekbezoeken, openingen en andere bijeenkomsten. In de
tentoonstelling zijn hoeden te zien van de ontwerpers Emy Bloemheuvel, Suzanne Moulijn en
Harry Scheltens. De hoeden staan nooit op zichzelf, maar zijn altijd in combinatie met de
kleding ontworpen en gekleurd. De tentoonstelling laat de hoeden zien in combinatie met
beelden van de gelegenheden waarop zij zijn gedragen.
Samenstellers van de tentoonstelling zijn tentoonstellingsmaker en stylist Maarten Spruyt en
interieurontwerper Tsur Reshef in samenwerking met de Koninklijke Verzamelingen.
RVD, nr. 34

Heeft u nog ideëen of suggesties voor ons, schroom niet en meld het ons,
Een hartelijke groet van het Oranjecomité.
Dianne Blaauw, Afine Noordenbos, Kellie Puister, Sofia Bron en Tessa Noordenbos.

De hoeden van Beatrix

De Schildgroep
Dag allemaal,

De repetities zijn in volle gang en de tekstkennis begint te komen. Met
andere woorden de voorstelling “DE ZEVENDE ZONDE” begint vorm te
krijgen.
De 7e Zonde is een tragikomedie geschreven door Pol Anrys, een
Vlaamse toneelschrijver met een heel apart gevoel voor humor.
Kent u de 7 hoofdzonden??
Hoogmoed
Hebzucht
Lust
Jaloezie
Onmatigheid
Woede
Gemakzucht.

Jos verschijnt aan de hemelpoort nadat hij tijdens het
plegen van overspel op een nogal domme manier om
het leven is gekomen. In de rechtzaal aan de
hemelpoort passeert zijn losbandige leven de revue in
een proces waarin zijn schoonmoeder als openbaar
aanklager fungeert. Als hij op het einde van het proces
naar de hel wordt verbannen wordt hij echter badend
in het zweet wakker. Het was maar een droom……of
toch niet…..????

Heeft Jos zich schuldig gemaakt aan één van de
hoofdzonden? Of zijn we allemaal wel eens schuldig
aan de ene of de andere zonde?
De 7e Zonde is een avondvullende voorstelling met
heel veel verwarring, humor en pikant leedvermaak.

Dit jaar hebben we 3 speeldata.
De try out is op woensdag 26 april
We spelen op vrijdag 28 april en
zaterdag 29 april is de Grande Finale.
Alle drie de voorstellingen zijn natuurlijk in de Pompel .
Toegang € 6.- try out € 3.50
Wilt u de spelers leren kennen? Kijk dan op onze website
www.de-schildgroep1.webnode.nl
En vergeet niet om onze facebookpagina leuk te vinden.

Transportbedrijf Wit v.o.f.
Siddeburen
0598-432228
info@witsiddeburen.nl
www.witsiddeburen.nl
Facebook.com/witsiddeburen

Door Schildjer Proat zijn wij gevraagd om ons bedrijf “Stok Meettechniek” in beeld te brengen.
Ons bedrijf hebben we in 2003 opgericht, met als doel elektriciteit meters te ijken voor
Meetbedrijven. Er zijn in Nederland 10 erkende Meetbedrijven, waarvan wij alle werkzaamheden
ontvangen.
In de Elektriciteitswet van 1998 is beschreven dat de energiemarkt geliberaliseerd moest worden. Dit
betekende dat de Nutsbedrijven opgedeeld moesten worden in een Leveranciersbedrijf een
Netwerkbedrijf en een Meetbedrijf. Op 1 januari 2002 was de zakelijke markt vrij om een eigen
Meetbedrijf te kiezen. Meetbedrijven plaatsen en beheren wettelijk verplichte elektriciteitsmeters,
gasmeters en warmtemeters en zijn op afstand afleesbaar. Wij hebben ons gespecialiseerd en
gecertificeerd in het ijken van elektriciteitsmeters. Deze elektriciteitsmeters van fabrieken,
instellingen, land en tuinbouw, windmolens en andere grootverbruikers moeten eens in de zes jaar
gecontroleerd worden op hun meetnauwkeurigheid. Deze verplichting is door de Energiekamer
vastgelegd in de Meetcode Elektriciteit. De zes jaarlijkse controles worden in veel gevallen
uitgevoerd door een onafhankelijke partij die in het bezit zijn van de juiste ijk apparatuur. Wij
ontvangen jaarlijks veel van deze ijkingen van de Meetbedrijven, met name in het noorden van het
land.
Naast het ijken van elektriciteitsmeters, installeren en plaatsen wij deze ook. Wanneer een
grootverbruik klant besluit te kiezen voor een ander meetbedrijf wordt de meetinrichting
gemuteerd. Ook kunnen Gemeentes, Waterschappen, winkelketens of landelijk dekkende bedrijven
als Banken, besluiten al hun meetpunten onder te brengen bij één Meetbedrijf. Zo krijgen ze een
beter energie inzicht om alle meetdata van één partij te ontvangen. Deze werkzaamheden, het
vervangen en het ijken van de meters worden vaak uitbesteed. Momenteel hebben we projecten
van Meetbedrijven onderhanden bij de Gemeente Uithoorn, Waterschap HHNK in Noord Holland,
Waterleidingbedrijf Vitens, Pro-rail, Schiphol Airport en de ING Bank. Binnenkort starten we met een
project bij de KPN en de Universiteit van Maastricht. Ook werken we veel bij de windturbines in de
Eemshaven en de Noordoostpolder.
Petra verzorgd de klant contacten vanuit Overschild, maakt afspraken, bezoekt de Meetbedrijven
door het land. Tevens wordt door haar alle administratieve werkzaamheden verricht m.b.t.
onderaannemers en hun certificeringen. Ik (Wilfred) houdt me bezig met de uitvoering van de
werkzaamheden door heel Nederland, het plaatsen en ijken van elektriciteitsmeters.

Ik hoop jullie zo een beeld te hebben gegeven in ons bedrijf.
Groetjes Petra en Wilfred Stok.

Nog een verhaal uit de bundel Heksen- en Duivelsverhalen in
Groningerland geschreven door mevrouw Huizenga-Onnekes.
Met natuurlijk Overschild als uitgangspunt.

Overschild 1927,
Haarm N. van Overschild het zeuven jonges had en ain was n
weerwolf.
Ik zee: “k Leuf der niks van.”
“t Is wèl woar.”zee Rieks van Oaltje, “n spiksplinternije tets krigt
e tussen voesten en trekt hom zó mor stukkend. En der worren
nog wel roarder dingen van hom vertèld, mor doar wil ik
zègsman nait van wezen.”
+++++++++++++++++
Overschild 1922,
Meulenhörn.
Meulenhörn is de ölle noam veur Overschild, dat ontstoan is oet n poar veurwaarken van de
kloostres van Widdewierem en Schewol. Van dizze ploatsen bennen heul wat
spoukverhoalen.
Vrouger stonnen der twei meulens, nou nog ain. Mait ver van de meulen van Klimp was n
kaamp gruinlaand, woar de heksen in de nacht veur ain Mai vergoaderden. Ze kwammen den
van ale kaanten deur de lucht soezen, mor men zigt ze nait. De Olle Boas is doar den, om ze te
ontvangen. Ze mouten God verzoaken, het Dikke Wief ôfsweren en de hailege geboden
vervluiken en de Duvel mouten ze trouw beloven. Ze eten en drinken, plegen ontucht en t ènd
van t feest is n wouste wilde dans. Mor veurdat de zun opkomt bennen ze verswonnen.

Kokkie schrijft een column

Dromen……..
De toekomst is van hen die geloven in de schoonheid van hun dromen, wijze
woorden van Eleanor Roosevelt, een bijzondere vrouw. ( First Lady van de
US van 1933 tot 1945) De tekst heb ik een paar jaar geleden op onze kerstkaart gezet.
Waarom vind ik de tekst zo mooi? Het past wel een beetje bij mij al zeg ik het zelf. Een mens
moet altijd dromen, of de dromen nu realistisch zijn of niet, maakt niet uit. Van dromen word
ik gewoon een beetje blij, je kunt er ook op los fantaseren en alles om je droom heen
bedenken. En soms komen dromen uit en soms blijven het dromen. Mijn droom gaat straks
uitkomen. En bij het schrijven van dit artikel krijg ik alweer zo’n kind gevoel van-morgen-ben
-ik-jarig, of, morgen- komt- Sinterklaas gevoel.
Hoe komt het er straks
uit te zien, tuurlijk zijn
we al wezen kijken bij
een bestaand huis, en al
honderd keer zijn de
tekeningen
voorbij
gekomen, steeds bij
andere mensen in huis
opgelet, hoe hebben zij
dat nu, of wat is
praktisch en wat niet.
Veel discussie is er al
geweest. Voor mij was
een groot dingetje, waar
komt de wasmachine
straks? Tot nu toe heeft
deze altijd bij ons in de
badkamer gestaan, in mijn beleving een hele logische plek, hier is waar wij ons uitkleden, dus
ook waar de wasmand staat, hier is waar de handdoeken liggen, en verder was er geen andere
plek dan daar. Maar nu kunnen we kiezen of beneden of boven, in de bijkeuken beneden of in
de badkamer boven, of in de technische ruimte boven. Mijn voorkeur ging uit naar de
badkamer boven, boven gebeurt alles, hier slapen we straks en hier douchen wij ons en hier
kleden wij ons om, waarom zal ik dan met de wasmand naar beneden lopen? Dus: Boven
komt de wasmachine, en nee niet in de badkamer, de badkamerman gruwelt daar van als ook
Jan, dus in de technische ruimte boven, handig? Weet ik niet dat ga ik straks ontdekken.
Het is sowieso één grote ontdekkingstocht, een huis laten bouwen. Een reuzenrad bouwen is
makkelijker, in ieder geval voor mij. Daar weet ik van A tot Z wat er allemaal gaat gebeuren,
het hele proces is bekend. Daar word ik niet zenuwachtig van, en nu ben ik echt wel een
beetje peu nerveu. Het idee ( proces) van een nieuw huis (lees droomhuis) is al een tijdje
geleden ontstaan, ik ben altijd al gek geweest van een houten huis, en kwam zo googelend op
een website terecht van Zweeds Home( sluikreclame Kokkie!), heb toen brochures
aangevraagd en daar zat mijn droomhuis bij, Wauw! Maar ja dat is toen een droom gebleven,
de brochure in mijn linker la van het bureau gelegd, en als er dan s’avonds of in het weekend
gewerkt moest worden en ik daar eigenlijk geen zin in had, la open en tegen me zelf zeggen,
“daar doe ik het voor”. Het droomhuis is in de la gebleven, maar in de herfst van 2016 begon

er in mijn hoofd het idee te groeien dat het eigenlijk wel fijn zou zijn als we groter zouden
wonen. Ondanks de brochure in de la, leek me het ook wel wat om het ouderlijk huis helemaal
op te knappen. Een tweetal bedrijven erbij gehaald om te laten berekenen wat dat zou gaan
kosten, dat was niet realistisch, nieuwbouw was in verhouding een slimmer plan. Dus
droomhuis uit de la. Foto hiervan op mijn verjaardagstaart laten zetten, en echt heel
grappig….toen ik de taart ophaalde vroeg de bakker waarom dat huis op de taart stond,
“omdat dat mijn droomhuis is” was mijn antwoord, waarop mijn vraag, “hoezo”? “Nou, dat
huis ken ik wel, staat in Zeegse in het bos”. Via de bakker dus in contact gekomen met de
bewoners en hun huis, en gelijk helemaal verliefd!!! En joepie straks staat het huis aan de
Graauwedijk 4, hoe kan het soms lopen in het leven, he.
28 jaar hebben wij in onze
uitschuifwagen( woonwagen)
gewoond, deze heeft Jan zelf
gebouwd samen met zijn
zwager, 28 jaar van ons leven
heeft zich hier afgespeeld, de
wagen was ons rijdend huisje
op wielen en ja ik zal de
wagen straks missen, want
het was er wel knus en
gezellig, de kinderen zijn erin
grootgebracht. We hebben
heel wat beleefd in binnen en
buitenland, de wagen heeft
op mooie locaties gestaan, in
een prachtig park in Sarajevo ( voor het uit een vallen van Joegoslavië) in het beelden park in
Oslo, onder de Waalbrug in Nijmegen, bij de duinen in Santpoort, op een groot
winkelcentrum nabij Antwerpen. In de winter was het niet altijd handig als we onderweg
waren, zo herinner ik me nog een rit van Santpoort naar Klazienaveen in de maand december,
in Santpoort begon de ellende al, geen water meer uit de kraan, bevroren dus, één doffe
ellende op de weg vanwege gladheid, bij aankomst in Klazienaveen, hier lag te weinig stroom
en koud, koud, koud. Maar als je dan eenmaal staat en de wagen is weer helemaal
uitgeschoven en alles staat weer op z’n plek, de petroleumkachel( had ik alleen in de winter
als we onderweg waren) volop brand, de koffie weer is gezet dan is alles ook weer gauw
vergeten en is het een mooi avontuur geweest om later nog eens op terug te kijken zoals nu.
Mijn droom wordt straks werkelijkheid en dat is best iets om heel dankbaar voor te zijn en
waar ik ook best wel een beetje emotioneel van wordt. Het brengt grote veranderingen met
zich mee, van de tuin die ooit mijn moeders trots was is inmiddels niets meer over, ook zal het
ouderlijk huis er straks niet meer staan. Er komt voor ons een mooie toekomst aan die
ontstaan is in de schoonheid van onze dromen en waar we hard voor hebben gewerkt.
Bedankt Eleanor Roosevelt!!
De toekomst is van hen die geloven in de schoonheid van hun dromen!!!

Met een reuzengroet,
Kokkie Kroon,
Dromen, denken, durven, doen.

10 Tips om voorjaarsmoeheid aan te pakken
Na de herfstdip en de winterdepressie komt de voorjaarsmoeheid.
Voorjaarsmoeheid is medisch gezien geen erkend concept. Het is
een algemeen gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid.
Anderen krijgen last van lentekriebels en jij voelt je alleen maar
moe, moe en nog eens moe.
10 tips om de moeheid te lijf te gaan:
1.

Beweeg dagelijks minimaal 30 minuten, ga wandelen, fietsen of fitnessen

2.

Zorg dat je voldoende daglicht krijgt. Ga minstens 15 minuten per dag naar buiten.

3.

Heb je een partner? Knuffel hem/haar ’s morgens wakker. Omhelzingen stimuleren je
ademhaling, hart en lever en verbeteren je concentratievermogen.

4.

Let op je voeding. Eet gezond en gevarieerd met voldoende groente en fruit. Maak tijd
voor een uitgebreid ontbijt.

5.

Wie een ijzertekort heeft, doet er goed aan regelmatig rood vlees te eten. Bij vrouwen
komt een tijdelijk tekort soms voor tijdens de menstruatie. Je arts kan zo nodig
ijzertabletten voorschrijven.

6.

Een slaapcyclus duurt ongeveer 1,5 uur. Als je in veelvouden van 90 minuten slaapt, zal
je je frisser voelen dan je wanneer je dat niet doet. Daarom is 7,5 uur (5 x 90 minuten)
slaap beter dan 8 uur.

7.

Zorg voor een regelmatig dag- en nachtritme. Als je ’s nachts of in ploegen werkt, kun je
het beste meteen na je shift naar bed gaan, in een verduisterde kamer slapen en 7 uur in
bed blijven liggen.

8.

Neem tijd voor jezelf. Als je een slopende dag gehad hebt en naar ontspanning snakt, leg
dat dan op een vriendelijke manier uit aan je partner/kinderen.

9.

Slaapapneu kan ervoor zorgen dat je ‘s nachts meerdere keren wakker wordt zonder het te
beseffen. Je kan dit tegengaan door op je gewicht te letten, minder te roken en minder
alcohol te drinken. Ga naar je huisarts als de klachten niet afnemen.

10.

Een traag werkende schildklier leidt ook tot moeheid. Het voedsel wordt niet snel genoeg
in energie omgezet. Dit kan dit vastgesteld worden door een bloedtest. Een arts kan dan
vervangende hormonen voorschrijven.

ADVERTENTIE

Door: Jaap Adamse

Duurzame Inzetbaarheid: Houd het simpel!
“Uw werknemer is duurzaam inzetbaar als hij/zij tot aan de pensioengerechtigde leeftijd op productieve
wijze actief is binnen uw bedrijf”.
Hoewel een werknemer voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen inzetbaarheid,
ligt het voor de hand dat u hier als werkgever aan bijdraagt. Duurzaam werken kan uw bedrijf namelijk
nog succesvoller maken (minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit).
Hoe zorg je er voor dat medewerkers goed, gezond en gemotiveerd werken en dus duurzaam inzetbaar
blijven?
Hierbij zeven tips voor (MKB-)ondernemers die op het punt staan om aandacht te besteden aan dit
thema:
Tip 1:
Duurzame inzetbaarheid vraagt om beleid. Het is wellicht een open deur, maar bepaal eerst wat nodig is
binnen uw bedrijf en stel vervolgens een uitvoerbaar plan van aanpak op.
Maak het niet te ingewikkeld, een portie gezond verstand brengt u een heel eind.
Bedenk wel dat duurzame inzetbaarheid altijd al onderdeel uitmaakte van uw personeelsbeleid. Zie het
dus niet als een extra investering.
Tip 2:
Ik zie te vaak dat bedrijven lukraak beginnen met medische onderzoeken, gezond eten-acties,
anti-rookcursus en/of een fitnessprogramma’s, terwijl niemand daar echt op zit te wachten.
Hapsnapbeleid is zonde van het geld.
Ga dus eerst in gesprek met uw medewerkers (bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek) en vraag
waar hij/zij behoefte aan heeft (“Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat jij je werk zo lang mogelijk
gezond en met plezier kunt uitvoeren”?)
Leg vervolgens de afspraken met je werknemer schriftelijk vast. Daarmee laat je duidelijk blijken dat het
geen vrijblijvende afspraken zijn.
TIP 3
Meten is weten. Om te bepalen of uw investeringen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid iets
opleveren, moet u beginnen met een 0-meting. De Company Radar is een eenvoudig, betrouwbaar en
betaalbaar instrument om te bepalen hoe de medewerkers van uw bedrijf er voor staan. U krijgt per

medewerker de scores op het gebied van gezondheid, functionele capaciteit, competenties, motivatie,
tevredenheid, balans werk/privé en werkvermogen. Met de resultaten van de Company Radar kunt u zelf
heel gericht een plan opstellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, preventie en/of arbobeleid.
TIP 4
Zorg voor een goed arbobeleid. Dat voorkomt dat uw medewerkers vroegtijdig uitvallen. Kies
bijvoorbeeld uw eigen bedrijfsarts en stel uw eigen verzuimprotocol op. Laat dat niet helemaal bepalen
door uw arbodienst.
Tip 5
De komende decennia neemt de uitstroom van oudere medewerkers toe. De instroom van jongeren en
andere groepen (bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten) blijft achter. Dit wordt ook wel vergrijzing en
ontgroening genoemd. Vanwege de ontgroening wordt het moeilijker om vacatures te vervullen door
jonge mensen. Veel kennis en expertise verdwijnen uit de organisatie met het vertrek van ouderen. Het
is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden. Dat kunt u
uiteraard bewerkstelligen met een gunstig salaris, maar met aandacht kunt u wellicht meer bereiken.
Met zorgvuldig beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, geeft u als werkgever blijk van gepaste
aandacht.
“Organisaties die de achterdeur goed dichthouden én aantrekkelijk zijn voor elke generatie, zijn in staat
talentvolle medewerkers te vinden en aan zich te binden. Zorg daarom naast een effectief wervingsbeleid
voor aantrekkelijk werkgeverschap. Dan profiteer je van ‘the best of both worlds’.” (Raet)
Tip 6
De overheid wil beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid stimuleren. Daarom zijn er
verschillende subsidiemogelijkheden voor bedrijven. Maak daar gebruik van.
TIP 7
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Duurzame Inzetbaarheid en de Company Radar?
Maak een afspraak (085-4018235)
Of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl ).
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie.

Harm Blaauw

De redactie van de Schildjer Proat vroeg mij of ik wel een verhaal wilde schrijven over
rietmaaien.
In 1990 is mijn vader Piet Blaauw begonnen met rietmaaien. Hij werkte toen bij Loon en
Rietsnij bedrijf Wildeman. Omdat hij in de zomer altijd veel uren werkte was hij in de winter
meer bij huis. En om een zakcentje bij te verdienen kocht hij een Agria 1700, een tweewielige
tuintrekker met een messenbalk om riet mee te maaien. Daar heeft hij toen een bak op
gemaakt. Hij maaide totdat de bak vol is, maakte hem leeg en dan ging je weer terug om hem
dan weer opnieuw vol te maken, en zo maar door.

Vervolgens pakte je het op en schudde de rommel eruit en van het goede riet maakte je een
schoof en nam je mee naar huis. Om het riet uit het veld te krijgen heeft hij een kar gemaakt
die achter de Agria 1700 kan.
In 1997 hebben we (Piet, Harm en Jacco) van de Agria 1700 een rietmaaier gemaakt. De
bedoeling was dat we gemakkelijker en sneller konden werken. De machine maait het riet af
en brengt het bij elkaar, borstelt de rommel eruit. Het riet komt achter in een kooi. Dan
moeten we even stoppen om een touwtje erom te doen en de bos eruit te pakken. Dit was het
idee hoe we het wilden hebben.
Maar voor het zover was, moesten er heel wat onderdelen in elkaar gelast worden. En
uitvinden hoe alles werken zou. Het was een heel karwei om alles goed passend te maken en
we wilden het klaar hebben voordat het nieuwe maai seizoen weer zou beginnen.

We hebben hier niet zolang mee gemaaid, want de motor 8pk was er niet sterk genoeg voor.
Dus hebben we in 1999 een Agria 2700 met 12pk dieselmotor gekocht. We hebben alles
overgezet en aangepast want die maaier was veel groter. Maar dit moest natuurlijk ook weer
uitgetest worden of al onze aanpassingen wel goed werkten. Bij elk jaar dat we maaien,
proberen we de rietmaaier weer te verbeteren. Dat bijvoorbeeld het riet mooier opgepakt
wordt en beter schoon geborsteld wordt. En een extra mesje er aan gemaakt, dat riet afknipt
wat naar beneden zakt. Er zitten heel wat versnellingen en vertragingen op. Alles met
tandwielen en kettingen. Omdat deze motor sterker is hebben we er ook rupsen onder
gemaakt.

In december bouwen we de tweewielige tuintrekker om tot rietmaaier. In januari beginnen we
te maaien, want dan is het riet klaar. Riet moet elk jaar gemaaid worden, want als je het een
jaar niet maait krijg je oud en nieuw riet door elkaar. Dit willen rietdekkers niet hebben, want
oud riet breekt direct.
We maaien een veld in Borgsweer en in het Ten Boerster Bos. Met elkaar bijna 2 bunder.
Als je riet maait moet het riet droog zijn, anders gaat het schimmelen en stinken. Dus als het
mooi weer is gaan we los. Als het dan mooi gaat maaien we 100 bos per dag. 1 bos is
ongeveer 1 meter in omtrek. We rijden de bossen het veld uit met de Agria 1700 en kar.

Thuisgekomen leggen we de bossen in de schuur om na te drogen/ afsterven. Soms is het riet
toch nog te nat om in de schuur te leggen. Dan zetten we het buiten in tipi’s.

Als het riet goed droog is gaan we het “knuppen” Dit houdt in dat we de laatste rommel
eruit schudden wat de borstel heeft laten zitten. Bijvoorbeeld pommels. Dan leggen we het
schone riet op een bok neer. Op de bok zit een mal van 55 cm in omtrek, waarmee we precies
de juiste maat bosjes krijgen voor de rietdekker. Dan leggen we dit bosje op de lintmachine
die er een lint omheen doet. Dan doen we 4 bosjes bij elkaar die we dan weer op de
lintmachine leggen en maken deze ook weer aan elkaar vast. Dat is makkelijker voor als ze
weer de schuur uit moeten. Als we alle riet schoon en geknupt hebben bellen we de rietdekker
die het dan bij ons op komt halen.

Hartelijke groet,
Harm Blaauw

Column

Het wordt weer lente.
In deze verwarrende tijden trekken de
seizoenen ons er doorheen. Dat is tenminste
vastigheid waar je op kunt rekenen. Het is dan
wellicht prettig dat ik eens een keer niet
schrijf over al die verstorende acties als
verkiezingen en dergelijke. Dat levert alleen
maar vragen op.

Mooi om aan de door mij geliefde
vriendinnen te geven. In dit geval begint het
voorjaar dus nog vroeger. Ik kan u mededelen
dat die vriendinnen het evengoed waarderen
als ze tulpen krijgen. Ofwel pure winst c.q.
vreugde. Ik vind de velden met bloeiende
tulpen een aanwinst voor onze streek.

Laten we het hebben over het seizoen wat de
fraaie poorten opent naar mooie tijden. Het is
niet voor niets dat men in een deel van Azië
nieuwjaar viert op de dag dat het net zo lang
licht is als donker. 21 maart volgens mij.
Nieuwjaar, want vanaf die dag zal het steeds
een beetje langer licht zijn dan dat het donker
is. De dag dat het leven begint en dat de
natuur ontwaakt. Dat is toch een gegeven
waarmee je als mens iets kunt. Het licht opent
het humeur. Het (goede) humeur opent de
mens. Geen gemor meer over de te lange
nachten. In het voorjaar openen zich ook de
bloemen en de vrouwen beginnen te
glimlachen. Martin Bril had er patent op dat
hij als eerste weer korte rokjes signaleerde.
Dat hij daar oplette was al feest en als hij ze
zag langskomen of-fietsen werd het helemaal
een feestje. De lente was nu toch echt
begonnen.

Als u, lezer dezes, zo eind februari nog in de
depressiestand stond dan zal dat vast
veranderen als het zo rond eind maart is. Nee
dat gaat niet helemaal vanzelf, je moet er wel
wat voor doen. De tuin in, de natuur in, een
vriendin zoeken of een vriend natuurlijk. De
ondraaglijke vreugde van het bestaan is een
gegeven waaraan je moet werken. Maar dat is
niet zwaar, nee het is prettig en positief.
Oh ja,we kunnen ons zeker niet helemaal
afwenden van al die ellende in de wereld. Er
zijn personen die ons constant in de war
proberen te brengen. De vraag: is de wereld
nog wel gelijk aan wat we tot aan begin dit
jaar gewend waren is bijzonder heftig.
Toch geloof ik in het idee van optimisme
boven pessimisme.
Jan Hesseling

Het blijkt dat het voor een ieder verschillend
is hoe hij/zij de periode van ontdooiing en
bloei beleeft. Die bloemen komen als vanzelf,
soms dwars tegen de vorst heen. Het is dan zo
fantastisch om te zien dat sneeuwklokjes en
krokussen ons komen vertellen dat het echte
feest is begonnen. Andere bloemen hebben
wat langer nodig. Maar dan zien we een
orgasme van grote bloemen in de
rododendron. Overal, maar zeker ook in mijn
dorp Hellum, staan zeer oude - en grote
rododendrons. Elk jaar weer spreiden deze
hun bloemen uit om ons op te vrolijken. En
wat te denken van onze tulp. In onze streek
worden ook tulpen gekweekt. Zelfs in februari
kan ik tulpen bij de boer uit de kas kopen.

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?

Rutger Nienhuis

Rebecca Nienhuis

2. Waar wonen jullie?

Graauwedijk 85

Idem dito

7 jaar (4 maart jarig)

33 jaar

Ziekenhuis in Winschoten

Loppersum

3. Hoe oud ben je?

4. Waar ben je geboren?

5. Wat is er zo leuk aan mama/
papa?

Dat ik van mama op de Xbox mag.
Rutger is een heel lief sociaal
kind vol met grapjes

6. Wat is er zo leuk aan
“Kind”?
7. Wat doe je in het dagelijks
leven?

naar school, spelen, dansen
en zwemmen

sportlessen geven, toneel, voor
mijn gezin zorgen

8. Wat vind je vervelend om te
doen?

leren

’s morgens héél vroeg opstaan

9. Hebben jullie huisdieren?

acht konijnen, kat en hond

Ja, een hond Beer, kat Duvel,
en nog een aantal konijnen

10. Wat eet je het liefst?

Boomstam en Hamburger

Carpaccio

11. Doe je aan sport? Welke
sport?

Gym, zwemmen, dansen

Spinning en Bodyshape

12. Welke muziek vind je leuk?

AC/DC

Top 40, jaren 90, Ben Howard
etc.

13. Wat doen jullie altijd
samen?

samen eten, spelletjes

ouderswets spelletjes spelen

14. Waar ga je het liefst heen
met vakantie?

Ballorig en Zeeland

naar de zon!
warmte !

15. Met wie zou je wel eens een
dagje willen ruilen?

met niemand

Ik sluit me aan bij mijn zoon,
niemand!

16. Wat wil je later worden als
je groot bent?

dierenarts

oma, ooit een keer

17. Wat vind je het fijnst in
Overschild?

met vriendjes spelen

het weidse

18. Ben je verliefd?

Ja, op Esmee

Ja, op Jasper

19. Mogen we een selfie van
jullie?
20. Wie kiezen jullie voor de
volgende keer?

Suzanne en Finn

Overleg wel met degene die je vraagt of ze willen meedoen. Dit voorkomt teleurstelling.

Weeroverzicht 2016
Het jaar 2016 gaat de boeken in als warm, zonnig en vrij droog. Het werd gemiddeld 10,7ºC. en het
jaar komt uit op 10de plaats van de warmste jaren sinds 1901. Het was alweer het 7de warme jaar
van de top 10 sinds het jaar 2000.
2016 was ook een zonnig jaar met gemiddeld 1880 zonuren tegenover een langjarig gemiddelde van
1639. De neerslagcijfers waren dit jaar enorm verschillend in Nederland, het noorden was op
meerdere plaatsen droger dan normaal en vooral het Z.O. van het land was veel natter. De enorme
hoos- en hagelbuien in Brabant zal men daar niet gauw vergeten.
Gemiddeld viel er 758 mm neerslag tegen een langj. gem. van 849 mm. In Overschild viel
773.5 mm. neerslag, hiervan viel maar ongeveer 5 mm. in de vorm van sneeuw.
De winter van 2015-2016 was de op één na zachtste winter sinds 1706. De gemiddelde temp.
was 6,3º tegen een langj.gem. van 3,4º C
December 2015 was met afstand de zachtste decembermaand sinds ruim 300 jaar, en ook januari en
februari 2016 gaven temperaturen die vaak ver boven ‘normaal’ waren.
In het noorden was januari veel kouder dan landelijk het geval was. Vanaf 3 januari was er bij ons
een aantal dagen met veel overlast door extreme gladheid, bij een aantal
veehouders kon zelfs de melk niet worden opgehaald, in Utrecht zat men op
terrasjes!
Vanaf 16 januari lag er in de noordelijke helft van het land een sneeuwlaag van 7-12
cm. met soms matige vorst in de nacht, in Nieuw Beerta werd het zelfs -12,3º C.
Op 23 januari sneuvelde er al weer een warmterecord met 16,3º C wat nog nooit eerder was
gemeten op die datum. In De Bilt kwam het niet tot ijsdagen (maximum temp.lager dan 0º C,) maar
in Groningen kwamen we tot 6 ijsdagen. Het aantal vorstdagen (minimum temp. beneden 0º)
bedroeg in de wintermaanden 21 tegen 38 normaal.
De lentemaanden, maart, april en mei waren wel zonnig, maar maart en april waren te koud.
Hierdoor kwam de lente laat op gang, het poten en zaaien liep vertraging op en de groei van het gras
ging traag van start. Er heerste vaak een noordelijke stroming met winterse buien. 3 april was de
enige warme dag in deze maand, rond de 25ste april was het maar 5º met zware buien met hagel en
onweer.
De meimaand was gemiddeld warm en vrij zonnig. Van 6-12 mei waren er zomerse dagen van
25º en hoger en de eerste snede gras werd voor een deel gemaaid en gekuild.
Na deze mooie dagen was er weer een erg wisselvallige periode, zodat de rest van de eerste (zware)
snede gras pas in het laatst van mei kon worden gekuild.
Het pinksterweekend was heel koel met 11º, en in de laatste week van mei kwam het nog tot
wateroverlast in Brabant en Limburg.
De zomermaanden juni, juli en augustus waren heel wisselvallig, maar wel
warm en zonnig met een gem. temp. van 17,7º wat de zomer van 2016 een plaats
opleverde in de top 10 van de warmste zomers sinds 1901. In het noorden was
het minder zonnig en warm dan in de rest van het land, en plaatselijk ook
veel natter!
De hoge gem. temperaturen werden vooral veroorzaakt door uitzonderlijk warme nachten.
Juni en juli waren natte maanden met soms wel 70 mm. neerslag in één
week,(van 12-19 juni)
Veel erger was het nog op 23 juni in het Z.O. van het land waar zware
hagelbuien enorme schade aanrichten aan de gewassen en aan kassen, er
vielen lokaal hagelstenen met een doorsnede van 7-10 cm!
In het Limburgse IJsselstein viel in juni 277 mm. neerslag, nog nooit
eerder werd in juni zoveel neerslag gemeten in Nederland.
In de eerste week van juli kon er volop ingekuild worden, voor een aantal
de
veehouders de 2 snede, voor anderen al de 3de snede. In juli was het groeizaam weer met in de 2de
helft van de maand soms tropische temperaturen.

De oogstmaand augustus was erg wisselend wat het weer betreft.
De eerste helft hadden we veel depressies, dus wisselvallig weer. Vanaf de 20ste hadden we een
aantal dagen van boven de 30º en daardoor kon de graanoogst voorspoedig afgerond worden. Op
27 augustus viel er uit een aantal buien rond de stad Groningen 50 mm neerslag,
In Overschild viel bijna niets!
De herfstmaanden september, oktober en november waren zacht met veel zon en
veel droger dan normaal.
September, met gem. 17,3º C was de op 2 na warmste septembermaand sinds 1706.
Er werd steeds warme en vochtige lucht uit Spanje aangevoerd wat ook heel warme nachten gaf. De
39 mm neerslag in september viel bij ons bijna geheel in de eerste dagen van de maand, er waren
nog 7 zomerse en 2 tropische dagen, wat anders in
september bijna nooit voorkomt. Er kon volop gekuild worden
en de aardappeloogst had een goede start.
Behalve de 3de week van oktober, die erg nat was, hadden de
oogst werkzaamheden van de suikerbieten en de maïs een
prima verloop.
Het wintergraan is onder prima omstandigheden gezaaid en
opgekomen, hopelijk laten de ganzen het met rust.
Oktober was de 1ste maand sinds april die kouder was dan normaal, en november was sinds 1998
niet meer zo koud geweest met een gemiddelde temp. van 5,4º tegen 6,7º normaal.
Op 29 november vroor het in Eelde, en ook in Overschild -9,5º C. De herfst van 2016 is geëindigd
in de top 10 zonnigste herfsten sinds 1706.
De decembermaand was zacht, droog en zonnig, met gemiddeld over het land 23 mm neerslag
tegen een langjarige gem. van 80 mm. Op sommige plaatsen viel maar 10 mm neerslag.
Door het mooie rustige weer kwam er veel mist voor, wat vooral in het noorden van het land een
aantal zonloze dagen opleverde. De kerstdagen waren erg zacht, wisselvallig met veel wind.
Hieronder de cijfers per maand in 2016.
maand

Gem mm 2016
Langj. gem
Over -schildtemp.ned

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totalen
jaar 2015

102
73
54
62
54
118
52
65
24
54
77
23
758
779

73
59
68
44
61
68
78
78
78
83
82
80
849
849

66
81,5
43
79
49
85,5
126
67
39,5
48
59
30
773,5
792

4,8
4,6
5,4
8,7
14,5
16,8
18,4
17,9
17,3
9,9
5,4
4,7
10.7
11,7

temp.langjari
Zonuren
g
2016
3,1
70
3,3
106
6,2
148
9,2
195
13,1
232
15,6
163
17,9
223
17,5
240
14,5
217
10,7
131
6,7
83
3,7
59
10,1
1880
10,1
1845

zonuren langj.
62
88
125
178
213
201
211
195
143
115
63
49
1640
1641

Wat voor weer wordt het in 2017? Dat is gelukkig nog een verrassing. Wel moeten we ons volgens
de ‘deskundigen’ meer voorbereiden op extreme weersituaties, zoals zwaardere buien. Het
groeiseizoen wordt langer, wat misschien ook meer mogelijkheden geeft.
Op dit moment is de kans op een Elfstedentocht nog 15 %, in 2050 maar 2 % meer!
Tot slot enkele oude weerspreuken:
Als het in januari mistig is, dan wordt de lente fris.
Is februari nat en koel, dan wordt juli vaak heet en zwoel.
Bron: eigen waarnemingen en gegevens KMNI.

Overschild januari 2017 Henk Kruizenga.

Moderne boswachters
In het februarinummer van het Vakblad Natuur bos en landschap staat
een mooi onderzoeksartikel over de nieuwe rol van boswachters,
“Duizendpoten in het natuurbeheer” is de titel. In dit artikel wordt
uitgelegd hoe het werk van de moderne boswachter in de netwerksamenleving er uit ziet. Wat
moet hij daarvoor weten en kunnen? Het komt er op neer dat we naast het beschermen van natuur
moeten netwerken in de samenleving: zorgen voor publieke participatie bij het beheer en de
besluitvorming en het aangaan van samenwerkingen met ondernemers en omwonenden. Daarmee
moet de boswachter de balans bewaken tussen de samenleving en de natuur. Mijn collega
boswachter Leon Luijten komt met name op de voor de ecologische belangen van de circa 4000
hectare natuur verspreid in Duurswold, de Veenkolonien en het Oldambt. Ik houd me met name
bezig met de publieksbelangen in dit deel van Groningen. Samen met andere collega’s wegen we
de belangen af van zowel het publiek als de flora en fauna. Een interessante en gevarieerde taak
waarbij eindeloos veel contacten ontstaan die ons meestal veel energie geven.
‘t Roegwold
Zoals wellicht bekend wordt de laatste schakel van ’t Roegwold momenteel nog ingericht voor
natuur en recreatie. Het betreft het deelgebied Haansplassen aan de zuidoostzijde van het
Schildmeer (bij Hellum).
Om te voorkomen dat dit gebied verdroogt, zijn maatregelen genomen voor een beter waterpeil.
De brede sloot die daar van oost naar west loopt is verruimd en ingericht als een meer natuurlijke
waterloop. Rondom de waterloop ligt een wandelpad van anderhalf tot twee kilometer. De
bestaande fietspaden en parkeervoorzieningen worden opgeknapt en krijgen een betere verbinding
met De Haansplassen. Het oostelijke deel is ook ingericht als ganzenfoerageergebied.
Het waterschap heeft gelijktijdig de zuidrand van het Schildmeer onderhanden genomen. De
boezemkade langs het Schildmeer is verhoogd en verstevigd en er is een natuurvriendelijke oever
langs deze kade ingericht. In deze oever kunnen de beschermde veenmosrietlanden weer tot
ontwikkeling komen nadat deze door golfslag waren verkleind. Bovendien wordt er voor de
watersport in delen van het Schildmeer gebaggerd.
Het fietspad zou voor het seizoen weer opgeleverd worden.
Sieger Wiersma had in afgelopen ijsperiode hier een wildcamera geplaatst en deze mooie
roerdomp gespot.



foto: roerdomp van Sieger Wiersma

In deelgebied Dannemeer hebben veel mensen, waaronder ik zelf, genoten op de schaats. Wat een
prachtige ijsvlakte als het Schildmeer nog te onveilig is. Het knuppelpad was een ideale plek om
even uit te rusten en te socializen.
Na de schaatsperiode heeft fotograaf Wilco van der Laan uit Slochteren de “vliegende deur”
(zeearend) op de foto gezet.

foto: zeearend van Wilco van der Laan

In de laatste twee weken van maart gaan boswachters en vrijwilligers in het deelgebied Tetjehorn
weer ganzeneieren prikken. Dit om de overlast van de overzomerende grauwe ganzen te
verkleinen.
Verder zijn we (staatsbosbeheer en ondernemers) druk bezig om een recreatiekaart van ’t
Roegwold en de omgeving te maken. Een mooie Falkkaart met de recreatieve routes en
toeristische ondernemers van het gebied tussen Hoogezand, Appingedam en Stad. We proberen
deze kaart komende zomer klaar te hebben voor verkoop.
Een groene groet van de boswachter en geniet van het komende voorjaar!
Met vriendelijke groet, Annet de Jong
boswachter
Staatsbosbeheer

Wraps uit de oven

Lekker en simpel

Tijd: 20 min. + 10-15 min. in de oven
Recept voor 8 wraps
Benodigdheden:
150 gram gehakt (evt meer bijv. 300 gr)
1-2 paprika’s
1 ui
1 rode peper
1 teentje knoflook
2 blikjes tomatenblokjes (400 gr. p. stuk)
geraspte kaas
1 theelepel basilicum
snufje peper
8 wraps
Bereidingswijze:
Verwarm je oven voor op 200 graden. Snipper een uitje, snijd een paprika in blokjes, het
teentje knoflook fijn en de rode peper in dunne ringetjes.
Giet een scheutje olie in een pan en bak het uitje met de knoflook, rode peper en de knoflook
Voeg na circa 2 minuten het gehakt toe en bak dit rul (Wij gebruiken voor dit recept niet
zoveel vlees, dus voeg vooral wat extra gehakt toe, bijvoorbeeld 300 gram in plaats van 150
gram als je een vleesliefhebber bent).
Als het gehakt gaar is, voeg je 1 blik tomatenblokjes toe, een snuf peper en de basilicum. Laat
dit ongeveer 5 minuten pruttelen. Verdeel daarna de helft van het andere blikje met
tomatenblokjes over de bodem van de ovenschaal.
Vul de wraps met het gehaktmengsel en rol de wraps op. Leg alle wraps naast elkaar in de
ovenschaal en verdeel de andere helft van de tomatenblokjes over de wraps.
Verdeel wat geraspte kaas over de wraps en zet de wraps voor circa 10 minuten in de oven
totdat de kaas gesmolten is. Serveer de wraps uit de oven met een lekkere salade.

Lijst van AED vrijwilligers jan.2017
Het AED apparaat hangt achter de
Graauwedijk 57 (kruispunt).
Ingang via de Meerweg.

MEERWEG
Henk Heinen
Dianne Blaauw
Rianne Mulder

06 12088888
06 26416683
06 23724280

573416
566339
566580

06 27101894
06 22956439
06 34442101
06 10218819

566392
566392
566506
566506

06 49882276
06 43154511
06 48632797
06 50863744
06 53744027
06 10182140

566378
566375
566557

KANAALWEG
Irma Voogd
Henk Nijdam
Toon Bakker
Monique Bakker

GRAAUWEDIJK
Carel Leemhuis
Rian Vergeer
Carina van der Beek
Marie Jose Entjes
Tessa Noordenbos
Alina Doornbos

566257
571436

EEMSKANAAL
Jolanda Braam
Ete van der Geest
Ete van der Laan
Koen van Rooijen

06 14723823
06 12554050
06 51122231
06-21506363

Wat te doen bij een hartstilstand?

050 3021215
050 3021990

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand:

Zie ook: www.hartstichting.nl

1. Controleer het bewustzijn

 Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’
Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om
hulp.
2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)
 Meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een ander direct
een AED halen.
 Instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet
reageert.
 Zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de meldkamer u kan helpen
terwijl u bezig bent.

3. Controleer ademhaling




Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de
luchtweg te openen.
Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift).
Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is.

Geen normale ademhaling en bent u alleen? Haal een AED indien deze direct beschikbaar is.

4. Start direct met 30 borstcompressies





Zet uw handen midden op de borstkas.
Duw het borstbeen 5 à 6 cm in.
Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal
120 per minuut).
Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken.

5. Beadem 2 keer








Doe de kinlift (zie stap 3).
Kantel het hoofd naar achteren.
Knijp de neus dicht.
Pas mond-op-mondbeademing toe.
Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas).
Laat het slachtoffer uitademen.
Beadem in totaal 2 keer.

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen.



Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten.
Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk.

6. Als de AED er is





Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
Ontbloot de borstkas.
Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt.
Bevestig de elektroden.

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag
stoppen.

! VOOR IN DE AGENDA !
NL doet bij de Pompel 10.00 uur

maart
11

De Schildjer Eetclub etentje

16

Workshop bloemschikken-Evenementen

22

Oud papier

25

Klaverjasavond in de Pompel

30

april

Start voetbalseizoen op sportveld

2

Jaarvergadering Mono

3

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Overschild 18.30-21.00 u.
Opening wandelpad rondje Overschild
om 15.00 uur aan kant Kanaalweg 38
Collecte Nationaal Kinderfonds

7

Paaseieren zoeken 10.00-11.00 u.
Pasen

juni

8
10-15
15
16-17

Groei & Bloei op Fraeylema

17

De Schildgroep Try out

26

Oranjecomité spelletjesochtend
in de middag autopuzzeltocht
De Schildgroep voorstellingen

27

Oud papier

mei

28/ 29
29

Klaverjassen

5

Mono wandeltocht rond het Schildmeer

6

Oud papier

27

Mono sport- en spelmiddag + barbecue

27

Klaverjassen

2

Uiterlijke inleverdatum kopij SP

9

Bingo in de Pompel

17

Oud papier

24

Groencentrum Freek van der Wal
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf

Het is voorjaar !
Heerlijk winkelen in het grootste
en groenste tuincentrum!

Alles voor de moestuin
 pootaardappelen, groenteplanten en -zaden
 aardbeien, rabarber, fruitstruiken, fruitbomen

Kleur in je tuin
 bloembollen in veel soorten en maten
 violen (in hangzak) en eenjarigen (los of een mooie pot)

Alles voor de tuin





enorm aanbod vaste planten
elke boom die je maar wilt hebben
liguster, beuk, conifeer, haagbeuk, laurier
vakkundig tuinadvies, professionele hoveniers

Grond en plant
 verschillende soorten potgrond
 bemesting; kalk, compost, koemestkorrels
 diverse bestrijdingsmiddelen, ook biologische

Gezelligheid in huis
 Groot aanbod kamerplanten
 Uitgebreide collectie potten
 Snijbloemen, prachtige boeketten, bloemstukken, (t)rouwwerk
Houd ons in de gaten, want we hebben vaak verrassende aanbiedingen.
Like ons op facebook om mee te doen een leuke acties!

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen
Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl

