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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Wij van de redactie zijn heel erg blij, dat er zoveel kopij wordt ingeleverd, daarvoor iedereen 

hartelijk dank. Voor deze editie is er gekozen voor een dunnere kwaliteit papier, anders kon 

al het overweldigende nieuws niet geplaatst worden.  

Er is een groot informatief stuk over de scholen van Overschild van Henk Kruizenga. 

Ook is er een uitgebreid artikel over de nieuwe serie ‘Hollands Hoop’, grotendeels 

opgenomen in Overschild. 

Overschild heeft het landelijk nieuws gehaald vanwege de terugplaatsing van de brievenbus. 

Met de zomer in aantocht zijn er nog voldoende aktiviteiten in en rond Overschild. 

 

 

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 redactie wenst iedereen een fijne zomervakantie. 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 8  september 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  
 

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


*actie alleen geldig voor inwoners van overschild. 

D.C.S 

Dijkstra Cleaning Services 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ZOMERAKTIE: 
Laat nu uw afvalbak eenmalig reinigen voor slechts € 7,50 

Wat moet u doen? 

Mail of app uw adresgegevens en kleur van de te reinigen afvalbak naar: 

info@dcs.nu of 0610619717 

Dan zorgen wij ervoor dat uw bak op 20 juni klaar is voor een hete zomer! 

 

Gun u zelf het gemak van een schone afval bak 

en laat uw container periodiek reinigen door 

DCS. 

www.dcs.nu 

mailto:info@dcs.nu
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Overschild, juni 2017 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Voor u ligt het juninummer van Schildjer Proat. Laten we hopen op een lange hete 
zomer met heerlijke zomeravonden want voor je het weet is het allemaal weer voorbij. 
 
Bestuur 
Officieel kan ik nu rechtstreeks het nieuws melden vanaf de bestuurstafel want er wordt 
weer met regelmaat vergaderd. Na de ledenvergadering van 9 mei jl heeft 
Dorpsbelangen weer een volwaardig bestuur met maar liefst 6 bestuursleden en daar 
kunnen er gerust meer bij! Meld je aan, doe mee en denk mee.  
De officiële leden van het bestuur zijn:  
Voorzitter:   Corrie  van der Laan 
Penningmeester:  Eric Boer 
Secretaris:   ondergetekende 
Lid van bestuur:  Hans Scheffer  
Lid van bestuur:  Sandra Folkersma-van der Laan 
Lid van bestuur:  Ronald Katerborg 
 
Wat staat er zoal op de agenda van dorpsbelangen?  
Er zijn tijdens de ledenvergadering een aantal vragen gesteld en er zijn nog wat losse 
eindjes. Zo is de kascontrole van dorpsbelangen nog niet uitgevoerd ivm 
familieomstandigheden van Eric, bericht hierover volgt. En ook de kas van de werkgroep 
Evenementen is nog niet gecontroleerd en ook daarover volgt bericht.  
Er zijn vragen gesteld mbt het fietspad om het Schildmeer en daar is contact over 
geweest met het waterschap Hunze en Aa’s, eigenaar van het fietspad. Het heeft de 
aandacht van het waterschap maar het wachten is op het inklinken van de nieuwe dijk, 
daarna zal het fietspad worden aangepakt. 
Ook een vraag voor het waterschap was het naar beneden bijstellen van het waterpeil 
wat grote gevolgen kan hebben voor de palen onder onze woningen. Het waterschap 
heeft hierop geantwoord dat het waterpeil in de afgelopen jaren niet drastisch naar 
beneden is bijgesteld. Dat zal kloppen maar in de afgelopen tientallen jaren is het wel 
gedaald. De discussie loopt nog en ook daarover later meer. 
Harm van der Laan is een verkeersgroep gestart die zich wil aansluiten bij 
dorpsbelangen, dat is nog niet geconcretiseerd. 
De vraag naar een onderzoeksrapport van de rioleringsinspectie ligt sinds kort bij de 
gemeente. Bericht volgt. 
Met betrekking tot de zwemsteiger zijn nog geen acties ondernomen. 
 
Bewonersavond 
Eén van de eerst acties die het nieuwe bestuur heeft opgepakt is de organisatie van een 
bewonersavond ivm de versterkingsopdracht die Overschild te wachten staat.  
Eea is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente. Overschild is het eerste 
dorp in de gemeente Slochteren waar de versterking wordt uitgevoerd en de gemeente 
wil daar graag kaders voor. Na een eerste kennismaking hierover bleek dat er zoveel 
vragen en emoties waren dat er besloten is om dit breed op te pakken en het hele dorp 
hier bij te betrekken zodat iedereen zijn en haar zorgen en vragen kon uitspreken. Er is 



 
 

 

 

www.overschild.nu 



bewust voor gekozen om ook de NCG en de gemeenteraad hierbij uit te nodigen, niet als 
gesprekspartners maar als toehoorders zodat zij uit de eerste hand onze zorgen en emoties konden 
voelen en proeven.  
De 29ste mei stond gepland en er was een prima opkomst. Er werd in groepen gediscussieerd en alle 
vragen zijn genoteerd maar ook oplossingen zijn aangedragen. Een hele fijne en vooral positieve 
avond met heel veel vragen, zorgen en emotie. Maar vooral hebben we al die zaken met elkaar 
kunnen delen. De vraag hoe we Overschild door deze moeilijke periode heen kunnen loodsen is niet 
beantwoord maar de 29ste gaf wel een indruk hoe we er met elkaar instaan.  
Er komt een vervolg en wel de 20steste juni. Ook daar wordt de gemeenteraad en de NCG bij 
uitgenodigd en wellicht komt zelfs Hans Alders nog uitleg geven. Kortom: mis het niet. 
De uitnodiging ligt al bij u in de bus maar zal ook in deze Schildjer Proat worden gepubliceerd.   
 
Door al deze activiteiten ligt de vernieuwing van de dorpsvisie enigszins stil maar is zeker niet 
vergeten. Er wordt achter de schermen aan gewerkt, we houden u op de hoogte. 
 
Contributie  
En dan is het hoog tijd om het ledenbestand van Dorpsbelangen onder de loep te nemen. In de 
afgelopen jaren is er van het innen van de contributie te weinig terecht gekomen. Dit is mede 
veroorzaakt door het niet versturen van de nota. Het bestuur heeft besloten om na de 
zomervakantie huis aan huis de (nieuwe) leden te benaderen en de contributie op te halen. Je zou 
het een kennismaking kunnen noemen en misschien ook een mooi moment om van gedachten te 
wisselen.  
 
Het Henk Kruizenga Wandelpad 
Eindelijk mag ik het gewoon opschrijven: het Henk Kruizenga Wandelpad! Is officieel geopend door 
Henk Kruizenga himself en wat was hij verrast. Zelfs het Bokkeblad heeft er aandacht aan besteed.  
Ere aan wie ere toekomt, dankjewel Henk voor zovele jaren van inzet en doorzettingsvermogen.  
Verderop in deze Schildjer Proat een uitgebreid verslag van de feestelijkheden. 
 
Kosterserf 
Inmiddels heeft het bestuur van Kinderspeelweek ervoor gezorgd dat het Kosterserf bijna weer 
gebruiksklaar is. Er is subsidie aangevraagd voor nieuwe speeltoestellen en het gras moet nog even 
zn weg vinden. Het ziet er als nieuw uit. Met dank voor de inzet van al die mensen die dit realiseren.  
 
Afval inzamelen  
Dan is er nog nieuws te melden ivm afvalinzameling. De gemeente Slochteren start met een pilot om 
verschillende soorten afval apart in te zamelen. Het gaat om de zgn PMD’s  wat staat voor Plastic, 
Metalen en Drankenkartons. Het is de bedoeling om dit afval in aparte zakken/containers wordt 
verzameld en dat de opbrengst daarvan naar Dorpsbelangen gaat.  
We doen het al jarenlang met oud papier voor de Stichting en kunnen nu meeliften in de pilot om te 
kijken of dit werkbaar is en of het ook wat oplevert voor de vereniging. Er ligt nog een voorstel bij de 
gemeente om ipv het ophalen zoals met oud papier om verschillende containers neer te zetten zodat 
een ieder het zelf naar de container kan brengen net als bij de glasbak. 
Slochter Wold Spektoakel 
Ook dit jaar doet Overschild weer mee aan het Slochter Wold Spektoakel, kortweg SWS, zowel met 
een team als met een activiteit. Het team bestaat nu al uit een mannetje of 20 waarvan het grootste 
deel een juichteam zal worden en voor de gezelligheid meefietst voornamelijk omdat de catering erg 
goed geregeld is, denk ik. Wil je je nog opgeven? neem dan contact op met MONO, Erwin of Bas, die 
het allemaal in goede banen leiden.  
Maar er wordt ook weer een activiteit georganiseerd. Helaas niet in het dorp zelf maar wel op de 
parkeerplaats van het Roegwold aan de Dannemeerweg. Wat we daar gaan doen weten we nog niet 
helemaal zeker maar we zullen er voor zorgen dat het een feestje wordt. In deze Schildjer Proat is de 
flyer toegevoegd met meer informatie van het SWS. Kom kijken en beleef het SWS van dichtbij.  
 



Brievenbus 
En dan is Overschild zomaar landelijk nieuws. De NOS, SBS 6 en alle RTLen hebben het ook gehoord dat 
Hans Scheffer, ja nieuwe bestuurslid van Dorpsbelangen, het voor elkaar heeft gekregen om de 
brievenbus die op de Paauwen staat weer teruggeplaatst moet worden. Hulde voor Hans die zich niet 
van de wijs heeft laten brengen en gewoon heeft gedaan waar hij recht op heeft. Een knap staaltje. 
 
Rest mij u een fijne vakantie te wensen.  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur 
Klaasje Pen 
Secr.  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 



Notulen van de algemene ledenvergadering 9 mei 2017 van de vereniging dorpsbelangen Overschild e.o. 

 

Aanwezig namens het bestuur: Corrie van der Laan, Klaasje Pen, Sandra Folkersma-van der Laan, Hans 

Scheffer. 

Aanwezig: Joba Veldman, Harm van der Laan, Martijn Veldman, Marga van den Berk-Gerdez, Lex van 

der Gaag, Joke Oord, Rob Gramberg, Gert de Vries, Johan Folkersma, Sofia Bron, Marian Stegeman, Loes 

Gros, Bart Leving, Kez den Engelsman, Wypje Noordenbos, Harry Wieringa, Stephan Reijers, Dianne 

Blaauw, Bert Schrage, Mark van Maar. 

Met kennisgeving afwezig: 

Henk en Joke Kruizenga, Anita Spijker, Nico Hoogakker, Bas Pen, Erwin van der Laan, Greet Nijborg 

 

1. Opening 

Corrie van der Laan heet de aanwezigen van harte welkom op deze ALV sinds oktober 2014. 

Namens het bestuur deelt ze mee dat Eric Boer ivm familieomstandigheden afwezig is en dat potentieel 

bestuurslid Ronald Katerborg afwezig is ivm werk. 

 

2. Vaststelling agenda, 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

Hoe staat het met de zwemplek/steiger? Klaasje weet te melden dat Henk Kruizenga in overleg met de 

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) weet dat het pad naar de zorgboerderij zal worden vrijgesteld 

voor publiek. De SOGK, samen met Molenstichting en provincie, is tot overeenstemming met de fam. 

Entjes gekomen. Het zal alleen voor wandelaars en fietsers zijn en niet voor gemotoriseerd verkeer.  

 

4. Jaarverslag secretaris 

Hoewel ik officieel geen secretaris ben neem ik voor nu deze taak op mij en lees het jaarverslag voor. 

 

5. Financieel verslag penningmeester. 

Imv de familieomstandigheden van Eric is het financiële overzicht niet af. Eea zal in de komende 

Schildjer Proat worden geplaatst. Als er mensen zijn die nog nadere uitleg willen dan kunnen ze contact 

opnemen met het bestuur. 

 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

Rob Gramberg, Bart Leving en reserve is Lex van der Gaag. 

 

7. Vaststelling contributie. 

De contributie blijft onveranderd op €15.- staan en zal huis aan huis opgehaald worden 

 

8. Financieel verslag van de werkgroepen 

Dit jaar zijn alle kas- en bankzaken door de mensen van de werkgroepen onderling gecontroleerd. 

a) Kinderspeelweek => Hans heeft de controle van de boeken gedaan bij Johan. Hij wil nog graag 

weten hoe het staat met de rendementsrekening maar daar heeft alleen Eric als 

penningmeester toegang toe. Hans verleent het bestuur van KSW decharge. 

Ook geeft Hans aan dat de bankkosten erg hoog zijn. Het bestuur zal navraag doen bij de Rabo 

hoe dit zo hoog kan zijn.  

b) Werkgroep Evenementen => Rammona heeft het verslag niet klaar en zal in de eerstvolgende 

Schildjer Proat worden afgedrukt. Eventuele vragen kunnen dan nog gesteld worden 



c) Schildjer Proat => Joba en Bert hebben de boeken van Corrie voor SP gecontroleerd en ze in 

orde bevonden. Ze verlenen decharge.  

d) Schildgroep => Joba en Corrie hebben de boeken van Bert voor de Schildgroep gecheckt en deze 

in orde bevonden. Ze verlenen decharge. 

Alle werkgroepen doen het goed. De vergadering is het ermee eens dat alle werkgroepen de kascontrole 

volgende jaar over elkaar gaan doen. De kascommissie blijft natuurlijk de kas van dorpsbelangen doen. 

Hans geeft aan dat hij graag zou zien dat alle werkgroepen hetzelfde systeem gaan hanteren. Dit maakt 

de controle veel makkelijker. Hij gaat hiermee aan de slag. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Op dit moment is Eric Boer penningmeester en hij heeft aangegeven dat hij dat voor de komende 

periode wil blijven doen. 

Corrie en Klaasje zijn beide lid van bestuur en hebben zich ook herkiesbaar gesteld 

Daarnaast hebben zich 3 nieuwe bestuursleden aangemeld tw: Sandra, Hans en Ronald. 

Corrie vraagt de vergadering of er schriftelijk gestemd moet worden of dat de vergadering akkoord gaat 

met de voorgestelde bestuurders. De vergadering is met algemene stemmen akkoord. 

Daarnaast moet het dagelijks bestuur worden samengesteld. Omdat de nieuwe leden graag nog wat 

ervaring op willen doen verdelen Corrie en Klaasje de voorzitters- en secretariële zaken op zich. Corrie 

wordt voorzitter en Klaasje wordt secretaris. 

 

10. Rondvraag 

Op dit moment is DB begonnen met het actualiseren van de dorpsvisie. Hiervoor zijn Rob Gramberg en 

Gert de Vries benaderd. Door het versterkingsprogramma waar Overschild nu volop in zit wordt er 

voorzien dat er heel wat op het dorp afkomt en krijgt het versterkingsprogramma voorrang op de 

dorpsvisie. Wat niet betekent dat er niet aan de dorpsvisie gewerkt zal worden. Na de zomer zal de 

dorpsvisie verder worden uitgewerkt. Binnen de gemeente Slochteren is Overschild het eerste dorp 

waar de versterkingsopdracht wordt uitgevoerd. De gemeente wil hier graag in ondersteunen en kaders 

aangeven.  

Gert de Vries heeft zich ook verdiept in het versterkingsprogramma hij legt verder uit dat het erg lastig is 

om nu al aan te geven wat we wel en niet zouden willen, in de toekomst kijken is lastig in dit geval. 

Hoeveel huizen moeten er versterkt worden? Gaan er woningen verdwijnen? Wat gebeurt er dan met 

de open plek? Wordt er nieuw gebouwd? Hoe houden we de krimp tegen? Kunnen bewoners hulp 

krijgen van buitenaf om hun woning te verbeteren en kunnen we hulp krijgen van bv een architect. Gert 

geeft aan dat inmiddels bekend is dat het dorpshuis versterkt moet worden. Het gebouw moet volledig 

gestript worden en alle muren worden dmv een speciale behandeling versterkt, ook alle lege ruimtes 

onder de vloer zullen moeten worden gevuld. Het wordt een hele operatie en geeft het gevoel dat al het 

werk wat in de afgelopen jaren door heel veel mensen is uitgevoerd teniet wordt gedaan.  

De vereniging wil graag een bewonersbijeenkomst organiseren voor de bewoners waarvan de woning is 

geïnspecteerd en waar de versterking zal worden uitgevoerd. Bij deze bijeenkomst worden zowel de 

NCG als de gemeenteraadsleden nadrukkelijk uitgenodigd als toehoorders. Zodat ze alle informatie en 

emotie vanuit de eerste hand zullen krijgen. Met de naderende gemeenteraadverkiezingen kunnen we 

een signaal afgeven naar de nieuwe gemeente.  

 

Harm heeft grote vragen over de verkeersveiligheid in Overschild. Hij wordt dagelijks geconfronteerd 

met hardrijders. Er is een werkgroep gestart en die wil een bewonersavond organiseren om met elkaar 

van gedachten te wisselen. Klaasje geeft aan dat Anita Spijker heeft gebeld met de problematiek 

rondom het hekje bij haar woning dat veel overlast veroorzaakt en adviseert Harm om ook Anita bij dit 



traject te betrekken. Anita’s woning heeft heel veel last van trillingen door zwaar verkeer en de 

gemeente weigert daar iets aan te doen.  

 

Sandra geeft uitleg over het Kosterserf. KSW heeft sinds een aantal jaren het onderhoud van het 

Kosterserf. Het Kosterserf is iets kleiner geworden omdat er een strook van 2 meter is verkocht aan 

buurman Gerben Blauw. Het podium is opgeruimd en de bossages zijn bijgewerkt. Er is subsidie 

aangevraagd  voor een aantal nieuwe speeltoestellen. Ook houdt het bestuur het logboek bij. 

 

Stephan vraagt naar de zwemsteiger. Die is erg klein en niet als zodanig te gebruiken. Hij pleit voor een 

grotere zwemsteiger en het zou een goed idee zijn om verder uit te graven en een strandje aan te 

leggen.  

 

Lex vraagt nav de inspectie van zijn woning naar de verlaging van het grondwaterpeil door het 

waterschap. Hierdoor komen palen boven het water te staan en is de kans groot dat ze verrotten. Dit 

zullen we meenemen en de vraag uitzetten bij het waterschap en willen we graag weten wat het beleid 

is van het waterschap.  

 

Gert weet te melden dat de restauratie van de hervormde kerk aan de Graauwedijk steeds dichterbij 

komt. Er wordt een gebouwtje achter gebouwd voor ontvangst en serviceruimte. 

Volgens de SOGK wordt het een theeschenkerij zoals in Klein Wetsinge waar een beheerder op komt. 

Gert is huiverig voor de concurrentie met de Pompel. Harry wijst op de wet op de paracommercie.  

 

Bart vraagt zich af wat Overschild kan met een energiecoöperatie zoals Steendam probeert te 

organiseren. Gert legt uit dat Overschild en Steendam contact hebben en dat we kunnen meedoen. 

Neem contact op met het bestuur als u interesse hebt. 

 

Kez wil graag de onderzoeksresultaten van de inspectie van de riolering weten die zijn uitgevoerd. Heeft 

het te maken met de bevingen of verzakkingen? Dit kan/zal via de gemeente worden nagevraagd. 

 

Wypkje geeft aan dat het fietspad om het Schildmeer kwalitatief erg achteruit gegaan is. Er zitten diepe 

kuilen in. Het bestuur zal navraag doen bij de gemeente.  

 

Dan komt de vervanging van de gas en elektra meters nog aan de orde. Er is een keuze om de slimme 

meter wel of niet aan te laten sluiten. Binnen de vergadering weten we hier te weinig van maar Corrie 

zal Wilfred Stok vragen hier iets over te vertellen in de volgende Schildjer Proat.  

 

11. Sluiting  

Corrie  dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.30 uur.  

 

Klaasje Pen 

Secr. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 
 

Kelly van Rheenen en Hessel den Held 

Graauwedijk  54 

 

 

 

 

 
In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben. 

Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten. 
 

 

 

Even voorstellen: 
 

Hallo nieuwe dorpsgenoten,  

 

Zoals hier gebruikelijk is in Overschild zullen wij ons even voorstellen omdat wij 

hier nieuw zijn komen wonen.  

 

Wij zijn Kelly en Hessel en zijn vanuit Zandeweer naar de Graauwedijk 54 verhuisd. 

Dit huis hebben wij gekocht en we hebben er grote plannen mee. We willen proberen 

om er een energiezuinig huis van te maken met zonnepanelen, een zonneboiler, 

warmtepomp en natuurlijk zo goed mogelijk geïsoleerd.  

 

Kelly is 20jaar en heeft 2 banen in de zorg. Bij ZINN in de stad Groningen en bij de 

thuiszorg in Ten Boer. Zelf ben ik 31jaar en werk ik bij een dakdekkersbedrijf in 

Zandeweer.  

 

Wij wonen hier samen met 2 katten waarvan 1 net een nestje heeft gekregen.  

 

Kelly vind het leuk om samen met haar zus of vriendinnen dingen te gaan doen. Mijn 

interesse ligt meer bij alles wat met auto's te maken heeft.  

 

Wij zijn nu iets langer dan 2jaar samen en wie weet wat de toekomst ons nog meer 

allemaal gaat brengen.  

 

Wij hopen hier veel woonplezier te mogen hebben.  

 

Groetjes van,  

Kelly en Hessel 

 



Opening wandelpad Overschild. 

 

Een lang gekoesterde wens is in vervulling 

gegaan: het kruispuntdorp Overschild is een 

echt ommetje rijker.  Na de laatste verkaveling 

rond Overschild en met hulp van subsidie van 

de Dialoogtafel (nu Loket Leefbaarheid) kon 

het pad worden gerealiseerd. Anje Huissoon en 

Henk Kruizenga waren hierin de stuwende 

krachten.  

 

Henk is, zolang wij hem kennen, bijzonder 

actief voor Overschild. Als het onderhoud 

aan het kerkhofzijn aandacht niet heeft, dan 

is hij wel doende op het Kosterserf ofwel  in 

en rond het dorpsgebouw de Pompel. In zijn 

boerderij heeft menige vereniging, club of 

particulier al eens spullen opgeslagen. Henk 

is daarnaast lange tijd bestuurlijk betrokken 

geweest bij dorpsbelangen en is nu al 18 jaar 

ilid van het Stichtingsbestuur van  het 

dorpshuis de Pompel. Kortom Henk heeft 

een groot hart voor Overschild. 

 

 

Binnen dorpsbelangen werd snel en unaniem  

besloten dat dit eerste wandelpad zijn klinkende  

naam moest krijgen. Dat bleek echter niet mogelijk 

 met een officieel gemeentelijk straatnaambord, die  

zijn namelijk gereserveerd voor overleden personen. 

Dat wensen wij niemand toe, dus werd het naambord 

 in eigen beheer vervaardigd. Afgelopen zaterdag 

 werd hiermee het allereerste wandelpad in Overschild 

officieel geopend in aanwezigheid van een mooie  

groep belangstellenden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder dat Henk het wist was dit extra 

naambord geplaatst en werd hij naar de 

Kanaalweg gelokt om het pad officieel te 

openen. Henk was aangenaam verrast en na 

de onthulling enigszins beduusd. In de 

Pompel werd vervolgens koffie geschonken  

met een feestelijk gebakje van onze 

gemeente. We hopen dat het “Henk 

Kruizenga wandelpad” gevolgd mag worden 

door verdere aansluitingen en heel veel 

wandelplezier. 

 



  Aanbieding !! 

 
    4 Rolladelapjes 
    4 Kipschnitzels 
    4 gegaarde Hamburgers 
 

Voor € 10,00  
Uw voordeel € 5,00 
                                                                                                             
tegen inlevering van deze bon  

 

Aanbieding !!  Aanbieding !! 
 

Kom langs voor méér van onze ambachtelijke producten 
 

Hoofdweg 164c  9628 CW Siddeburen  tel. 0598-432100 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 
Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief Juni 2017 
 

Het bestuur van de Stichting kreeg een lastige mededeling te verwerken. Het dorpsgebouw is 

meer dan een jaar geleden geinspecteerd en in kaart gebracht, net als alle woningen in 

Overschild. Begin mei kregen we tijdens een bijeenkomst met de NCG en het CVW het zgn. 

engineering rapport van 6 blaadjes in handen, waarin een enorme ingreep in het gebouw 

beschreven staat. In het kort: vrijwel alle muren moeten worden gestript en verstevigd en daarna 

hersteld, de kruipruimte wordt gevuld met schuimbeton, de vloer zelf wordt star verbonden met 

muren en fundering.  
 

Eén en ander betekent dat het 

gehele gebouw ontruimd moet 

worden en voor minstens 4-5 

maanden niet kan worden 

gebruikt. We zijn nog van de 

schrik aan het bekomen en 

beraden ons op de situatie. 

 

Oproep aan 

bouwkundigen: 
 

Mocht je geinteresserd zijn in de 

begeleiding van dit project dan 

horen we dat graag. We streven 

naar een bouwcommissie die, In samenwerking met het bestuur, dit proces zal gaan begeleiden.  

 

We hebben ook positieve berichten: De meeste mensen hebben nu de weg naar ons PIN apparaat 

weten te vinden. Dat is voor onze penningmeester veruit de beste manier voor zijn administratie. 

Gelukkig geen pof-bonnetjes meer (mag écht niet) en de formulieren voor de huur en consumpties 

van de vergaderzaal worden ook goed gebruikt. Denk er wel aan een email-adres van de huurder 

in te vullen! De bezetting van bar en keuken op de zaterdagen verloopt best wel goed. Soms op 

het laatste moment, maar we zijn dit seizoen wél alle zaterdagen open geweest. Een pluim voor de 

inzet van deze vrijwilligers! Ook de inzet van vrijwilligers voor vergaderingen etc. van organisaties 

van buiten het dorp is heel goed verlopen. Onze beheerder Henk Heinen heeft gelukkig nog geen 

nee hoeven verkopen en gebruikers zijn erg te spreken over de kwaliteit die ons dorpshuis weet te 

bieden. Héél belangrijk voor de instandhouding van ons dorpsgebouw en dat kunnen we alléén 

doen met de inzet van vrijwilligers. Geef je op, je zult zien dat het leuk is aan een actief dorpleven 

deel te nemen. Gebruik het email adres boven aan deze pagina. 

 

Op de valreep óók nog even een oproep van het bestuur: als daar je interesse ligt, kom dan eens 

langs om kennis te maken. We vergaderen elke 1e dinsdag van de maand (20:00u), iedereen is 

dan welkom!  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!  

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

mailto:dorpshuisdepompel@gmail.com


 



De Schildjer Eetclub 

De Schildjer Eetclub is alweer een half jaar actief in ons dorp. Het is geen club met statuten of 

een bestuur met de welbekende ledenvergaderingen. Maar als je mee eet dan ben je even lid 

van de club. Kan of wil je niet: ook prima. De maaltijden worden bereid in De Pompel door 

amateurkoks. 
 

De club is een initiatief van een klein groepje enthousiastelingen en wordt gesteund door de 

Stichting De Pompel. Dankzij een royale subsidie hebben we de uitrusting van de keuken 

kunnen verbeteren, zodat er lekker kan worden gewerkt in de keuken. 

Inmiddels heeft zich al een soort vaste kern gevormd, die vaak aanschuift. Gebleken is dat in de 

agenda van De Pompel de donderdagavond de meest geschikte avond is voor de Eetclub om 

ééns in de ca 6 weken samen te komen. 
 

Dit seizoen sluiten we af op 

donderdag 22 juni a.s.. Deze keer 

geen diner zoals gebruikelijk maar 

een – wat wij noemen – aangeklede 

borrel. Twee dorpsgenoten zijn al 

druk bezig met de voorbereiding van 

die “aankleding” in de vorm van een 

keur aan koude en warme hapjes. 

Ook voor de aangeklede borrel 

betalen de clubleden slechts € 10,- 

per persoon. Deze keer inclusief een 

aantal aparte drankjes.  Zo’n 

bijeenkomst leek ons een goed 

moment om met elkaar de achter ons 

liggende eetontmoetingen nog eens 

door te nemen en samen ideeën te laten opborrelen ( - een lekker drankje erbij levert misschien 

voldoende spraakwater - ) voor de toekomst. Voor die toekomst zijn voor de eerste helft van het 

nieuwe seizoen al wat eetmomenten in de planning opgenomen: 
 

 19 september 2017: vakantieverhalen bij een uitgebreide (en dan bedoelen we ook écht 

een uitgebreide) broodmaaltijd. 

 7 november 2017: Op weg naar de winter met een stamppottenbuffet. 

 19 december 2017: Kerstdiner bij kaarslicht. 
 

Alle Eetclub bijeenkomsten beginnen om 17.00 uur (inloop met een drankje vooraf; vaak ook 

een klein hapje om de eetlust op te wekken. Om ca 17.30 uur staat dan het eten op de 

buffettafels en kunnen de borden worden gevuld. De maaltijden kosten máximaal € 10,- per 

persoon. Blijft er wat geld over? Dat gaat dan in de “pot” voor extra onkosten (zoals de flyers) of 

iets extra’s (bijv. bij het kerstdiner). De drankjes zijn voor eigen rekening en kunnen (bij 

voorkeur met de pinpas) aan het eind van de avond worden afgerekend. 
 

Kook je graag, maar vind je het een beetje eng om voor een grote groep mensen te moeten 

koken? Overwin die angst en ga los in de keuken. Tot nu heeft de kok van dienst nooit alleen in 

de keuken gestaan. Samen koken is gewoon reuze gezellig en je leert van elkaar! 

Wil je een keer meekijken en –koken geef je dan op bij Rob Gramberg (06 16678193 of 

grambergrob@hotmail.nl). Bij Rob kan je je ook opgeven om mee te doen bij één of meerdere 

maaltijden. Eet en kook je mee? Leuk! 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


 



 

 

Kinderspeelweek 2017  

 

 

 
Nu het zonnetje alweer wat vaker om de hoek komt kijken, worden 

wij alweer enthousiast wat betreft de kinderspeelweek. Dit jaar 

wordt de KSW alweer voor de 36e keer georganiseerd.  

Het zal dit jaar plaatsvinden van 14 t/m 18 augustus 2017!  

Even belangrijk:  

 Op zaterdag 12 augustus is de vergadering 

voor de vrijwilligers. Zorg dat je hier bij bent! 

20.30 uur op het veld. Ook zal er deze avond 

een verrassing zijn voor jullie!!!  

 Iedere ochtend starten we om 09.00 uur met 

de voorbespreking. Hier wordt niet alleen de 

leiding verwacht, maar ook de ouders die samen mee doen met 

hun kinderen! We vinden het niet erg als je je kinderen dan 

gelijk meeneemt naar het veld.  

 Om 09.30 uur worden de kinderen verwacht, waarna het lied 

zoals ieder jaar weer zal klinken...  

‘Van voor.. naar achter.. van links.. naar rechts…’ 

 Om 16.00 uur eindigen we de dag met een 

nabespreking voor de leiding. Ook hier geldt.. 

ouders die meedoen met kinderen.. wees erbij! Dit geeft ons de 

mogelijkheid om de dag door te spreken.  

 



Om vele vragen te beantwoorden:  

 Kinderen jonger dan 4 jaar mogen meedoen onder begeleiding van een van 

hun/ beide ouders.  

(Kosten €1,- per dag/ per kind). 

 Je mag meedoen als je 4 jaar of ouder bent.  

(Kosten €12,50 per kind voor de hele week)  

 Je bent jeugdleiding vanaf je 13e of als je in de maand augustus jarig 

bent. Hier kunnen wij helaas geen uitzonderingen in maken. Dit om 

teleurstelling en misverstanden te voorkomen.  

(Kosten €5,- voor de hele week) 

In het begin van juli (vanaf week 27) zullen we weer langs de deuren 

gaan om de collecte te lopen. Met iedere bijdrage zijn wij tevreden. 

Het gaat tenslotte om de kinderen… en Overschild kan niet zonder 

zijn KSW!!! 

 

De weekplanning maken we binnenkort bekend. Houdt de site en onze 

facebookpagina in de gaten. Het beloofd weer een enorm spektakel 

te worden voor jong en oud. Ook voor de leiding zullen we leuke 

activiteiten organiseren. Op de maandagochtend zullen er extra 

weekplanningen worden uitgedeeld.  

  

Je kunt je alweer opgeven voor de kinderspeelweek, dit kan via de 

site www.kinderspeelweekoverschild.nl. De T-shirts zullen dit jaar    

€ 7,50 kosten. Helaas hebben wij deze prijs moeten ophogen door de 

extra drukkosten. Meedoen is op eigen risico! Voor vragen mag je 

bellen met Sandra van der Laan 06-25598785.  

 

Ps. Wij vinden het heel fijn als ouders ook mee doen.  

Pps. Neem gerust je piraten spulletjes mee naar het veld.  

 

Wees er bij.. het belooft weer een groot feest te worden! 

 

 

     AHOY!  
   Bestuur kinderspeelweek Overschild     

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


     
 

 

We zijn weer druk aan het malen en de 

oliepersinrichting komt weer in beeld. Tot nu toe 

zijn alle pogingen om olie te persen mislukt en dit 

had voornamelijk te maken dat we de kracht die 

nodig is om de pers rond te laten draaien wel 

hebben maar deze niet over kunnen brengen, 

omdat de aandrijfriem over de schijven blijft 

slippen. Hai, wat een zin. Ik denk dat ik dat maar 

even moet uitleggen. Om de koningspil (dat is de 

as die in het midden van de molen recht naar 

beneden gaat) hebben we een ronde schijf 

aangebracht  met daarop schuurlinnen om hem 

stroef te krijgen. Om deze schijf hebben we een 

riem lopen die via enkele wieltjes een andere 

schijf laat draaien. En vanaf deze schijf hebben 

we een ketting lopen van klein naar groot om een 

zo groot mogelijke vertraging en daardoor  zo’n 

groot mogelijke kracht op de pers te krijgen.Wat we ook proberen, de riem blijft slippen. Als u een 

oplossing weet hiervoor dan houden wij ons aanbevolen. Kom maar langs. Graag zelfs.      

    

We hadden nog ongeveer 150 kg tarwe en haver staan en als het lekker waait dan malen we dat er in 

3 á 4 uur door.  Het malen heeft een poosje moet wachten aangezien de meelkuip vernieuwd moest 

worden omdat de plankjes vermolmd en opgevreten waren door de houtworm. De meelkuip is klaar 

en het leuke is dat er een venstertje inzit. Als we aan het malen zijn kun je zien wat er gebeurt 

tussen de stenen. 

De jagertjes 

komen langs en 

nemen het 

uitgemalen meel 

mee naar de 

meelpijp. Ook de 

schuddebak is 

opnieuw 

afgesteld zodat de 

graantoevoer 

beter geregeld 

wordt. We 

kunnen nu alles 

op de steenzolder 

bedienen maar 

ook op de 

stellingzolder. En 

als de kaar bijna 

leeg is dan valt er 

met een klap een gewicht op de vloer zodat we weten dat er weer gevuld moet worden.   

  

Op molendag, 13 mei  jl., hebben we nauwelijks bezoekers op de molen gehad. Jammer maar het is 

niet anders. Wel hebben we de drie leerling-molenaars op de Windlust gehad om les te geven over 

malen, builen, opluien van zakken graan en afschieten van zakken meel. Het was mijn beurt om les 

WINDLUST MAIL 



te geven (ik doe dat samen met de molenaar van de Groote Poldermolen aan de Groenedijk) dus dat 

kwam ook mooi uit. Marius heeft zich ook van z’n beste kant laten zien en de leerlingen behoorlijk 

wat vragen gesteld om te bekijken waar nog leemtes in hun kennis zitten. Uiteindelijk was het een 

genoeglijke middag.  

 

Als u dit leest is ook het Groninger molenweekend (13/14juni) al weer voorbij. Of u massaal op 

bezoek bent gekomen hoort u dus in de volgende Schildjer Proat. Het is wel stomtoevallig weer 

mijn lesbeurt en aangezien de Groote Polder niet mag draaien i.v.m. de deelbare roedes die erin 

zitten worden ze weer op de Windlust ontvangen en ga ik ze flink doorzagen over hun kennis en 

ook Marius zal zich weer niet onbetuigd laten.        

Er wordt overigens naarstig naar oplossingen gezocht voor die deelbare roedes maar het lijkt erop 

dat er compleet nieuwe exemplaren aan één stuk moeten worden gestoken. Zonde want deze zitten 

er net een jaar in, maar er is kans dat ze bij zware belasting mogelijk misschien kunnen afbreken op 

de verbinding. Dus zijn alle molens met deelbare roedes, 48 in totaal, tot nader order stilgezet. 

Ergens in Zuid Holland, in Haastrecht om precies te zijn, merkte men dat er bouten in de 

verbindingslas waren afgebroken en verbogen. Paniek  alom, zeker toen er bij een andere molen 

ook mankementen aan het licht kwamen. Je kunt je voorstellen dat dit een tijdje gaat duren want het 

maken van 48 paar molenroedes daar gaat wel even tijd in zitten en er is een groot verschil tussen 

de binnen- en buitenroede. Het vervelende echter is dat de Groote Polder een les- en examenmolen 

is en het is dus nu onmogelijk om er les op te geven of examens af te nemen (mag niet draaien). We 

gaan proberen om de molen zo hoog mogelijk op de prioriteitenlijst te zetten.  

 

Goed,  terug naar de Windlust met z’n 150 kg tarwe en haver. We hebben inmiddels al weer een 

flink deel ervan fijngemaakt en onze onvolprezen leverancier, Henk Kruizenga, heeft ons een 

nieuwe vracht van ca. 480 kg. aangeleverd. We kunnen dus weer.  

Van het restauratiefront hebben we geen nieuws. Zodra ik hier iets over hoor zal ik het melden in 

deze rubriek. Oh ja, het boekje waar ik het de vorige S.P. over had. Alle Schildjer Proats hebben we 

doorgevlooid en er is een dossier aangemaakt, waarin alles tot nu toe terug te vinden is. We willen 

dit echter nog gaan aanvullen met het historisch onderzoek over 

de Windlust waarmee men momenteel druk doende is. Laat ons 

weten als u er belangstelling voor hebt want dan kunnen we 

gaan reserveren. Ook komt er een educatief verhaal over de 

Windlust dat geschikt is voor o.a. scholen en technische 

opleiding maar ook voor de belangstellende die meer over 

molens en dan de Windlust in het bijzonder, wil weten. 

Mogelijk zitten hier ook toekomstige molenaars bij en eigenlijk 

zitten we daar om te springen, want er dreigt bij de 

Molenstichting Midden en Oost-Groningen in de  nabije 

toekomst een tekort aan gediplomeerde molenaars o.a. doordat 

er enkelen gaan verhuizen en bij sommigen gaat de leeftijd een 

rol spelen. Dus als u vindt dat de molens moeten blijven draaien 

en het lijkt u leuk om molenaar te worden meldt u dan aan. Het 

kost u tijd en geld, hoewel dat laatste, geld,  voor een groot 

gedeelte wordt vergoed als u na het slagen bij de stichting 

MSMOG molenaar wordt. 

Ik vind het wel weer mooi zo en stop ermee. Vanaf de stelling 

van de Windlust wensen wij, Marius en ik, u een mooie zomer. 

 

Tot mails/meels 

Lex  



  

De laatste mededelingen alweer voor de vakantie, wat vliegt de tijd! 

We hebben weer een productief kwartaal achter de rug.  

 

Zo hadden we in maart een hele gezellige bloemschik workshop. Enthousiaste deelneemsters 

deden hun best om een prachtig bloemstuk te maken en ik moet zeggen, dat is heel goed 

gelukt. Het is niet alleen gezellig maar je neemt ook nog iets moois mee naar huis.  

 

In april hadden we het Rad van Avontuur op de kledingbeurs. Niet alleen de beurs was een 

succes maar ook ons rad met vele mooie prijzen. De lootjes waren in een mum van tijd 

uitverkocht. 

 

Op 15 april hebben een grote groep kinderen hun best gedaan om de, door de Paashaas, 

verstopte eieren weer op te zoeken. Dit werd natuurlijk met heel veel enthousiasme gedaan. 

Alle eieren werden door de kinderen bij ons terug bezorgd en als beloning kregen ze allemaal 

een goed gevulde Paasmand mee naar huis. 

 

Nu hadden we een Bingoavond gepland op 17 juni, maar helaas, door te weinig deelname gaat 

deze niet door. In dat weekend is ook de kermis in Woltersum waar vele dorpelingen uit 

Overschild aanwezig zullen zijn. Natuurlijk zullen we het op een andere datum nog een keer 

weer proberen. 

 

Nu even voor na de vakantie. 

We zijn al weer druk bezig met het plannen van evenementen. 

 

Zaterdag 9 september zullen wij weer een schuurverkoop organiseren. 

Diegene die hier aan mee wil doen kan zich opgeven bij de werkgroep en de kosten daarvan  

zijn  € 2.00. De werkgroep zal dan zorg dragen voor de publicatie en een lijst van deelnemers 

die dan, duidelijk zichtbaar, zal worden opgehangen in de publicatiekast op het kruispunt. 

Toch zal elke deelnemer er zelf ook zorg voor moeten dragen dat ze duidelijk zichtbaar, vanaf 

de weg, zijn als deelnemer aan de schuurverkoop!!!!  

Het is misschien wel handig als dit gedaan wordt door ballonnen, twee verschillende kleuren. 

Bij voorbeeld rood en groen. Deze zullen dan ook worden opgehangen bij de publicatiekast. 

 

Op 23 september hebben we in elk geval al een muziekavond staan met de band "Turn Left" 

uit Spijk. (MEER INFO VOLGT T.Z.T) 

 

Verder zijn we nog bezig met brainstormen.  

Mocht je een leuk idee hebben van wat je graag zou willen doen, neem dan contact op met 

iemand van Evenementen. 

 

Wij willen iedereen alvast een hele prettige vakantie, 

met heel veel mooi, weer toewensen!!! 

 

Jelle  Rammona Kate Joke en Joba 



 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

  

 

 

Bestuur s.v. Mono 

De contributie voor 2017 gaan we weer ophalen. Het is net als voorgaande jaren 5 euro per lid. 

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 

Het voetbal op de zondagavond is weer in volle gang. Lijkt het je leuk om mee te doen, kom 

dan zondagavond naar het sportveld en doe gezellig mee!  

Er zijn voor het voetballen twee nieuwe “tweedehands” doelen aangeschaft. Daar wordt al veel 

gebruik van gemaakt.  

Volleybal 

Op de maandagavond zijn we met 4 teams druk aan het trainen voor het volleybaltoernooi in 

Hellum. Tot nu toe hebben we er aldoor heerlijk weer bij.  

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue. 

Op 27 mei hadden we onze sport -en spelmiddag gehouden. In totaal hadden we vijf teams die 

tegen elkaar gingen strijden voor de felbegeerde beker.  Dit jaar deden wij als bestuur van 

Mono ook mee met een team. We hadden in totaal 4 onderdelen: voetbal, volleybal, 

hindernisbaan en als laatste een sport -en spel quiz. Iedereen deed zijn uiterste best om met zijn 

team de meeste punten te behalen. Tot het einde toe bleef het spannend wie met de beker naar 

huis zou gaan. Met maar 1 punt verschil van de tweede plek zijn wij als bestuur op de eerste 

plek geeindigd. De tweede plek was voor de Papengangsters. Derde zijn geworden het team van 

Mark van Maar. Vierde team Stok en als laatste zijn geeindigd team Arkema. En wat was het 

zaterdag warm! Gelukkig waren er voldoende flesjes drinken om ons koel te houden.  

Na al dat sporten sloten we de middag af met een heerlijke barbecue die Corrie van der Laan 

had gemaakt. Voor de barbecue hadden zich 51 personen opgegeven. Dit werd een leuke en 

gezellige avond. 

Wij als bestuur willen alle vrijwilligers die hebben geholpen hierbij bedanken voor jullie inzet. 

Enorm Bedankt! 

 

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


 

 

Wandeltocht    

Op zaterdag 7 mei organiseerden we weer onze jaarlijkse wandeltocht “rondom ’t Schildmeer”. 

Dit jaar hadden we maar liefst 186 wandelaars die meededen. Op de verschillende routes konden 

de wandelaars weer genieten van het mooie landschap hier om ons heen. Ook de verschillende 

posten waar ze een kopje thee of koffie konden drinken werd zeer gewaardeerd. Al met al een 

geslaagde dag.  

Alle vrijwilligers willen we via deze weg bedanken, want zonder jullie is het niet mogelijk om het 

tot zo’n succesvolle dag te krijgen. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoimpressie van de  

sport- en spelmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 



 

IJsclub Schildmeer en omstreken 

Hierbij het laatste nieuws van IJsclub Schildmeer en omstreken. Wij zijn nog steeds werkzaam 

met de renovatie van de ijsbaan, we hadden verwacht de ijsbaan voor de zomer feestelijk te 

openen maar dat was te ambitieus. Voor het winterseizoen gaat het zeker lukken en houden jullie 

op de hoogte. De zonnepanelen zijn afgelopen maart geplaatst. Het oude hekwerk is om de 

ijsbaan verwijderd. De kantine heeft aan de buitenzijde een nieuw kleurtje gekregen. En met het 

grondwerk wordt binnenkort gestart. Daarna wordt er een nieuw hek om de ijsbaan geplaatst, en 

wordt het e.e.a. aan de verlichting gedaan. Tot zover een kort ijsbaan bericht. Tevens zien we nog 

graag oude foto’s uit een ieder archief t.b.v. de fotowedstrijd, te versturen naar 

ijsvereniging.schildmeer@hotmail.com 

 

Met vriendelijke groet, bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken. 

Onderstaand de subsidie verstrekkers die de renovatie financieel mogelijk maakt.  

 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://de-noorderlingen.nl/uploads/pagetree/images/RabobankSMGLogo.jpg&imgrefurl=http://www.de-noorderlingen.nl/rabobank/&docid=LKOroUibC9PFSM&tbnid=pG_ibE9z2Y_R_M:&vet=10ahUKEwiv5qnQ_anUAhVIPFAKHRXBBVUQMwhAKBYwFg..i&w=2081&h=2400&bih=588&biw=1366&q=rabobank stad midden groningen&ved=0ahUKEwiv5qnQ_anUAhVIPFAKHRXBBVUQMwhAKBYwFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&q=provincie+groningen+logo&sa=X&ved=0ahUKEwiY-uLf_KnUAhXLJlAKHaCQA-cQhyYIJA
mailto:ijsvereniging.schildmeer@hotmail.com


NIEUWS VAN HET ORANJECOMITÉ 
 
 

Koningsdag 2017 
 

De verjaardag van WA ligt alweer een poos achter ons daarom nog even een 

verslag van een geslaagde dag. 

 

We begonnen weer met de spelletjesochtend voor de kinderen in de Pompel. 

In eerste instantie wilden we ook buiten van start maar dat lieten de weersomstandigheden 

niet toe. Gelukkig was er ruimte genoeg in de Pompel voor alle enthousiaste kinderen met 

ouders en andere supporters. Er werd weer met kruiwagens gescheurd, muizen gemept, blik 

gegooid en ook de was werd opgehangen, uiteindelijk was er rond 11.30 uur een 

prijsuitreiking.  

In de categorie  1 t/m 5 jaar waren het 

Sarah, Nora, Eldhanan en Beau die een 

prijsje wonnen. 

De categorie 6 t/m 9 jaar werd gewonnen 

door Rutger, Jirmeja, Hadassa en Iris. 

En in de categorie 9t/m 13 jaar was alleen 

Roos aanwezig dus ging ook zij met prijs 

naar huis. 

Omdat onze koning de respectabele leeftijd van 50 jaar heeft bereikt hadden we nog een 

extraatje nl de sjerpenwedstrijd. Wie maakte de mooiste sjerp voor zijn dubbelganger in de 

Pompel, wel dit was Roos en hiervoor mocht zij een prijsje in ontvangst nemen, uitgereikt 

door onze deskundige jury Sofia Bron. 

Na alle spanning en spelletjes kon er nog een broodje knakworst gegeten worden. 

 

Om 13.00 uur gingen we weer van start met de autopuzzeltocht, ook de inwoners van 

Schildwolde weten ons tegenwoordig te vinden, want er deden drie auto's mee uit ons 

buurdorp. Dit jaar deden we maar liefst 9 dorpen aan waaronder een instinker in 

Westeremden. Voor het eerst werd er sabotage gepleegd door een jaartal af te plakken. 

Gelukkig waren er alerte deelnemers die dit meldden waardoor er geen rampen zijn ontstaan. 



Op de post in Zeerijp moest gepuzzeld worden onder tijdsdruk wat niet alle 

autocombinaties even soepel afging. Tot slot heeft iedereen de Pompel weer bereikt 

waar de keuken alweer volop draaide voor een hapje en een drankje. 

De Fam. Stam uit Delfzijl ging met de eerste prijs aan de haal, de felbegeerde wisselbokaal. 

Tweede werd de fam. Bijzet uit Schildwolde. 

Op de derde plaats eindigde de  fam. Folkersma van de Graauwedijk. 

Het bleef nog lang gezellig in de Pompel. 
 

Ook was er dit jaar weer een goede samenwerking met de Schildgroep die ons weer heeft 

getrakteerd op meerdere avonden entertainment. Van onze kant waren er natuurlijk weer de 

welbekende verlotingen. Veel mensen konden weer met een prijsje huiswaarts. 

Graag willen wij ook in dit stukje graag alle vrijwilligers bedanken, die ons geholpen hebben 

om er een geslaagde dag van te maken. 

Wilt u nog even in koningklijke sferen blijven dan kunt u in paleis het Loo de 

aanwinstenkamer bezoeken. Hierin is oa een nachtjapon van Wilhelmina uit 1895 te 

bezichtigen. 

Mocht u nog ideëen hebben voor ons comité dan houden wij ons aanbevolen. 
 

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomer en tot ziens, 
 

Afine Noordenbos,Dianne Blaauw, Sofia Bron, Kelly Puister, en Tessa Noordenbos.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

GETROUWD 

 
Herman en Karla Bouman – Maatjes 

Meerweg 26 
 

Wij wensen het paar een lang en gelukkig leven samen! 

 

 



Brievenbus  Westerpaauwen  is terug  
  

Hallo buurtgenoten, 

  

Aan onze kant van de Westerpaauwenweg werd de 

postbus, die daar al heel lang stond, verwijderd door 

PostNL uit oogpunt van efficiëntie. Maar iedere 

Nederlandse inwoner heeft recht op een postbus 

binnen een straal van 2500 meter van het woonadres 

en met de verwijdering werd dit recht geschonden. 

  

Wat was ervoor nodig om PostNL ertoe te bewegen de 

brievenbus terug te zetten? 

 1. klacht ingediend via e-mail bij www.post.nl, 

antwoord: afgewezen 

2. nogmaals een klacht ingediend, nu schriftelijk bij 

PostNL. Het antwoord: verzoek afgewezen omdat ik 

zelf binnen de straal van 2500m vanaf het kruispunt in 

Overschild woon. 

3. Daarna een klacht (met handtekeningen van 19 gedupeerde buren) en een 

handhavingsverzoek (onder bestuursdwang) ingediend bij het Ministerie van Economische 

Zaken (bij minister Henk Kamp) om de Postwet te handhaven (bij nalatingheid dwangsom tot 

maximaal € 1100 - €1200). 

 

Het ministerie heeft mijn klacht ter afhandeling doorgezonden naar de Autoriteit Consument 

en Markt (ACM) met hieronder onder *) hun reactie (maar geen actie). Dit schoot mij 

volledig in het verkeerde keelgat. Ik heb de ACM duidelijk moeten maken wat een 

handhavingsverzoek inhoudt en dat er een sanctie (boete) opstaat bij niet of niet tijdig 

reageren hierop (binnen 8 weken). 

 

Uiteindelijk blijkt de ACM via 

schriftelijk en telefonisch contact, 

PostNL te hebben overtuigd dat de 

2500m uit de Postwet hierop van 

toepassing zijn en heeft de ACM 

gelast tot herplaatsing! 
  

m vr gr 

Hans Scheffer 

Oosterpaauwenweg 6, 

9625 TE  Overschild 

0596-566415   

 
*) Reactie van de ACM: Ons advies  
 

Wat zijn de verplichtingen voor brievenbussen van PostNL? Er zijn speciale regels waar 

PostNL zich aan moet houden als het gaat om het plaatsen of verwijderen van brievenbussen: 

 In woonplaatsen met meer dan 5000 inwoners moet altijd binnen 1000 meter een brievenbus 

staan.  

 Buiten de bebouwde kom van woonplaatsen met meer dan 5000 inwoners moet binnen 2500 

meter een brievenbus te vinden zijn.  
 

Wat betekent dat voor u? PostNL mag zelf bepalen waar brievenbussen precies worden 

geplaatst of verwijderd. Zolang er aan de hierboven genoemde regels wordt voldaan. Bent u het er 

niet mee eens dat een brievenbus wordt verwijderd? Dan kunt u daarover wel altijd een klacht 

indienen bij PostNL. U kunt bellen met de klantenservice, een e-mail sturen of het 

contactformulier invullen op de website. 

http://post.nl/
http://post.nl/
http://post.nl/
http://post.nl/


Hoe de  brievenbus op de Paauwen zomaar landelijk 
nieuws werd en hoe 1 iemand het verschil kan maken. 
Door Hans Scheffer 
 
Hallo buurtgenoten, 
  
Donderdagmiddag was ik in Utrecht bij Rijkswaterstaat. 
Echter op de terugweg op Radio-1 rond 16:00 uur hoorde ik het al: Brievenbus van 
Overschild is teruggeplaatst. 
Mijn gedachte was, dat moet onze brievenbus zijn,  kruising Oosterpaauwenweg, 
Westerpaauwenweg en Meenteweg.   
Toen ik thuis was om 18:00 uur zag ik al dat er drie onbeantwoorde telefoontjes waren. En 
meteen ging de telefoon weer, nu RTL: hadden graag nog langs willen komen maar daar was 
het nu te laat voor. Wel is er nog een stukje gekomen op de RTL-website. Ook ging de 
deurbel. Het was buurvrouw Harriëtte Snakenborg van Bed + Breakfast. Die vertelde dat 
RTV-Noord opnames op de kruising had gemaakt met haar en andere buurvrouw Jeannette 
Kroon aan het woord. 
Inderdaad, in de herhaling zag ik dat de opnames netjes waren gemaakt met de beide 
buurvrouwen die prima verwoorden wat ik ook zou hebben gezegd. 
  
Hoe kwam het nou,  die bijzondere landelijke aandacht. Immers reeds op donderdagmiddag, 
6 april, ruim twee maanden eerder,  ontdekte ik dat de brievenbus er weer stond.  
Uit een e-mail aan mij van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) bleek dat zij rond 15:00 
uur een persbericht hebben doen uitgaan.  
Hierin meldde de ACM de terugplaatsing van de brievenbus maar ook werd het breder 
getrokken, namelijk dat het voor andere plaatsen zou gelden waar Post.nl ook 
brievenbussen had weggehaald. 
Overigens zie je op de website van de ACM ook staan de juridische afhandeling: afwijzing 
handhavingsverzoek terugplaatsing brievenbus Overschild  “Om tot afhandeling van de zaak 
te komen heeft PostNL de brievenbus op 6 april 2017 teruggeplaatst (zie bijlage voor 
afbeeldingen van de teruggeplaatste brievenbus). Daarmee is de overtreding beëindigd en 
vervalt de noodzaak voor de ACM om een handhavende maatregel te treffen in het 
onderhavige geval.” 
  
 



 



De Schildgroep  

Dag allemaal, 
 
Het is alweer even geleden maar wat was het een feest, het jaarlijkse 
toneelspel rondom het Oranjefeest. 
De 7e Zonde. Een pittig stuk vooral voor de spelers maar ook het 
publiek werd danig in verwarring gebracht.  
 

Het was een 
hele toestand 
om het 
allemaal zover 
te krijgen 
maar de 
spelersgroep 
wordt steeds sterker en heeft afgelopen jaar 
laten zien dat ze groeien in hun talent. Wat 
hebben ze geweldig gespeeld!  
Als regisseur ben ik reuze trots op deze 
groep en hoop dat ze dan ook lang zullen 
blijven doen waar ze goed in zijn. 
 
Het stuk was vermakelijk en bij tijd en wijle 
op het randje.  
Hoe het verder met Jos en zn familie afloopt 
kunnen we alleen maar naar raden en die 
arme koerier Piet, of was het Sint 
Pieter….die zomaar in het tafereel terecht is 
gekomen en al z’n medewerking verleent 
aan Jos en Emily omdat iedereen wel es een 
verzetje nodig is. En dan die keurige Joost, 
wordt het hem allemaal vergeven? We 
kunnen er alleen maar naar raden.  

Het lijkt me duidelijk hoe het met Emily afloopt. Te bezopen voor woorden komt ze natuurlijk….  
 
De voorstelling heeft een geweldige impuls gekregen door subsidies van de gemeente Slochteren en 
Loket Leefbaarheid. We hebben fors kunnen 
investeren in licht en geluid en daarnaast heeft het 
podium een opfrisbeurt gehad en zijn er zgn 
friezen op maat gemaakt, een stuk makkelijker 
met het opbouwen en enorm veel speelplezier. 
 
En dan wil ik een dikke pluim uitdelen aan “onze” 
Mark, die heel lang heel zorgelijk is geweest maar 
die  licht, geluid & techniek een update van 
jewelste heeft gegeven, alles onder controle had 
en de voorstelling net die extra dimensie heeft 
gegeven met licht, muziek en zo hier en daar een 
donderklap. In één woord: GEWELDIG! 
 
Tot een volgende keer.  
Met theatrale groet, 
Klaasje  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 
0598-432228 

 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



 

SCHILDHOES DIENSTEN 2017 

 
Ook dit jaar zijn er weer 9 recreatieve 

zomerkerkdiensten bij het Schildmeer. Deze 

worden gehouden in de loods op camping De 

Otter. 

 

     Adres: Roegeweg 9, 9629 PA Steendam 

  Telefoon: 0598 431 543 

 
De diensten beginnen om 10 uur.  

Vanaf 9.30 uur is er koffie / thee en voor de kinderen ranja. 

 

Het programma is als volgt: 

 

  2 juli    Ds. C. v. Dusseldorp     

  muzikale medewerking:   Chr. Muziekvereniging De Woudklank 

   

 9 juli    Ds. S. Bijl 

  muzikale medewerking:  Jinny Smids           jeugd vd Broek 

 

16 juli   Dhr. H. Perdok     ( Groninger dienst ) 

  muzikale medewerking:  Ties Oldenhuis, Jeanine Wolters  en Erik  

  Wagenaar 

 

23 juli   Zangdienst  o.l.v. Jan Willem vd Steege  

  Voor deze dienst kan u liederen opgeven. 

 

30 juli     Leger des Heils 

 

 6 aug.   Dhr. H. Veldman  

  muzikale medewerking:  Baptisten  combo  Gemeente Appingedam 

 

13 aug.  Ds. W vd Wind 

  muzikale medewerking: Chr. Dameskoor Meedhuizen olv Corrie  

  Schep 

 

20 aug.   Laurens, Ellen & Co 

 

27 aug. Ds. J. Hommes  

  muzikale medewerking: Okke Pol, Fenny Vogt  

 

Een ieder is van harte welkom. 



‘Hollands Hoop’ 

 

Op de boerderij ‘Hoog Hammen’ aan de Graauwedijk 1 in Overschild zijn er opnames gemaakt 

voor een vervolg op de 1
ste

 serie van ‘Hollands Hoop’, evenals deel 1, acht afleveringen van elk 50 

minuten uitgezonden door BNN-VARA en NTR. Dit vervolg start op een nog nader te bepalen 

datum in oktober van dit jaar, met vervolgens wekelijks één aflevering. Hollands Hoop is de naam 

van de boerderij waarin het gezin Augustinus woont (in werkelijkheid Hoog Hammen in 

Overschild), en ook de naam die Fokke Augustinus (Hensema) zijn wiet heeft gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De productie is opgenomen op de voormalige boerderij van Jan Broekema, inmiddels al enige 

jaren in bezit van Jan Offenberg. Opnieuw is de boerderij helemaal ingericht voor opnames van 

het tweede seizoen.  

De opnames zijn niet alleen gemaakt in Overschild, maar ook in en rond het Friese Wierum – 

tegen het Wad aan – in de Eemshaven, bij Amsterdam en in Noord-Holland. 

 

Voor de crew was het soms wat afzien omdat de opnames deze keer in het winterseisoen zijn 

opgenomen, ze waren heel goed voorbereid op ijzige tijden in het Groninger land, met 

thermokleding, thermolaarzen, mutsen, sjaals en handschoenen. Dit was een groot verschil met de 

vorige opnames die zich in de zomer afspeelden met stralend mooi weer met spectaculaire 

opnames in het maísveld... met wiet ertussen. 



foto: de redactie voor het huis 

Niet alleen het weer was 

flink afzien, maar ook de 

lange draaidagen van wel 12 

tot 14 uur  per dag veelal in 

het donker. Vanuit 

Overschild werd onze 

nieuwsgierigheid al gewekt 

door de grote schijnwerpers, 

die in de avond en in de 

nacht van verre zichtbaar 

waren.  

De crew verbleef deze keer 

grotendeels in het 

recreatiepark aan het 

Schildmeer. 

 

   Op de set. 

 

 

 



 



Wat er aan vooraf ging: 

De forensisch psychiater Fokke Augustinus komt na een burn-out met verlof thuis te zitten. Na het 

overlijden van zijn vervreemde vader erft hij diens boerderij. Fokke besluit om met zijn vrouw 

Machteld en hun drie kinderen te verhuizen naar het Groningse platteland. Eenmaal daar 

aangekomen ontdekt hij dat deze boerderij, genaamd "Hollands Hoop", een wietplantage is die 

onderdeel uitmaakt van een nog veel groter drugsimperium. Fokke wordt steeds meer opgeslokt 

door de duistere activiteiten die op de boerderij plaatsvinden, waardoor hij langzaam zijn ethisch 

besef verliest. 

 

De kracht ligt in de geslaagde vrijage van spanning met humor. Marcel Hensema speelt de 

gevallen forensisch psychiater Fokke Augustinus. In de eerste reeks hebben we kunnen zien hoe hij 

een ferme wietplantage aanlegt. Dit verdienmodel houdt hij verborgen voor echtgenote Machteld 

(Van Kooten). Als hij in de slotscène alsnog de deur van die plantage voor haar opent, zegt 

Fokke: “Ik moet je wat vertellen...”  

Franky Ribbens: “Maar ja, wat gaat hij vertellen? Dat kan van alles zijn. Liegen is immers zijn 

tweede natuur. De nieuwe reeks geeft Marcel de kans extra lagen in Fokke bloot te leggen. Ik ken 

geen acteur die daar zo goed in is als hij. Ik noem Marcel de Kevin Spacy van de Lage Landen. Ik 

heb de serie op hem geschreven.” (Aldus DVHN) 

 

De 1
ste

 serie is ook flink in de prijzen gevallen, de serie heeft een Gouden Kalf gewonnen als 

beste televisiedrama. Marcel Hensema en Kim van Kooten zijn genomineerd als beste acteur 

en actrice in het televisiedrama. De scenarioschrijver Franky Ribbens was  in 2015 de 

winnaar van de Zilveren Krulstaart voor beste scenario. 

 

Hollands Hoop krijgt nu een tweede seizoen.  

Na het succesvolle eerste seizoen met ruim 900.000 kijkers gemiddeld per aflevering, is er nu 

groen licht voor een vervolgserie. De nog levende personages zullen terugkeren in het nieuwe 

seizoen, zoals Fokke (Marcel Hensema), Machteld (Kim van Kooten), Pepijn (Martijn 

Lakemeier), Dimitri (Peter Van Den Begin), Sasha (Nikola Djuricko) en wethouder Anna 

(Cynthia Abma). Franky Ribbens heeft wederom het scenario geschreven, regie is opnieuw in 

handen van Dana Nechushtan, partner van Franky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In seizoen 2 heeft Fokke de zieltogende boerengemeenschap omgetoverd tot een welvarende mini-

maatschappij door een clandestiene wiet-coöperatie te stichten.  

Maar leider worden is één ding; leider blijven is iets geheel anders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net zoals in de vorige serie is de telefonische verbinding  

erg slecht en maken ze gebruik van de hoogwerker om  

buiten toch nog enigszinds bereik te hebben. 

 

 

 



 

 

Uitvoerend producent is Kim Oomen.  

Zij heeft ons (van de redactie) rondgeleid op de set en het een en ander verteld 

over de serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Een verhaal uit de bundel Heksen- en Duivelsverhalen in Groningerland 

geschreven door mevrouw Huizenga-Onnekes. 
 

Met natuurlijk Overschild als uitgangspunt. 

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.  
 

Overschild. 

Nou zeggen ze Overschild, mor vrouger zeden ze altied Meulenhörn. Doar woonde, dou ik 

nog een jonk wicht was, nou ben ik 77, een ôlle man, dij woarzèggen kon en duvelsbannen.  

Ze kwammen ik wait nait woar vandoan om road. Hai prout Hollands want t was gain 

Grunneger en mit vremde woorden dreef e de duvel en ook boze gaisten oet. En toch is e der 

nait riek van worren.  

Mie het e de toukomst veurspêld veur n brùg en n kop kovvie. Veul ken ik mie der nait meer 

van herinneren, mor ik wait wèl, dat e mie mien haile levensloop veurzègd het. Ik was dou net 

trouwd en wie woonden bie ons òllers ien. 

“Je bent getrouwd, maar nog kort.” 

“Ja” 

“je hebt nog geen kinderen.”  

“Nee” 

“Ik zie een hele rij. Je zult veel kinderen krijgen.” 

Nou ik heb der tien had! 

“Je zult veel vreugde aan je kinderen beleven, want de meeste van jullie kinderen brengen het 

verder dan de ouders.” 

Dat is ook zo oetkomen. 

“Maar je zult ook veel verdriet hebben van die kinderen, maar niet omdat ze niet goed 

oppassen.” 

Dat is ook oetkomen. Drij kiener bennen noar Amerikoa goan, woar ze t hail best hemmen, 

mor ain is overleden en ain is ien dainst overleden in Den Hoag. Ook ons òlste, een hail laif 

wicht, is ons deur de dood ontvalen. 

“Uw man zal veel met het water te maken krijgen. Hij krijgt iets dat met het water te maken 

heeft. Heel lang zult u hier niet meer blijven.” 

Dat is oetkomen, want nog gain haalf joar loater was mien man woatermuller op 

Gaarmwòlster woatermeulen.  

“Uw hele leven zal toch met Gods hulp gelukkig en goed zijn.” 

Dat is t ook west. Wie hemmen n goud en ook n tevreden leven had.  

“U zult beide heel oud worden.”Ik ben nou 77 en mien man is 81. Wie bennen zond en 

hemmen n tevreden gemoud. Gebrek hemmen wie ook nait.   



Zomerpuzzel 



DE TEEK  

 

 

Dat de teek een vervelend beestje is, weet je ongetwijfeld al. Maar is het waar dat je teken met zeep 

kunt verwijderen? En bespringen ze je echt vanuit bomen? Zeven feiten en fabels over de teek.  

 

1) Teken houden van warmte 

Dat is een feit. Ze komen pas in actie als het rond de 7 graden Celsius is, 

maar het liefst zitten ze er nog warmer bij. Bevinden ze zich eenmaal op 

een mens, dan kruipen teken graag naar een warm plekje. Zo hebben ze 

een voorkeur voor je oksels, knieholtes, bilspleet en liezen. Ook achter de 

oren en in je nek, bij de haargrens, bijten teken zich vaak vast. Dit zijn dan 

ook bij uitstek de plekken op het lichaam waar je goed op teken moet 

controleren nadat je in de natuur geweest bent. 
 

2) Van een tekenbeet word je altijd ziek 

Gelukkig niet. Teken kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken. Dat doen alleen teken die zelf 

besmet zijn met de Borrelia-bacterie. Ongeveer één op de vijf teken draagt deze bacterie bij zich, de 

anderen maken je dus niet ziek. Naar schatting loopt 1-3 procent van de mensen na een tekenbeet de 

ziekte van Lyme op. Meestal houd je dus niets over aan een ontmoeting met een teek. 

 

3) Teken vallen uit bomen bovenop je 

Veel mensen denken dat teken zich uit een boom op je hoofd laten vallen, 

maar dat is een fabeltje. Teken leven liever wat lager bij de grond dan in 

bomen. Ze kunnen ook niet naar een slachtoffer springen of vliegen. 

Meestal klimmen teken als ze honger krijgen via een grasspriet of stengel 

een eindje omhoog. Daar wachten ze tot er mens of dier langskomt. 

Vervolgens stappen ze van de stengel over op de passant.  

 

4) Teken leven ook in de stad  

Dat is een feit. Teken leven overal waar groen is, maar dat hoeft geen bos te zijn. Ook in tuinen in 

grote steden worden de bewoners wel door teken gebeten. Ze zitten het liefst tussen dode bladeren 

of in een moslaag. Vanuit daar kunnen ze via de planten op je klauteren als je aan het tuinieren bent. 

Helaas zijn teken lastig te herkennen in je tuin. Ze lijken op allerlei andere kleine zwarte beestjes 

met pooties, zoals bladluizen en larven van lieveheersbeestjes. 
 

5) Lichte kleding helpt tekenbeten voorkomen 

Dat is waar. Niet omdat een bepaalde kleur teken afschrikt, maar simpelweg omdat je de donkere 

beestjes op bijvoorbeeld een witte broek makkelijker ziet lopen. Controleer regelmatig of er een 

teek op je kleding wandelt. Als je een teek ziet voordat hij zich heeft vastgebeten, is hij nog 

makkelijk te verwijderen. Ook andere kledingtips helpen tekenbeten voorkomen: draag bij voorkeur 

lange mouwen, een lange broek, dichte schoenen en stop je broekspijpen in je sokken. 
 

6) Een teek laat los als je hem met zeep behandelt 

Deze tip circuleert op internet, maar het is onzin. Een teek laat echt niet los als je er zeep, nagellak, 

olie of alcohol opsmeert. De teek irriteren met vuur of door erin te prikken is ook geen goed plan. 

De beste methode is de teek voorzichtig verwijderen met een speciale tekentang of met een puntig 

pincet. Pak de teek zo dicht mogelijk bij je huid bij zijn kop vast en trek hem recht uit je huid. Krijg 

je het zelf niet voor elkaar, ga dan dezelfde dag nog langs je huisarts of de huisartsenpost. 

Noteer (wanneer opgemerkt) altijd datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt 

dat men besmet is geraakt. De tekenbeet kan men al weer vergeten zijn. 
 

7) Een teek kan wel een centimeter groot worden 

Dat is waar. Teken zijn normaal piepklein, zo’n 1 tot 3 millimeter 

maar. Als een teek zich vastgebeten heeft in een mens of dier, zuigt 

hij zich vol met bloed. Zo kan hij opzwellen tot een bolletje van wel 

een centimeter groot. 

Teken zijn zeer klein, hier een mannetje 

vergeleken met de kop van een lucifer  

 

een egel met meerdere teken 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teek4.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tick_male_size_comparison_(aka).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ixodidae222.jpg
https://www.gezondheidsnet.nl/teken/de-ziekte-van-lyme
https://www.gezondheidsnet.nl/teken/voorkomen-van-tekenbeten
https://www.gezondheidsnet.nl/teken/hoe-verwijder-je-een-teek


Pasta met aardbeien en gerookte kip 

Pasta met aardbeien: beetje vreemd? Juist heel lekker! 
 

Voor 4 Personen: 

 

 50 gr pistachenoten 

 1 citroen 

 250 gr. aardbeien  

 135 gr. gerookte kipfilet 

 15 gr. basilicum 

 8 gr. verse munt 

 250 gr. ricotta 
 

Bereiden 

1. Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking in water met zout. Hak ondertussen 

de pistachenoten grof. Rasp de gele schil van de citroen en pers de helft van de vrucht uit. 

Verwijder de kroontjes van de aardbeien en halveer de vruchten in de lengte. 

2. Snijd de kipfilet in plakjes en de plakjes in dunne reepjes. Snijd de blaadjes van de basilicum 

en de munt in reepjes. Meng het citroenrasp, -sap, de ricotta, het basilicum en de munt tot een 

saus. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

3. Giet de pasta af, maar vang 250 ml kookvocht op. Meng de pasta met de saus, het kookvocht 

en de kipreepjes. Garneer met de aardbeien en pistachenoten. 

Combinatietip: 

Lekker met groene asperges. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Knutselen: 
 

Zomeravond 
 

Benodigdheden: Wit en zwart papier, verschillende warme 

kleuren papier, schaar en lijm 

 

Scheur de warme kleuren papier in brede stroken. Plak 

deze stroken op het witte papier. Van het zwarte papier 

worden silhouetten geknipt en over de stroken geplakt.  

Wat zie je buiten op een zomeravond?  
 



Column 

Jolanda en de stedenbouwkundige. 

Nee dit is geen liefdesverhaal. Jolanda 

en de stedenbouwkundige, Enno 

Zuidema, waren beide aanwezig bij de 

bijeenkomst op 29 mei 2017 in de 

Pompel. De aanleiding waren de gevolgen van de 

aardbevingen die veroorzaakt zijn door de 

aardgaswinning. Meer in het bijzonder was het 

de avond van het versterkingsprogramma. Want 

er moet behoorlijk wat gebeuren om het dorp 

overeind te houden. 

Maar liefst ca. 60 Schildjers waren naar “De 

Pompel” gekomen. In gezelschap van de 

burgemeester, vertegenwoordigers van de 

gemeente en raadsleden gingen zij in gesprek 

over de problematiek. 

Jolanda is van het minirestaurant “Boschbeu”. In 

2007 was ik daar voor het eerst. Het is wat 

wrang als je je beseft dat zij ooit waren 

uitgekeken op Den Bosch en naar het hoge 

noorden zijn vertrokken. De originele naam 

“Boschbeu”  vindt daar zijn oorsprong. Zij 

vertelde dat hun pand al een aantal keren is 

getroffen door de bevingen. Jolanda weet alles 

over A, B en C schade. Was het eerst het 

achterhuis (zeg restaurantgedeelte) waar de pijn 

lag nu begint ook het voorhuis problemen te 

vertonen. Een triest verhaal zoals er in 

Overschild vele anderen zijn. 

Ik vroeg aan stedenbouwkundige, Enno Zuidema, 

wat hij in een dorp als Overschild komt doen. Zijn 

uitleg was helder. Het woord is eigenlijk Stede, 

van stee, ofwel plek. Voor ons Groningers is stee 

een normaal en bekend woord. In de huidige 

spelling moet er een n achter stede. Hierdoor 

lijkt het of de bouwkundige gaat over steden. 

Niet perse dus. 

Intussen heeft Enno de aanwezigen verdeeld 

over 8 tafels. Aan deze tafels gaan zij hun 

wensen en verwachtingen met elkaar bespreken. 

Daarbij gaan zij zich ook buigen over hoe zij 

denken dat het dorp er over bijvoorbeeld 10 jaar 

uit zal zien. Het past mij niet in dit verhaal 

verslag te doen van de inhoud van de 

besprekingen. Ik zag op enkele tafels de 

overheadsheet al gauw vol geschreven worden. 

Bij elke tafel zat een proces-/gespreksleider 

(tafelheren en dames). Er kwamen emoties 

naar boven. Het is ook nogal wat als je huis 

mogelijk moet worden vervangen. Of, op z’n 

minst ingrijpend moet worden 

gerestaureerd. Waar moet je dan intussen 

tijd wel wonen?  Wat voor invloed heeft dit 

op de waarde van je huis? In grote lijnen is er 

sprake van: onzekerheid, onveiligheid, onmacht, 

onvrede, , onvoorstelbaar veel vragen kortom 

veel on’s, maar alles behalve onzin.  

Het valt op dat het geheel bijzonder 

gedisciplineerd verloopt. Na een consumptie van 

de Gemeente Slochteren (nog wel) en een 

tweede tafelronde in andere samenstelling volgt 

de centrale presentatie door de acht 

verschillende tafelheren en – dames. Zij deden 

dat allemaal professioneel, waarbij Enno als 

gespreksleider optrad. De conclusie was dat men 

vooral aandacht had voor het erfgoed wat 

Overschild heet. Ofwel hoe houden wij het 

karakter van het dorp in stand? Dat doen de 

Schildjers door niet achterover te leunen maar 

door aan te pakken. Het gebouw, 

conferentiecentrum “De Pompel “, waar we 

verbleven is het staande voorbeeld van de 

daadkracht van het dorp, maar ja ook daar zitten 

nu scheuren in. Wethouder Boersma mocht de 

avond afsluiten. Hij gaf aan er alle vertrouwen in 

te hebben dat Overschild sterker uit het 

versterkingsprogramma zal komen. 

Op 20 juni is de volgende afspraak. Boersma zal 

zich er voor inzetten om de Nationaal 

Coördinator Groningen, de heer Alders, hierbij 

aanwezig te laten zijn. 

En de burgemeester waakte de hele avond over 

zijn gemeentenaren. Ook aan het eind van zijn 

loopbaan is hij aanwezig daar waar hij dat 

gewenst acht. Ik heb dit altijd een sterk punt van 

Geert-Jan ten Brink gevonden. Hij zal als 

Dijkgraaf vast zijn hoofd boven water weten te 

houden als er onverhoopt sprake is van hoog 

water. 

Intussen babbelde Jolanda nog wat na. Morgen 

zal zij vast weer in haar fraaie moestuin werken 

aan de groenten, kruiden en het fruit voor 

volgende Menu’s 

Jan Hesseling 



Het huis waar Venekamp woonde, uit krantenknipsel van 

mevr. A Salomons. 

 

De scholen van Overschild. 
 

In het dorp Overschild hebben 2 scholen gestaan, waar in hun bloeitijd allebei meer dan 80 

kinderen les kregen van hun meesters en juffen. Eerst iets over de Openbare Lagere School 

aan de Meerweg. 

 

Het openbaar onderwijs begon in Overschild al voor 1850. In het archief van de gemeente 

Slochteren is hierover bijna niets te vinden, maar gelukkig zijn er andere bronnen, zoals een 

krantenknipsel met een verslag van het 100 jarig bestaan van de school uit 1962. Verder 

vertelt ds. Adriaan Hoen hier iets over in zijn toespraak die hij heeft gehouden bij de opening 

van de Hervormde Kerk te 

Overschild in 1880. 

 

Verder had ik een buurman, 

dhr. Henze Köller, geboren 

in 1898 te Overschild, die 

heel veel van de 

geschiedenis van 

Overschild en omstreken 

afwist. 

 

Het gebied ten noordoosten 

van de Oude Graauwedijk 

heette vroeger Schildhuizen 

en hoorde bij Hellum, hier 

stonden omstreeks 1830 al 

wat boerderijtjes en wat 

huizen. Hier gaf een zekere 

Hindrik Hindriks 

Venekamp,  geboren in 1811 op eigen initiatief onderwijs aan een aantal kinderen. Ze kregen 

wat lezen en schrijven in een bekrompen achterkamertje bij Venekamp thuis, zo schrijft ds. 

Hoen. 

 

In de zomer van 1862 werd op het gemeentehuis van Slochteren een aanbesteding gehouden 

voor een te    bouwen school en ‘meestershuis’ te Overschild aan de Schildjerweg, nu de 

Meerweg. Al op 1 januari 1863 kon meester Albertus Kwast beginnen in de nieuwe school, 

zijn salaris bedroeg 350 gulden per jaar, plus de opbrengst van 2 ha land ten zuiden van de 

school. In 1870 werd dit land verkocht aan de Hervormde Kerk, in 1988 werd hierop het 

nieuwe schoolgebouw met dorpshuis gebouwd. 

 

Meester Kwast was ook voorlezer en voorzanger in de kerk, allemaal dicht bij zijn huis want 

de kerkdiensten werden in de school gehouden tot de bouw van de Hervormde Kerk in 

1880.En dan volgt een lange rij van meer dan 15 hoofdonderwijzers aan de school. Sommigen 

bleven heel lang, zoals de bekende meester Johannes Beukema die van 1880-1917 hoofd van 

de school was en ook veel voor het dorp betekend heeft. Anderen waren maar heel kort aan de 

school verbonden, zoals de opvolger van Beukema, meester Harmannes Nieboer die in 1918 

overleed aan de Spaanse griep .In dezelfde maand als hij overleed ook het hoofd van de 

christelijke school in Overschild, meester Marten Goris aan de griep. De scholen waren toen 

een aantal weken gesloten. 

 

De school is meerdere keren vernieuwd en verbouwd, in 1882 werd er een geheel nieuwe 

school gebouwd met 2 klaslokalen. In 1930 werd er een lokaal aangebouwd en in 1950 werd 

van het derde lokaal een gymnastieklokaal gemaakt en werden nieuwe toiletgroepen aan de 



De OBS van 1950-1987 

school gebouwd. In 1954 was er sprake van het plaatsen van een noodlokaal door toestroom 

van leerlingen, het ging toch niet door omdat er weer minder leerlingen de school bezochten. 

 

Bij het schooljaar 

1981/1982 waren er 

maar 26 leerlingen 

meer, er werd zelfs 

gesproken over 

opheffing en er ging 

een brief naar het 

ministerie met het 

verzoek om de 

school toch open te 

houden. 
 

Na de vorming van 

de basisschool in 

1984, dus samen met 

de kleuters, werd het 

leerlingen aantal 

weer groter. De oude school van 1882 werd afgekeurd  en dan dienen zich nieuwe 

ontwikkelingen aan in Overschild! 

 

Sinds 20 januari 1981 was er een stichting geregistreerd in Overschild die zich sterk maakte 

voor een goede accommodatie voor verschillende activiteiten. In 1981 was de peuterspeelzaal 

Bibelebons geopend, als onderkomen had men de Hervormde consistorie, toen het voormalige 

schoolgebouw aan de Graauwedijk, daarna de zalen achter de Gereformeerde Vrijgemaakte 

kerk. Ook het  kinderkluswerk had geen goed onderkomen, men probeerde om het voormalig 

café Kronenburg te verwerven wat niet gelukte. 

 

In maart 1984 komen er gesprekken op gang tussen de gemeente Slochteren, de ouderenraad, 

de werkgroep accommodatie en de ver. van dorpsbelangen in Overschild. Er werd een 

werkcommissie gevormd die samen plannen uitwerkte en op 30 mei 1986 wordt toestemming 

verkregen voor een nieuw multifunctioneel gebouw aan de Meerweg. Hierin komen in de 

openbare basisschool, een dorpshuisgedeelte, een grote sportzaal voor gebruik voor de school 

en het dorp en een mortuarium. Er werd een noodlokaal geplaatst en een gedeelte van de 

kinderen vond tijdelijk onderdak in de opgeheven school, maar nog bestaand schoolgebouw 

aan de Graauwedijk.  

 

Na heel veel overleg, zelfwerkzaamheid en ook wel veel stressvolle momenten kon op 

zaterdag 2 juli 1988 de opening plaatsvinden van het “Gebouw voor School en Dorp, de 

Pompel”. De peuterspeelzaal kon gebruikmaken van een bestaand noodlokaal, in 1998 is een 

nieuwe ruimte voor de peuterspeelzaal aan de school gebouwd met veel zelfwerkzaamheid. 

Door ruimtegebrek in 2004 vertrekt de peuterspeelzaal weer uit deze ruimte en neemt zijn 

intrek in een groter, semipermanent gebouw dat naast de school wordt geplaatst, het gedeelte 

dat eerder bestemd was voor de peuterspeelzaal wordt bij het onderbouwlokaal gevoegd. 

 

En dan komt het einde van het openbaar onderwijs in Overschild dichtbij. De opheffingsnorm 

voor basisscholen was 23 leerlingen maar de tendens was/is om die hoger te stellen om goed 

onderwijs te kunnen geven. Volgens de prognose was het leerlingenaantal aan de openbare 

basisschool in Overschild aan het einde van het schooljaar 2010/2011 ruim 25 voor het 

nieuwe schooljaar. Een aantal ouders zag het niet meer zitten dat de school zou kunnen 

blijven bestaan met zo weinig leerlingen, men liet zich uitgebeid voorlichten over deze 

materie. Het gevolg was dat het nieuwe schooljaar maar met 11 kinderen startte omdat 



meerdere ouders  hun kinderen, om uiteenlopende redenen met ingang van het schooljaar 

2011/2012 op een andere school hadden geplaatst, waartoe zij natuurlijk alle recht hadden. 

Nog 1 jaar werd er onderwijs gegeven. 

 

Op 20 juli 2012 komt er, 

na 150 jaar, een einde aan 

het onderwijs in 

Overschild. Een aantal 

kinderen gaat naar de 

school in Schildwolde, de 

rest in de buurtdorpen. 

Het gebouw kon, met hulp 

van de gemeente 

Slochteren, in eigendom 

worden verkregen, en 

door het verkrijgen van 

allerlei subsidies van 

provincie, gemeente, 

andere instanties en eigen spaargeld en zelfwerkzaamheid, verbouwd worden tot een prachtig 

dorpshuis. Het was zelfs een soort prestigeproject, want het is het eerste energieneutrale 

dorpshuis in de provincie Groningen. Het wordt geheel door vrijwilligers gerund, een gebouw 

om trots op te zijn! 

 

De “School met de bijbel” aan de Graauwedijk. 
 

Eerst een stukje geschiedenis rond de stichting van christelijke scholen. Dit had alles te maken 

met de afscheiding uit de Hervormde Kerk onder leiding van ds. De Kock .Na die afscheiding 

van 1834 wilden de afgescheidenen hun kinderen ook graag goed christelijk onderwijs laten 

volgen, en dit kwam volgens hen absoluut niet goed meer uit de verf op de openbare scholen. 

Er kwam op veel scholen wel geregeld een Hervormde predikant langs die 

godsdienstonderwijs gaf, maar dit gaf vaak wrijving, voor de één te streng, de ander te soft. 

Het oprichten van scholen buiten de staatsscholen, dus de openbare, was tot 1848 eigenlijk 

verboden. Onder leiding van de liberaal Thorbecke kwam er in 1848 vrijheid van godsdienst 

en onderwijs. 

 

Er bleef echter wel een heel groot verschil, de openbare scholen en het onderwijs hieraan 

werden helemaal bekostigd door de overheid, maar de mensen die via een vereniging zelf een 

school wilden stichten moesten alles zelf betalen. Dit was voor het merendeel van de 

afgescheidenen financieel een onmogelijke opgave, ze werden ook wel het volk van de 

“kleine luijden”genoemd. In 1878 is onder leiding van dr. Abraham Kuiper geprobeerd om 

een gelijke behandeling en bekostiging te verkrijgen tussen openbaar en christelijk onderwijs. 

Er werden 300.000 handtekeningen verzameld en deze werden aangeboden aan de koning op 

het paleis Het Loo onder de titel ”Smeekschrift aan de Koning om een school met de Bijbel” 

De koning was diep onder de indruk, maar helaas vond dit z.g.n. ‘volkspetitionnement’ geen 

gehoor en kwam er geen gelijkstelling tussen het openbaar en christelijk onderwijs. 

 

Pas in 1920 kwam er uiteindelijk een einde aan deze ‘schoolstrijd” en sindsdien is de 

bekostiging van de bouw van scholen, en het onderwijs hieraan, gelijkgesteld. In de oude 

notulenboeken van de school lezen we dat op 3 december 1901 voor het eerst een vergadering 

werd gehouden van voorstanders van christelijk onderwijs in Overschild. In februari 1902 

werd er al een vereniging opgericht met statuten die de naam kreeg School met de Bijbel 

“Timotheus” Als jaarlijkse contributie tekenden 22 leden voor samen f 130.- 

 



De financiën waren een groot probleem, enkele mensen met meer geldmiddelen verstrekten  

een hypotheek en bij kerken in de omliggende dorpen mocht gecollecteerd worden. Er werd 

een woning voor f 1600.- gekocht en een stuk grond van smid Rouaan voor f 350.- om er een 

school op te bouwen. Op 22 april 1903 kon worden overgegaan tot de aanbesteding van een 

schoolgebouw met 2 lokalen en op 30 oktober 1903 kon de school worden geopend.       

 

 
 

Het schoolgebouw dat er stond van 1903-1938.  Foto:  mevr. A. Salomons. 

 

Bij de opening bedroeg het aantal kinderen 43, in 1913 al 75 en enkele jaren later zelfs 81. 

Het schoolgebouw was erg eenvoudig, 2 lokalen naast elkaar met in het midden een mooi 

bewerkt voorportaal voor de klompen en de jassen. Er was geen gang, geen bestuurskamer of 

toiletten. Deze stonden achter het meestershuis, enkele stenen gebouwtjes, ze zijn nog jaren 

lang na de verbouw van de school in gebruik geweest als konijnenhok of opbergschuurtje. 

Het schoolplein was onverhard en in de herfst en winter was het soms een modderpoel, soms 

werd er een wagen vol kiezel of schelpen over heen gegooid. In 1926 werd het plein bestraat 

en werd er ook een hek geplaatst bij de weg. 

 

Het voorhuis van de ‘meesterswoning’ werd in 1914 vernieuwd en het achterhuis in 1922. De 

eerste ‘hoofdmeester’ kon uit 10 sollicitanten worden gekozen, het werd Marten Goris   Hij 

had een salaris van f 600 per jaar, vrij wonen en 4 weken vakantie. Hij was, zoals zoveel 

schoolmeesters, ook voorlezer en voorzanger in de kerk. In 1918 is hij gestorven aan de 

Spaanse griep. Er hebben in totaal 10 hoofdonderwijzers les gegeven aan de school en 

ongeveer 25 2de onderwijzers en onderwijzeressen. In 1932 werden voor het eerst 

rapportboekjes uitgereikt aan de leerlingen. 

 

Tussen de openbare school en de christelijke school is altijd een uitwisseling van leerlingen 

geweest. Van alle drie de kerkgenootschappen in Overschild waren de kinderen welkom op de 

school met de bijbel. Een aantal kinderen van Hervormde kerkleden stuurden hun kroost naar 

de christelijk school, een ander deel ging naar de openbare school. De leerlingen van beide 

scholen maakten soms ruzie, er waren scheldpartijen en er werd gevochten. Het was een 



enkele keer zo erg dat het begin en het einde van de schooltijden onderling veranderd moesten 

worden.   

 

In 1937 bleek dat het schoolgebouw niet meer aan de eisen voldeed, de ramen konden niet 

open, kinderen konden hun handen niet wassen en er was voor alles te weinig ruimte. In 1938 

komt een heel ander schoolgebouw tot stand met grote ramen, een ruime gang, nieuwe 

toiletgroepen, een brandstof berging, een bestuurskamer en een fietsenhok! Er is nooit meer 

dan in 2 lokalen les gegeven, het was soms wel erg vol met meer dan 40 leerlingen in één 

lokaal! Er is meerdere keren over een 3
de

 leerkracht gesproken maar het is er nooit van 

gekomen. 

 

De oorlogsjaren van 1940-1945 waren heel moeilijk voor het onderwijs, de ouders en 

kinderen. Er was al snel een tekort aan verschillenende zaken, ook doordat men de crisisjaren 

voor de oorlog had meegemaakt. Kleding en brandstoffen waren schaars, de leerlingen 

moesten zelf soms een paar turven meebrengen naar school, deze schaarste was er ook nog in 

de eerste jaren na de bevrijding. In oktober 1944 werd Overschild en ook de wijde omgeving, 

door de bezetter onder water gezet. Bijna alle inwoners zwerven uit naar familie en kennissen 

en vinden elders onderdak.  

 

De scholen in Overschild gaan dicht, 

en pas omstreeks 1 juni 1945 kunnen 

de inwoners weer terug naar hun 

eigen huizen in Overschild. Een 

aantal kinderen is in die periode niet 

naar school geweest, anderen volgden 

wel goed onderwijs en dit gaf 

natuurlijk wel extra zorg en aandacht 

om iedereen weer op het zelfde 

klassikaal niveau te brengen. 

 

Het schoolplein is in 1963 van voor 

de school naar achter de school 

verplaatst. Omstreeks 1973 liep het aantal leerlingen sterk terug en werd het een 

éénmansschool, alle groepen zaten in één lokaal, wat tot 1982 heeft voortbestaan. Met de 

komst van de basisschool werd het minimum aantal leerlingen landelijk op 25 bepaald. In 

1982 waren er nog maar 15 leerlingen en heeft de school helaas haar deuren moeten sluiten.  

 

Het merendeel van de kinderen ging naar de gereformeerde school “de Wiekslag”in 

Schildwolde, de anderen naar de christelijke school in Ten Post. Het schoolgebouw was 

eigendom van de gemeente en heeft nog dienst gedaan voor de peuterspeelzaal, 

handenarbeidclub en leslokalen bij de bouw van “de Pompel”. Het meestershuis was 

eigendom van de vereniging en is in 1983 verkocht. De opbrengst werd in een vervoersfonds 

ondergebracht waaruit het vervoer van de leerlingen naar Schildwolde werd betaald.         

               

In 1988 is het schoolgebouw en de grond verkocht aan fam. v.d. Gaag die de verplichting had 

van de gemeente om het schoolgebouw af te breken, in 1989 was het einde verhaal. 

Wat rest is een oud fietsenhok dat is blijven staan en veel herinneringen aan je eigen lagere 

schooltijd. 

                                Henk Kruizenga. 

Bronnen:  eigen archief, gemeente Slochteren en mevr. A. Salomons.  

De School met de Bijbel, vanaf 1938- 1989 



Advertentie  

 

 
 
Door: Jaap Adamse 

Duurzaamheid; Hoe ziet dat er uit? 
 
Stel, u heeft het plan opgevat om bij de eerst volgende beurs uw bedrijf als duurzaam verantwoord te 
profileren. 
Wat moet u dan in uw stand laten zien? Wat is uw verkoopverhaal? Is dat interessant voor de 
beursbezoekers? 
Nog gekker; Stel, u wilt een bedrijvenbeurs organiseren met Duurzaamheid als het centrale thema. 
Welke standhouders komen daar op af en wat kunnen de beursbezoekers verwachten? 
 

Iedereen heeft de mond vol over duurzaamheid. Inmiddels gaan daar miljoenen in om. 
Gelukkig begint het besef ook door te dringen dat er daadwerkelijk iets moet gebeuren. 
Er is genoeg gepraat en gediscussieerd; het is tijd voor actie! 
 

Kent u de oproep van Urganda? (o.a. Jan Rotmans en Marjan Minnesma) 
“We moeten onmiddellijk aan de slag, zowel de burgers als de bedrijven en de overheid. Agenda 
is Latijn voor “de dingen die gedaan moeten worden”. Onze visie, ons actieplan is dus ook een 
urgente agenda. Het laat zien dat iedereen stappen kan zetten en roept mensen op een eigen 
agenda te maken. Niemand kan het alleen, maar samen kunnen we het wel: bouwen aan de 
nieuwe economie, met nieuwe beroepen en nieuwe banen, op 100% duurzame energie”. 

 

Mijn overtuiging is ook dat samenwerken en kennisdelen sneller tot betere resultaten leidt.  
Samen duurzaam bouwen aan de toekomst.  
Op dit moment is het werkveld rondom duurzaamheid nog teveel versnipperd.  
Daar liggen unieke kansen voor de Noordelijke Economie.  
Als wij gezamenlijk een vuist maken, dan kan Noord-Nederland “The place to be” worden op het gebied 
van duurzaamheid. 
 

Juist om die redenen organiseren we volgend jaar, met een reeks aan Friese, Drentse en Groningse 
partners, een uniek duurzaamheidsfestival van 6 t/m 10 juni 2018. 
In en rondom Martiniplaza/Suikerunieterrein in Groningen.  
Vijf dagen lang Duurzaamheid beleven (voelen, proeven, zien, ruiken en horen) met zes duurzame 
thema’s: Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werken. 
 

 
 



 

 

Verspreid over vijf dagen komen er o.a. : 
- (landelijke) bedrijvenbeurs B2B 
- Consumentenbeurs B2C 
- Kids Dag 
- Verschillende congressen  
- Sprekers, paneldiscussies 
- Sportevenement 
- Entertainment 

 

Voor iedereen, voor elk wat wils 
Grote en kleine ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs, Startups en consumenten 
(burgers, jong en oud) krijgen vijf dagen lang een zeer gevarieerd aanbod voorgeschoteld.  
 

Op 15 juni a.s. zal tijdens een (besloten) festival-congres in Martiniplaza de naam en de nieuwe website 
worden gelanceerd. Daar zal de nodige publiciteit aan worden gegeven. 
 

In mijn volgende column in Schildjerproat zal ik u ook uitgebreid informeren over dit  
duurzaamheidsfestival in 2018.   
Duurt dat te lang, bent u nieuwsgierig of wilt u wellicht participeren?  
Neem dan contact op via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).  
of bezoek te website www.festivalvanduurzaamveranderen.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

KLAVERJASSEN  

 

Tijdens de zomermaanden is er geen klaverjassen. 

Vind u het leuk om ook te komen klaverjassen, maar u kunt dit niet? 

Misschien kunt u de zomermaanden gebruiken om te leren klaverjassen en 

dan kunt u in oktober met ons mee doen. 

Het klaverjassen begint weer op vrijdag 6 oktober, om 19.45 uur, in ons dorpshuis de Pompel.  

Noteer deze datum vast in uw agenda! 

Een fijne vakantie allemaal en tot oktober. 

http://www.festivalvanduurzaamveranderen.nl/


Beste inwoners van Overschild, 

 

Vanaf begin april hebben we als 1 van de activiteiten vanuit de dorpsvereniging 

Steendam, een wandelclub: “Rond het Schild”.  

We wandelen om de week op donderdagavond ongeveer anderhalf uur (rond 6 km 

per keer). Bij deze nodig ik ieder, die van wandelen houdt in onze mooie 

omgeving, van harte uit om mee te lopen. 

De eerstvolgende wandeling is op donderdag 22 juni. Start om 19 uur bij de 

theatercafé Peter en Leni. 

Op onze website: www.steendam.info kunt u onder de knop "agenda en kalender” 

altijd de eerstvolgende wandeling met vertrekplaats vinden. 
 

 

 

 

 

 
 

21 juni Midzomerwandeling “Rond het Schild”  
 

Op de langste dag van het jaar gaan we ’s avonds rond het Schildmeer 

wandelen. Dit is de eerste keer dat wandelclub “Rond het Schild” deze 

midzomerwandeling organiseert en we hopen op veel deelnemers. We verwachten 

in deze late schemering te kunnen genieten van de diverse vogels, vleermuizen en 

van de wandeling zelf natuurlijk. 

De start is bij Podiumcafé Peter en Leni in Steendam om 20.30 uur. 

De kosten zijn 5 euro per persoon en u dient dit voor vertrek te voldoen in het 

Podiumcafé. 

U krijgt u een drankje en een hapje bij de aankomst rond 23 uur. 

Onderweg is geen catering, we houden wel een korte pauze om meegenomen 

drinken en/of versnapering tot ons te kunnen nemen. 

Indien u de hele ronde te ver vindt, kunt u een kortere route lopen die om 21.30 uur 

start. Voor deze route ligt er een routekaartje bij Peter en Leni voor u klaar. 

 

Men kan zich per mail opgeven bij phoogeveen@steendam.info   

 

Graag tot ziens op 21 juni 

Phyl Hoogeveen, coördinator wandelclub “Rond het Schild” 

 

http://www.steendam.info/
mailto:phoogeveen@steendam.info


 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

  ROEGWOLDTOCHT 
 
Op zaterdag 5 augustus (10 - 16 uur) wordt voor het tweede jaar de 

Roegwoldtocht georganiseerd. Een fietsroute via fietsknooppunten met 

activiteiten bij ondernemers en organisaties door en rondom het natuurgebied ’t Roegwold  met 

meerdere verdeelde opstapplaatsen. Tzt meer informatie via onder meer krantenberichten en 

website Staatsbosbeheer. 
 

 

Annet de Jong,  

boswachter Staatsbosbeheer 

 

 

 

 

 (foto André Menninga) 

Alle deelnemers aan de historische modeshow voor het museumgebouw Stad Appingedam. 

 

 



 

Het Museum Stad Appingedam bestaat 75 jaar! 

 

Binnenkort, op 30 juli om precies te zijn, bestaat het Museum Stad Appingedam 75 jaar. Dat 

jubileum wordt het hele jaar door gevierd met allerlei activiteiten, om zoveel mogelijk 

mensen kennis te laten maken met het museum en zijn collectie. 

Want er is heel wat verzameld in die 75 jaar! Het begon allemaal midden in de Tweede 

Wereldoorlog. Mr. A.T. Vos, die op veel terreinen in Appingedam actief was, besloot met een 

aantal mensen op papier een museum op te  richten, om te voorkomen dat de historische 

schatten van de stad meegenomen zouden worden door de Duitsers. Op de zolder van de 

bibliotheek werden de objecten verstopt en pas in de jaren ’50 kwam er echt ruimte voor een 

museum, in het gebouw waarin nu de VVV en de Groninger Zilverkamer zijn ondergebracht, 

ook wel bekend als de voormalige SNS-bank. In de jaren ’80 verhuisde het museum naar het 

pand Blankenstein (tegenover de vroegere Hema) en sinds 1998 zit het in het huidige 

dubbelpand aan de Wijkstraat tegenover de Nicolaïkerk.  

Het museum organiseert jaarlijks in ieder geval drie wisseltentoonstellingen: die over de 

hangende keukens is net afgelopen en op het moment van dit schrijven zijn we de 

tentoonstelling over Mode van 1850 tot 1980 aan het opbouwen. Ook de tentoonstellingen 

staan dit jaar in het teken van het jubileum, want wat is nou hét kenmerk van Appingedam: 

dat zijn toch echt de hangende keukens! We hadden een oproep gedaan via de media om 

zoveel mogelijk kunstwerken van hangende keukens te verzamelen. Nou, dat hebben we 

geweten…er werd meer aangeboden dan we konden exposeren, dus we moesten keuzes 

maken. Maar de bedoeling erachter, om de hangende keukens onder de aandacht te brengen 

van zoveel mogelijk mensen, is in ieder geval geslaagd. Want geloof het of niet, er kwam een 

echtpaar uit Groningen langs die zeiden: “Bestaan ze dan nog? Wij dachten dat ze allang 

afgebroken waren!”  

Om de uitgebreide collectie kleding onder de aandacht van het publiek te brengen, is op 

zaterdag 27 mei een historische modeshow georganiseerd. Een groep van 6 dames is al 

jarenlang bezig de kledingcollectie te beschrijven, te sorteren en te herstellen waar mogelijk, 

en samen hebben we kleding uitgekozen die niet al te kwetsbaar is en nog gedragen zou 

kunnen worden. Maar ja….die kleding van vroeger is klein en smal en vaak niet rekbaar van 

stof, dus dan heb je wel modellen nodig met damesmaat 36 of kleiner en liever ook niet langer 

dan 1 meter 70. Voorzichtig hebben we via de radio en kranten een oproep gedaan – je wilt 

natuurlijk niemand beledigen – maar de reacties waren gelukkig heel positief. Schoolmeisjes 

van 16 met maat 36, die het leuk vonden om mee te doen, maar ook een moeder van 27 met 

maat 36, die samen met haar dochter van 4 langs kwam om te passen. We hadden nog een 

jurk in maat 34, die paste ze net niet, maar: “Mijn moeder heeft maat 34, die past het wel” zei 

ze. En inderdaad, oma van 60 glipte er zo in, ongelooflijk.  

De kleding is vanaf zaterdag 17 juni te zien op de expositie ‘Mode van 1850 tot 1980’, de 

expositie duurt tot 10 september. 

 

Cynthia Heinen, museumdirecteur 



 

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? Finn Dekker Suzanne Zeedijk 

 2. Waar wonen jullie? Boerkenslaan-Tetjehorn 2  Boerkenslaan-Tetjehorn 2 

 3. Hoe oud ben je? 5 jaar  29 jaar 

 4. Waar ben je geboren? Groningen  Spijk 

 5. Wat is er zo leuk aan mama? Mama is heel lief!  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Finn is erg lief en sociaal en 

maakt veel leuke grapjes ! 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Ik ga naar school, zwemles 

en speel graag met 

vriendjes en 

vriendinnetjes. 

Werken bij de gemeente 

Delfzijl, afdeling 

burgerzaken. Klussen en 

genieten van alle mooie 

dingen.  

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 

Mijn lego voertuigen elke 

keer weer maken als ze 

stuk zijn.  

Dweilen. 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Ja, één poes en heel veel 

muizen ; - ) 
Ja, “Poes”. 

10. Wat eet je het liefst? Broccoli & Poffertjes  Witlof & Carpaccio  

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Zwemmen & Gym  Klussen : -) 

12. Welke muziek vind je leuk? Big & Rich – Save a horse 

Tracy Chapman, First Aid Kid, 

Anouk, Dire Straits, Bruce 

Springsteen etc. 

13. Wat doen jullie altijd samen? 
Zwemmen, voetballen, 

spelen, film kijken.  

Gezellige tijd hebben met 

elkaar.  



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 

Naar het zwembad of het 

Schildmeer.  
Naar de warmte. 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met mama en dan is mama 

mij.  
Met niemand.  

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Politieman 

Genieten van het leven is het 

aller belangrijkst!    

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
De kinderspeelweek.  De natuur en de rust.  

18. Ben je verliefd? Ja, sowieso op mama..  en ik op Finn ;-) 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
Jaa.. daar komt ie..  

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Erwin en Bram 

 

 

 



Voel je thuis op een vloer van

• Deskundige advies

• Grote showroom

• Veel uit voorraad leverbaar

• Scherpe prijzen

• Gratis bezorging

• Tegelzetwerk en vloerverwarming

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

www.tegelcentrumsiddeburen.nl 

OP MAANDAG GEOPEND 
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 9.00 - 21.00 uur  
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur



Je voeten waren nog nooit zo zacht!  

 

Het sandalen- en slipperseizoen is dan eindelijk aangebroken en dat betekent dat we het 

liefst met fraaie voeten in onze sandalen glijden. Een fortuin uitgeven aan een peperdure 

pedicure zien we niet zitten, maar dat is gelukkig helemaal niet nodig. Houd je aan deze 

zes gouden regels en je pronkt met appetijtelijke voeten in je sandalen. 

 

 Houd je voeten droog: het is een van de basisregels van hygiëne, aangezien vochtige 

voeten schimmels de kans geeft om te groeien. Houd je voeten droog door 

bijvoorbeeld niet iedere dag hetzelfde paar schoenen te dragen en droog ze na het 

douchen goed met een handdoek. 

 Knip je teennagels goed: wanneer je je nagels verkeerd knipt, kan dat leiden tot 

ingegroeide teennagels. Een van de veelgemaakte fouten is dat mensen hun teennagels 

rond knippen. Knip je teennagels recht af om ingroeien te voorkomen. Bovendien is 

het belangrijk om je teennagels niet te kort af te knippen om ingegroeide teennagels en 

infecties te voorkomen. 

 Verwijder vuil: op slippers de tuin in geweest? Grote kans dat er vuil onder je 

teennagels is gekomen. Denk erom om dit altijd voorzichtig te verwijderen om 

infecties te voorkomen. 

 Geef jezelf af en toe een voetenbad: maak je voeten net zo zacht als een babyhuid 

door jezelf eens per week te trakteren op een relaxend voetenbadje. Vul je voetenbadje 

met warm water en voeg hier vijf eetlepels baking soda, een paar druppels douchegel 

en en paar druppels lavendelolie aantoe. Scrub je voeten daarna en ze zijn weer 

zijdezacht. Wist je dat je je voeten ook met een bananenschil kunt scrubben? 

 Hydrateer: Smeer je voeten voor het slapengaan in met een voetencrème om ze 

zijdezacht te houden. Onthoud om nooit de plekken tussen je tenen in te smeren! 

Schimmels ontstaan daar namelijk erg snel. 

 Masseer: een voetmassage is de beste remedie om vermoeidheid tegen te gaan. 

Bovendien verbetert het de bloedsomloop en houd je je voeten hierdoor gezond. Je 

kunt een voetmassage-apparaat of -roller kopen, maar je voet over een tennisbal rollen 

is ook al effectief.  

http://www.tipsenweetjes.nl/mode-en-beauty/geniaal-is-reden-waarom-voeten-bananenschil-moet-scrubben/?utm_campaign=CROSSPOSTbananenschil&utm_source=Facebook&utm_medium=fb


Kokkie schrijft een column 

 

Mijlpaal,  

Letterlijk is een mijlpaal, een paal die de afstand in mijlen aangeeft, tot 

een bepaalde stadspoort of tot de volgende mijlpaal. Voordat er 

mechanische kilometertellers bestonden, werden deze palen langs interlokale wegen geplaatst 

om reizigers te informeren over hun positie, aldus Wikipedia. 

Figuurlijk is het natuurlijk een heel andere betekenis, afsluiting van een tijdperk, een 

belangrijke gebeurtenis, een gedenkwaardig feit, noem maar op. Er zijn grote mijlpalen in de 

wereld geweest die iedereen kent natuurlijk en er zijn mijlpalen in ieders eigen leven.  Voor 

mij zelf was de afgelopen periode er één vol met mijpalen.  

Zo overleed op 23 mei mijn vader, een bijzonder mens, maar ook op die dag kregen wij te 

horen dat we de Duitse Tüv keuring goed hadden doorstaan. En dan nog even in diezelfde 

week de geboorte van een prachtige wereldburger, die heel toevallig mijn kleinzoon Julian is. 

Drie bijzondere mijpalen in één week, maar Ik hou het even bij de mijpaal Duitse Tüv keuring 

en dan nog wel TÜV SÜD München, hier zijn we enorm trots op, als je deze keuring op je 

zaak hebt dan heb je het goed voor elkaar in onze branche.  

Eerst maar even uitleggen hoe het in de branche werkt, net als met alle andere zaken moet ook 

een reuzenrad of elke andere attractie voldoen aan bepaalde eisen en normen. Op dit moment 

hanteren wij de EN13814, een Europese norm met strenge eisen en regels. Zo’n norm wordt 

bedacht door slimme mensen uit zowel de praktijk als uit de theorie, zij hebben  zitting in een 

normcommissie. Hoe een norm tot stand komt weet ik eigenlijk niet precies, en daar ga ik me 

ook maar niet in verdiepen. Het kost me al heel wat moeite om de norm te begrijpen op 

bepaalde gebieden. En ik zeg op bepaalde gebieden want de hele norm weet ik niet, daarvoor 

werken we met bedrijven samen die de norm wel kennen. Zo worden de tekeningen door een 

ingenieursbureau bedrijf uitvoerig berekend en gecontroleerd of alles wel kan en voldoet aan 

de norm. Voor de besturing werken we ook weer samen met een prachtig bedrijf, 

gespecialiseerd in industriële automatisering en software. En zo zijn er meerdere bedrijven 

waarmee we samenwerken en waarmee we samen uiteindelijk tot één mooi product komen, 

het Reuzenrad. 

Wat betreft de keuring is de papieren boel  mijn pakkie aan en dat viel niet altijd mee. Ik zeg 

weleens, je kunt beter een Reuzenrad bouwen als documenteren. Maar ja dat schijnt 

tegenwoordig overal zo te zijn. We hebben in de afgelopen drie jaar met verschillende 

keuringsinstanties gewerkt, zowel in binnen als buitenland. En ondanks één en dezelfde norm 

heeft weer elk land haar eigen regeltjes bedacht, in Engeland moeten de gondels een bepaalde 

verhoging hebben, zodat mensen er niet uit kunnen springen, in Frankrijk hoeft dat weer niet, 

hier hebben ze weer iets heel anders bedacht, je mag niet in je ééntje in een gondel zitten, of 

dat ook zo werkt in de praktijk weet ik niet. In Amerika  willen ze weer gordels in de gondels. 

En zo heeft elk land haar eigen ding. 

Ondanks dat we een goed en veilig product maken is het toch elke keer spannend als een 

keuringsinstantie komt. Dit was ook zo met TÜV SÜD, we hebben voor deze keuring 

gekozen omdat deze wereldwijd wordt geaccepteerd. Ook in Nederland mag een kermiszaak 

met deze keuring draaien.  TÜV SÜD is dan ook de duurste keuring die wij kennen, en dat is 



echt geen kattenpis, wel betekent dit dat een zaak met deze keuring meer waard is en ook 

makkelijker weer te verkopen is.  

De eerste stap met TÜV SÜD was eigenlijk het aanvragen van een offerte, als je dan van de 

schrik bekomen bent, de opdrachtbevestiging en vervolgens krijg je een contactpersoon 

aangewezen. Dan begint het papierwerk, berekeningen, tekeningen, risico analyses, 

certificaten, handleidingen, noem maar op, worden verstuurd.  De eerst afspraken worden 

gemaakt om langs te komen, in dit geval bij Kroeze Constructie te Zuidbroek, hier werken we 

nauw samen mee en zij maken de ijzeren construktie van het Reuzenrad. Specialisten komen 

dan langs om te kijken naar de lassen, naar herkomst van materialen, naar certificaten van 

lassers, kortom of alles wel klopt en gemaakt wordt volgens de tekeningen en berekeningen 

en de norm. Als alles goed bevonden is kun je weer verder, zo ga je steeds stapsgewijs een 

stukje verder in het process tot je uiteindelijk de goedkeuring hebt gekregen.  

Het hele process was voor mij spannend en waarvan ik achteraf vind dat het wel een goed 

process is geweest, waarvan ik enorm heb geleerd, waarbij we weer een verbeter slag hebben 

gemaakt en waar we heel erg trots op zijn. Het was een bijzondere mijlpaal dit jaar in ons 

bedrijf. 

 

Met een reuzengroet, 

Kokkie Kroon 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Wij Gedenken 

Albert Kroon 

Dhr. Kroon overleed op 23 mei 2017 op 89 jarige leeftijd.  

Hij heeft jarenlang met zijn vrouw en familie aan de Graauwedijk 4 in Overschild gewoond. 

 

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
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Knutselen:  
 

 

IJscoupe 

 
Neem een leuk glas en een klein zakje waspoeder.  

Verdere benodigdheden: Voldoende zout, stoepkrijt, zeefjes / 

spatraampjes, rietjes, parapluutjes, bakje of potje om het zout in 

te kleuren. 

 

Doe wat zout in een bakje (Het liefst een bakje met een dekseltje. Een jampotje werkt ook goed!). 

Rasp daarboven de stoepkrijt met behulp van een zeefje. Deksel op het potje en schudden, zodat het 

krijt met het zout mengt. Strooi het gekleurde zout in het glas. Ga zo door tot een centimeter van de 

rand. Zorg dat de kleuren elkaar steeds afwisselen.  

 

Maak de slagroom in een ander schaaltje! Meng voor het slagroomlaagje de waspoeder met een klein 

beetje water, zodat dit lobbig wordt. Laat de "slagroom" van een lepel in het glas glijden tot de 

bovenkant helemaal bedekt is. Rietje en parapluutje voorzichtig in het ijsje steken.  

 

Laat dit geheel een dagje drogen. De slagroom wordt dan wat hard en het zout kan er niet meer uitvallen. 

 
 

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          

        

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


 

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

 
MEERWEG 
Henk Heinen    06 12088888  573416 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
Rianne Mulder   06 23724280  566580 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
Toon Bakker   06 34442101  566506 
Monique Bakker  06 10218819  566506 
 

GRAAUWEDIJK 
Carel Leemhuis     06 49882276  566378 
Rian Vergeer    06 43154511  566375 
Carina  van der Beek  06 48632797  566557 
Marie Jose Entjes  06 50863744 
Tessa Noordenbos    06 53744027    566257 
Alina Doornbos   06 10182140  571436 
 

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 
 
 
 
Wat te doen bij een hartstilstand? 

   

 



 

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. 

  

http://www.hartstichting.nl/


 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

                                                                   juni juli augustus september 

Molenweekend 13-14    

Kunstmarkt Fraeylemaborg Rondom zo. 18    

Midzomerwandeling “Rond het Schild” 21    

Wandelen met Phyl, 19.00 u. start bij  

Peter en Leni 

22    

Bewonersavond versterking huizen in 

Overschild 

20    

Schildjer Eetclub 22    

Oud papier 24    

Art Carnivale  21 t/m 23   

Oud papier  29   

Staatsbosbeheer: Roegwoldtocht 

fietsroute 

  5  

Kinderspeelweek   14 t/m 18  

Oud papier   26  

Slochter Wold Spektoakel    2 

Fraeylema koetsentocht    2 

Inleverdatum kopij    8 

Schuurverkoop in Overschild    9 

Schildjer Eetclub    21 

Werkgr. Evenementen Muziekavond    23 

Oud papier    30 



Groencentrum  

Freek van der Wal 

in Siddeburen is 

een jong en 

bloeiend bedrijf. 

Alles wat groeit en 

bloeit kan je er 

krijgen. Denk 

hierbij aan 

ontelbaar veel 

vaste planten, 

heesters en 

bomen. Afgelopen 

jaar is er uitgebreid 

met een afdeling 

voor kamerplanten 

en binnenpotten. 

Laat u verrassen 

door het grote 

assortiment. 

Vakbekwaam 

personeel in het 

Groencentrum of 

bij u in de tuin! 

 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

• Volop fruitbomen en fruitstruiken 
• Vijverplanten en toebehoren 

• Meer dan 300 soorten rozen 
• Gigantisch groot assortiment tuinplanten (600 soorten) 

• Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

• 3000 bomen op voorraad, of nog meer ☺ 
• Groenteplanten, zaden, aardbeien, tuinkruiden 

 

• Verder: echte round-up, boompalen, anti-worteldoek, 

cadeaubonnen, verschillende soorten meststoffen, 

graszaad, franse boomschors, cacaodoppen, 

gereedschappen, en heel veel meer. 

 

De hele zomer lang: Zinderende Zomerse Aanbiedingen 
Elke week wat anders o.a. 

• Dakplataan of Leilinde € 65,- 

• Bloeiende terraspotten, 2 voor € 10,- 

• Dikke tuinhortensia’s vanaf € 10,- 

• Lavendel, 8 voor € 10,- (zolang de voorraad strekt) 
 

Elke week nieuwe aanbiedingen ! 

Kom langs, 

     kijk op onze website 

    of like ons op facebook ! 

 
• “Het groenste en grootste tuincentrum van het noorden” 

• Uw beplantingslijst mag u mailen, u krijgt een passende 

offerte 

• Vakkundig personeel, ook bij u in de tuin!  

• Alles op gebied van tuinonderhoud en beplanting 

Snel bereikbaar via de N33, afslag 

Steendam of Siddeburen 
Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, 

vrij. 08:00 – 21:00, zat. 08:00 - 17:00 

Damsterweg 22a, 9628 BT 

Siddeburen, 06-13135891, 

www.freekvanderwal.nl 


