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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Inmiddels is de zomer al weer bijna op zijn eind, de scholen zijn weer begonnen,  

het vergaderseizoen is weer opgestart en de sportverenigingen zijn weer  los. 

De Schildjer Proat valt weer bij u op de mat, met alweer de aankondiging van  

de goed heilig man en de kerstbazaar er staan kortom weer veel aktiviteiten in de agenda. 

 

In de zomervakantie heeft het dorp niet stilgezeten, zo was  de kinderspeelweek weer erg 

geslaagd voor jong en oud en ook aan het Slochter Wold Spektoakel deed een grote groep uit 

Overschild mee, hierover kunt u uitgebreid lezen en herbeleven met de foto’s. 

  

Behalve kunst ìn de Pompel hebben we afgelopen weekend een heuse kunstroute gehad aan 

de OosterPaauwen, waar ondanks de regen veel belangstelling voor was. Dit is zeker voor 

herhaling vatbaar, omdat er buiten de Paauwen verder nog veel talent schuilt in en om ons 

dorp. In de Pompel kan er het hele jaar door geexposeerd worden, meld u aan! 

 

In  deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:  

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten  

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail 

 IJsclub  

 

 

De redactie wenst iedereen een fijne zomervakantie. 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 24 november 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
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Overschild, september 2017 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
De zomer is voorbij en het najaar staat voor de deur. Binnen het bestuur is er veel 
gebeurd in de afgelopen periode  waarvan ik u op de hoogte wil brengen.  
 
Bestuur 
Nadat er in mei een ledenvergadering is belegd leek het bestuur weer op volledige 
sterkte. De eerste opstart was niet gemakkelijk maar we hebben een dagelijks bestuur 
gekozen en vergaderen zeer regelmatig om alles op de rails te krijgen. Vol goede moed 
van start dus!  
Maar ook binnen een bestuur ben je het niet altijd met elkaar eens en dat kan leiden tot 
vervelende situaties en moet je je als bestuur afvragen of je op de goede weg zit. Dit 
hebben we gedaan door een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven om het 
probleem met onze leden te bespreken.  
Als bestuur hebben we alle vertrouwen in een goede voortzetting en voelen ons  hierin 
ook gesterkt door de aanwezige leden tijdens de buitengewone ledenvergadering.  
De notulen van de buitengewone ledenvergadering kunt u verderop in deze Schildjer 
Proat lezen en zo ook het financiële verslag  van DB en van de werkgroep evenementen 
zoals beloofd. Heeft u nog vragen over de verschillende verslagen dan kunt u contact 
opnemen met 1 van de bestuursleden.  
We willen vooruit kijken en gaan verder op de ingeslagen weg wat zoveel betekent dat 
we bezig zijn met de aanvraag van subsidies en ondersteunen we de ontwikkeling van 
een handvest in de vorm van een groenboek waaruit alle Schildjers kunnen putten als 
het om de versterking van de eigen woning gaat.  
 
Versterkingsprogamma  
Er staat heel wat te gebeuren in Overschild als het gaat om het aardbevingsbestendig 
maken van alle woningen. Vanuit Dorpsbelangen is de DVO bijna wekelijks in 
vergadering om tot een Groenboek te komen die als leidraad kan dienen voor iedere 
Schildjer als het gaat om de versterking van de eigen woning. We doen dit in overleg 
met gemeente en de NCG.  
Inmiddels zijn de eerste vragen van de bewonersavonden beantwoord maar er liggen 
nog veel meer vragen waarop we een antwoord willen. 
Daarnaast wordt er door de DCO gewerkt aan een “verlanglijstje” om alle aspecten die 
komen kijken bij het versterken (of herbouwen) van de woning in kaart te brengen en 
voor ons als inwoner/eigenaar de beste omstandigheden te creëren voor de 
reparatie/versterking of herbouw.   
Een hele klus met heel veel aspecten maar met een groep mensen die er zich in 
vastbijten om het beste voor ons allemaal te bewerkstelligen.  
Verderop in Schildjer Proat kunt u meer lezen over de werkgroep DVO. 
 
Waterpeil 
Inmiddels is er een antwoord van het waterschap Hunze en Aa’s ivm de daling van het 
waterpeil. 
In de eerste reactie van het waterschap werd aangegeven dat er geen sprake was van 
een daling van het grondwaterpeil in de afgelopen 3 jaar. Daarop is er een vernieuwde 
vraag gesteld maar nu over een periode van 30 jaar. 



Daarop is antwoord gekomen dat er over de afgelopen 30 jaar inderdaad een daling is van het 
waterpeil en wel met een 30 cm.  
Mocht u belangstelling hebben om de hele brief te lezen en alle staatjes en plaatjes die daarbij zitten 
te bekijken dan kunt u contact opnemen met mij. 
 
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.  
 
Kinderspeelweek 
Ook dit jaar weer een feest voor groot en klein. Het weer zat mee en de kinderen waren in 
opperbeste stemming, hutten bouwen, piraterij door het dorp, vlagen maken maar vooral heel veel 
plezier maken met elkaar. Een geweldige week met geweldige mensen die dit met zoveel lol doen.  
En het bestuur van Kinderspeelweek doet nog meer! Door de aanvraag en toekenning van subsidies 
zijn er nieuwe speeltoestellen gekocht en die zullen binnenkort worden geplaatst op het Kosterserf.  
 
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.  
Het was de bedoeling om in september te starten maar dat is net te enthousiast. De gemeente is 
jammer genoeg nog niet zover. Wel is bekend geworden dat de ophaalronde op dezelfde dag zal zijn 
als oud papier en dat dit met een echte vuilnisauto met vrijwilligers uit Overschild zal worden 
opgehaald. Maar wanneer de aftrap zal zijn is nu nog niet duidelijk.  
We blijven u informeren.  
 
Slochter Wold Spektoakel 
Wat een prachtige dag was het in het Roegwold de eerste zaterdag van september. Maar liefst 23 
teams uit de hele gemeente Slochteren met Steendam als nieuwste deelnemer deden mee aan de 
eerste lustrumeditie van het Slochterwold Spektoakel. Het was voor publiek, organisatie en 
deelnemers één groot feest. In verband met de route was het niet 
mogelijk om in het dorp een spel te organiseren en zijn daarvoor 
uitgeweken naar de parkeerplaats in het Roegwold. 
Corrie en ik hebben alle teams een hele grote sudoku laten oplossen 
waardoor de rust in het Roegwold niet verstoord werd. Met dank aan 
het bestuur van de Kinderspeelweek voor het opzetten en afbouwen 
van de partytent.  
Ook volgend jaar doet Overschild weer mee met het Slochterwold 
Spektoakel maar dan willen we echt in het dorp staan met een 
spectaculaire activiteit. En Mono heeft al aangegeven ook volgend 
jaar weer een team te willen formeren en ook willen ze helpen met de 
organisatie van de spelactiviteit. Een mooie samenwerking staat in de 
startblokken!  
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur 
Klaasje Pen 



Financieel verslag van de vereniging Dorpsbelangen Overschild 

Toelichting  jaren 2014, 2015 en 2016 

In de afgelopen jaren hebben de activiteiten van de Vereniging Dorpsbelangen Overschild zich 

beperkt tot een aantal ‘kernactiviteiten’. Het bestuur bestond uit slechts drie personen en de leden 

waren naast het werk voor Dorpsbelangen ook druk met de andere activiteiten in het dorp zoals de 

Schildgroep en de grote verbouwing van de Pompel. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren 

rondom de aardbevingsproblematiek laten echter zien dat een sterke Dorpsvereniging belangrijk is. 

Inmiddels is het bestuur weer op sterkte en willen we er met z’n allen weer de schouders onder 

zetten. 

Een en ander heeft er ook toe geleid dat verschillende zaken de afgelopen jaren zijn blijven liggen 

waaronder de financiële verslaglegging over de jaren 2014-2016.  

Wat ook opvalt is dat de contributies van de leden in de afgelopen jaren terug zijn gelopen. 

Traditioneel komen de meeste contributies tijdens de jaarwisselingen binnen. De laatste keer was 

dat (op een enkel trouw lid na, complimenten) tijdens de jaarwisseling van 2014-2015. Wanneer wij 

als Dorpsbelangen actief willen blijven in Overschild moeten we daar ook de middelen voor zoeken 

en de contributies maken daar een belangrijk deel van uit. Als bestuur hebben we ons dat 

aangetrokken en we willen onze leden dan ook weer actief gaan benaderen om zowel financieel 

maar ook in daden te participeren in activiteiten voor/ in het dorp. 

Hierna vermelden we de bijzondere uitgaven en inkomsten over de jaren 2014, 2015 en 2016. De 

jaarbalansen worden daarna weergegeven. De balans is niet chronologisch maar per soort 

uitgave/inkomsten weergegeven. 

Toelichting financieel overzicht 2014. 
Bijzondere uitgaven en inkomsten in 2014 waren de aanschaf van een maaimachine (€2.450,-) voor 

onderhoud van het kosterserf waar het speeltuintje zich bevind en waar o.a. ieder jaar de 

Kinderspeelweek wordt georganiseerd. Gelukkig hebben we voor deze maaimachine ook een mooie, 

helaas niet geheel dekkende, subsidie kunnen krijgen. Dat is trouwens kenmerkend voor het 

subsidiebeleid van de overheden en andere subsidieverstrekkers. We kunnen geld krijgen voor onze 

activiteiten maar we moeten er zelf ook geld in willen steken. 

Toelichting financieel overzicht 2015. 
In 2015 is er op het kosterserf meetapparatuur geplaatst om de impact van aardbevingen in het dorp 
vast te kunnen stellen.  Hier staat een eenmalige vergoeding tegenover die aan de eigenaar van het 
terrein is betaald. Die eigenaar, het Kantoor Kerkelijke Goederen van de Hervormde kerk was van 
mening dat dat geld aan de pachter moest worden gegeven. Dus hebben we in maart 2015 €1250,- 
gekregen. 
Ook hebben we in 2015 een aanvraag gedaan voor subsidie t.b.v. een wandelpad van de Kanaalweg 

naar de Graauwe dijk. Deze aanvraag is gehonoreerd en in november hebben we hiervoor €9605,- 

ontvangen. De aanleg en de betaling is in 2016 gedaan. 

Toelichting financieel overzicht 2016. 
In 2016 hebben Carel en Lex een Ooievaarsnest gebouwd (staat in de buurt van de ijsbaan). 

Vereniging Dorpsbelangen heeft hier ook een bijdrage aan geleverd (€250,-). Ook is in 2016 het 

wandelpad gereedgekomen en zijn de nota’s hiervoor voldaan (€9757.03). 

Toelichting financieel overzicht op de Spaarrekening, gecombineerd voor 2014, 2015 en 2016. 
De vereniging Dorpsbelangen heeft ook een spaarrekening. Geldverkeer met de Spaarrekening kan 
uitsluitend via de betaal rekening lopen. De af- en bijschriften van de spaarrekening (uitgezonderd de 
rentebijschrijvingen) kunnen dan behalve op het overzicht van de spaarrekening óók teruggevonden 
worden op de financiële overzichten van de betaalrekening van de jaren 2014-2016. 
 



Contant geld. 
Het contante geld van de vereniging wordt voornamelijk verkregen uit de geldinzamelingen voor het 
jaarlijkse vuurwerk. In 2015 is dat voor het laatst gedaan. Vanaf dit jaar wil de vereniging hier ook 
weer actief mee aan de slag. 
 
Samenvatting en conclusies. 
Op 1 januari 2014 en op 31 december 2016 bestond het financiële vermogen van de vereniging 

Dorpsbelangen uit de volgende posten. 

       2014      2016     Verschil: 
Betaalrekening:  € 2.775,47  €   680,05  € - 2.095,42 
Spaarrekening:  € 5.205,64  €4.001,53  €  -1.204,11 
Contant geld:  €       93,93  €1.169,63  €    1.075,70 

Totaal:  € 8.075,04  €5.851,21  € -2.223,83 
 
Geconcludeerd kan worden dat we er de afgelopen jaren ruim €2000,- op achteruit zijn gegaan. Dit is 
nog niet schrikbarend, we kunnen nog steeds de activiteiten uitvoeren die we gewoon waren. Echter, 
we kunnen ons geen grote tegenslagen veroorloven. Wanneer we verder willen in de ontwikkelingen 
van het dorp dan moeten we de financiën verder versterken. De aanvragen van subsidies zijn 
inmiddels weer opgepakt. Ook de ledenadministratie en de inning van de contributies worden weer 
ter hand genomen. We hopen zo de komende jaren activiteiten te kunnen blijven ontplooien die 
aansluiten bij ons als inwoners van Overschild. 
 
Eric Boer,  
Penningmeester vereniging Dorpsbelangen Overschild, 6 september 2017. 

  



 

  



 

 

 



Overzichten Werkgroep Evenementen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIJKSTRA CLEANING SERVICES OVERSCHILD 

 

 

Voor de reiniging van al uw afvalcontainers zowel éénmalig als periodiek! 

Blijven er afvalresten achter in uw container wanneer deze geleegd is?  
Heeft u last van de nare geuren die afvalcontainers kunnen verspreiden?  

Laat uw container dan periodiek reinigen met de professionele containerreinigingsdienst van D.C.S. 
 

 

  

 

 

 

Tevens hét adres voor de reiniging van u: 

 Zonnepanelen 

 Dakgoten 

 Terrassen 

 Gevels 

 Stoepen 

 Bruggen 

 Verkeersborden 

 Etc!  

 

Door o.a atmosferische vervuiling, uitwerpselen mos/alg etc van uw zonnepanelen zal de energieopbrengst 
behoorlijk afnemen. Wanneer u frequent uw zonnepanelen vakkundig laat reinigen blijft de energieproductie 

gedurende het hele jaar optimaal. Door alleen al de atmosferische vervuiling kan het verlies in rendement 
oplopen tot 30%! Wij reinigen de panelen met een nano shampoo en gespecialiseerd reinigingsmateriaal 
welke geen krassen achterlaat. Tevens brengen wij een vuilafstotende laag aan op u panelen zodat deze 

goed beschermd zijn.  

              ☏ 06-10619717    www.dcs.nu   06-83082951 ☏   

 

ADVERTENTIE 



Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) 

rapporteert: 

 

De NCG inspectieronde’s voor woningeigenaren binnen Overschild zijn afgerond en het 

buitengebied is nu aan de beurt. Voor het eind van dit jaar zullen de eerste, meermaals 

uitgestelde, “engineeringrapporten” op tafel komen en dan begint de ellende. Kijk op 

deze internet pagina om een indruk te krijgen wat je te wachten zou kunnen staan: 

goo.gl/rE8EZ3 

Het is wel duidelijk dat een bewoner gedurende de versterking niet in zo’n huis kan 

blijven wonen. Je zult dus moeten verhuizen naar een wisselwoning voor een 

gemiddelde termijn van 6 maanden. Wie kiest hiervoor? Nou, wij niet. Maar we móeten 

wel: een onversterkt huis is in de toekomst wellicht niets meer waard. 

Is er sprake van enige compensatie voor al dit ongemak? Jawel: in de vorm van de 

vergoeding van alle onkosten plus de mogelijkheid om, onder voorwaarden, maximaal 

€4000,- te besteden aan verduurzamingsmaatregelen in het te versterken huis. De 

Nationaal coordinator beschrijft geweldige vergezichten in zijn meerjarenplan:  

Missie NCG: “De Overheidsdienst Groningen zorgt in dialoog met alle 

maatschappelijke stakeholders voor een planmatige en daadkrachtige regie en 

sturing op een duurzame versterking en vernieuwing van het aardbevingsgebied 

opdat deze regio weer veilig en sterker dan ooit een nieuwe balans vindt tussen 

gaswinning en een versterkte gebiedsidentiteit en gebiedskwaliteit met nieuwe 

economische kansen en een leefbare en aantrekkelijke woon-, werk- en 

leefomgeving.” 

Super toch? Maar er zit een addertje onder het gras:  

De praktische uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten zijn belangrijke 

aandachtspunten bij het vormgeven van de regeling verduurzaming. 

Vertrekpunt is en blijft vanzelfsprekend dat de eigenaar-bewoner zelf de keuze 

maakt of en hoe de beschikbare subsidies en financieringsarrangementen in te 

zetten zijn voor extra energieprestaties boven het niveau dat met het versterken 

wordt gerealiseerd. Bij de keuze wil NCG bewoners goed ondersteunen. NCG ziet 

hier onder andere mogelijkheden voor de digitale gemeentelijke energieloketten. 



Klassiek voorbeeld van een sigaar uit eigen doos. De Nationaal Coordinator ziet graag 

versterkte huizen met nul op de meter, maar de eigenaar-bewoner moet het zélf doen 

en aan bijdragen. Dat kan met bestaande subsidies óók wel zónder versterkingsoperatie.  

De twee dorpsbijeenkomsten die in mei en juni werden georganiseerd hebben veel 

vragen over deze en andere zaken opgeleverd. Op de tweede avond hebben zich 

verscheidene mensen  gemeld om hiermee verder te gaan. Gedurende de zomer is de 

DVO hard aan het werk gegaan om alle aspecten van de versterkingsopgaven en alles 

wat ons verder te wachten staat, te bespreken. We werken transparant, iedereen kan 

de notulen van de vergaderingen inzien op: http://goo.gl/hqDo3k 

Onze standpunten, zienswijzen en conclusies 

worden op dit moment verzameld en 

beschreven in het voorlopige “DVO 

Groenboek”. Het rapport zal met de 

bewoners van Overschild e.o.  (allemaal 

leden van dorpsbelangen nietwaar?) 

besproken worden op een nog aan te 

kondigen derde dorpsbijeenkomst. Het 

eindrapport, het “DVO Witboek” zal 

vervolgens breed worden gedeeld, natuurlijk 

ook met de gemeente en de NCG.  

Het belangrijkste doel van het DVO Witboek 

is om de bewoners bij te staan in de beslissingen die genomen moeten worden. 

Wanneer wil je de versterkingsoperatie laten beginnen: meteen en geheel op advies van 

de NCG? Of later als je je een beter beeld hebt kunnen vormen van de 

(on)mogelijkheden van de operatie? Is het verstandig eigen geld te steken in een 

gedateerde woning? Of is het misschien verstandiger aan te sturen op herbouw van een 

duurzame nieuwe woning met betere indeling of levensloopbestendigheid? Zware 

keuze’s, die volgens de DVO goed moeten worden voorbereid. Velen van ons zullen 

hierbij gerichte ondersteuning nodig hebben. Deze zal niet van de NCG of CVW kunnen 

komen. Deze organisaties willen dat wél zo zien, maar ze hebben een eigen belang. 

Zo zijn er nog heel veel andere overwegingen en punten waaraan gedacht moet 

worden. Zie het DVO Witboek maar als handleiding die je nog goed van pas gaat komen. 

We willen je daarbij blijven informeren, of misschien heb je zelf suggesties. Stuur 

daarom s.v.p een mailtje met naam en adres naar: versterkingoverschild@gmail.com 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief september 2017 
 

In juni schreven we dat we voor de versterking van de Pompel in het kader van de aardbevingen 

mensen zochten om dit project te begeleiden. Er was niet veel animo en daarom hebben we de 

NCG verzocht om de versterking te laten plaatsvinden nadat alle huizen in Overschild versterkt 

zijn. De Pompel kan intussen goed dienst blijven doen als ontmoetingspunt en als kantoor voor de 

NCG. Dat verzoek is gehonoreerd. 

 

De zomer is voorbij en een reeks van activiteiten vullen de agenda al weer. Verschillende clubs 

bevolken de Pompel en dat is mooi om te zien. Maar laten we wel iets afspreken: laat onze 

beheerder weten wat je van plan bent. (zie contactmogelijkheden rechtsboven) Dan kan dat in de 

agenda worden gezet en houden we er rekening mee. Dus niet zomaar onverwachts binnenvallen!  

 

We zetten de Pompel graag in voor vergaderingen en feestjes. Dat is hard nodig om het gebouw te 

kunnen blijven betalen. Door deze commerciële activiteiten kunnen we vrijwilligers, die dan voor de 

catering zorgen, een vergoeding geven. Geinteresseerd? Geef je dan op bij Henk Heinen. 

 

Op zaterdag is onze keuken en bar weer open, dus laat je verrassen met de weekaanbieding of 

kom gezellig een patatje mét en nog meer eten. De 

bar blijft open tot een uur of negen, en als je het 

gezellig maakt wil de man of vrouw achter de bar 

de zaak nog wel eens wat langer open houden. 

 

De zaterdag is typisch een activiteit vóór en dóór 

het dorp. Dat doen we samen en zoiets kan alleen 

maar blijven bestaan als je af en toe ook eens een 

dienstje draait. Geef je op bij Jelle Dijkstra, dan 

komt het helemaal goed (06-106.197.17) 

 

Dan het programma voor het komende tijd. We 

willen met de vrijwilligers (geef je dus op!) een 

herfstbuffet organiseren op 3 november . Noteer de datum vast in je agenda. We maken er iets 

moois van. Niet te missen voor alle vrijwilligers met een hart voor ons dorp. 

 

Gedurende de zomer is de Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) elke maandag 

avond bijeengeweest om de versterking en alles wat daaromheen speelt uit te werken. Daar gaan 

we nog veel van merken. Zie elders in deze Schildjer Proat. 

 

Op de valreep óók nog even een oproep van het bestuur: als je wat te melden hebt kom dan langs 

op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 20:00u, in de Pompel.  We zijn actief op 

Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk 

volgen. Heb je ineens een snel idee? Stuur dan een mailtje!  

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

mailto:dorpshuisdepompel@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



                                Nieuwgeboren  
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

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

 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

 
 

Rembertus Niklaas Willemsen 

 
Dhr. Willemsen overleed op 22 juli 2017 op 95 jarige leeftijd. 

Hij heeft jarenlang kopij geleverd en op deze manier meegewerkt aan 

onze dorpskrant. 

 

  

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 

 

 
 

 



Het SlochterWold Spektoakel 

 

 

 

 



 

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. 

We hebben nu ook een facebookpagina SV Mono Overschild.  

Voetbal 

Het voetballen op de zondagavond is alweer bijna ten einde. We voetballen nog door tot en met                  

24 september. Daarna houden we een winterstop om dan de eerste zondag van april 2018 weer te beginnen. 

Volleybal 

Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start. Elke maandagavond kun je volleyballen in het 

dorpshuis de Pompel. Het begint om 20.30 uur en de kosten bedragen  2 euro per avond. Dit kunt u per keer 

betalen. Voor degene die het leuk lijkt en nog nooit zijn geweest. Kom een keer mee sporten! 

Het 19
de

 recreatief volleybaltoernooi van 5 t/m 8 juli ligt alweer een tijdje achter ons. We deden dit jaar met 

4 teams mee. Dit jaar hadden ze de regels zodanig aangepast dat alle teams die meededen door gingen naar 

de zaterdag. Alle teams hebben heel leuk gespeeld, helaas hebben we geen podiumplaats weten te 

bemachtigen. Aan het eind van het toernooi hebben we samen met alle teams van Overschild nog een beker 

overhandigd aan het bestuur van stichting Aigenwies. Dit als bedankje dat we al 19 jaar aan het toernooi 

hebben mogen deelnemen. Dit jaar was namelijk het laatste jaar dat ze het toernooi in deze vorm hebben 

georganiseerd. Hoe het volgend jaar zal zijn is nog niet duidelijk, maar als we weer mee kunnen doen zijn 

we van de partij! 

Slochter Wold Spektoakel 

2 september hebben we weer meegedaan met het Slochter Wold Spektoakel. Waarbij je in gemengde teams 

van 6-10 personen (vanaf 16 jaar) een tocht op de fiets maakt. En bij de deelnemende dorpen heb je allerlei 

activiteiten die je als team gaat beoefenen. Overschild deed mee met een team van tien personen plus nog 

acht supporters genaamd de Schildjers. Van de familie Stok hebben we hele mooie t-shirts gekregen met 

onze teamnaam erop. Namens het team en het bestuur van Mono hartelijk dank hiervoor. Bas Pen zorgde net 

als voorgaande jaren weer voor de catering met een kar achter op de fiets. Uiteindelijk zijn we 20
de

 

geworden van de 23 teams. 

Wat een top dag is het geweest. Met zeer leuke spellen. Denk aan blind kanoën, sudoku oplossen, 

verscheidene hindernisbanen en nog veel meer. Verderop in de Schildjer Proat foto’s van deze dag.  

 

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

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


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



       WINDLUST MAIL 

 

Zo, het Groninger Molenweekend is weer 

voorbij (was in juni) en u had nog tegoed 

hoeveel bezoekers er zijn gekomen. Nou 

dat viel dus tegen, een stuk of 4, 5 en met 

de 3 leerlingen zijn er dus totaal zo’n 8 

geweest. Deze zaterdag was mijn lesdag 

en aangezien de Groote Poldermolen nog 

niet mag draaien heb ik instructie gegeven 

op de Windlust. Het instructieonderdeel 

was: graantransport, schuddebak,  luien 

(zakken ophijsen), afschieten (klaar 

product naar beneden laten zakken). 

Nuttige zaken dus voor de korenmolenaar. 

Over instructie kom ik verderop in deze 

mail/meel nog even terug. We hebben 

tijdens molendagen weleens meer 

bezoekers mogen ontvangen. Toch blijven 

we hoop houden op betere tijden.  

En . . . er kwam een betere tijd. De Roegwoldfietstocht.                                                               

De 2
e
 Roegwoldfietstocht op zaterdag 5 augustus. Om 10.00 uur gingen we los. De Windlust was 

stempelpost en de Pompel, ondanks de zomersluiting, was 1 van de 4 opstapplaatsen. We hebben 

het geweten. Marius kon helaas niet. Ineke, mijn onvolprezen echtgenote, heeft mij geassisteerd 

en wij hebben 311 (u leest het goed: driehonderd en elf) turfjes gezet en ongetwijfeld zullen er 

nog wel zo’n 20 á 30 tussendoor zijn geglipt omdat er bij tijd en wijle een file van wachtenden 

stond. Ineke had er veel plezier in maar heeft al gezegd dit niet te vaak te willen en daar kan ik 

haar alleen maar gelijk in geven. Diverse stempelaars (zeker 30) hebben de moeite genomen om 

ook even boven te komen en te kijken naar het werk van de molenaar. Marius en ik hadden 

vooraf al een hele partij tarwe gemalen en gebuild en in zakjes van 400gr. gedaan. Er stonden er 

90 stuks klaar en ik heb er op de dag zelf nog flink wat bij moeten maken. Kortom, een dag om 

voorlopig niet te vergeten. Het was geweldig druk maar wel erg leuk om te doen. De laatste 

fietser kwam nog om 16.05 z’n stempeltje halen. Moe maar voldaan hebben we de molen 

opgeruimd, het was toen 17.00 uur. Nog even nagezeten in de Pompel en daarna op huis aan. 

Overigens die zakjes meel, die wij aan de fietsers gaven, delen wij uit aan alle bezoekers die dat 

leuk vinden. Kost niets en de pannenkoeken, die wij er thuis van bakken, smaken prima. Als u 

dus niet weet wat u zaterdags wilt eten en de patat met kroket in de Pompel  (overigens zeer door 

ons aanbevolen)  vindt u deze keer geen optie, dan is dit dus ook een mogelijkheid. Moet u wel 

even langskomen op de vrijdag als we open zijn. Eitje erdoor, melk en een beetje zout. Lekker 

hoor. 

 



Goed, wat is er verder gebeurd. In het Bokkeblad van 28 juni jl. stond vermeld dat het 

motorhuisje bij de Windlust de gemeentelijke monumentenstatus krijgt. Nou dat is geweldig 

nieuws natuurlijk. Maar het werd nog mooier want al vrij snel hierna werd bekendgemaakt dat 

het motorhuisje de status rijksmonument, behorende bij de molen Windlust, krijgt. De plannen 

die de stichting met het motorhuis heeft komen hierdoor een stukje dichterbij omdat er nu ook 

meer mogelijkheden tot subsidiëren zijn. Het bestuur is hier al mee bezig met o.a. een begroting 

voor restauratie en een eventuele plaatsing van een Bronsmotor voor aandrijving van het 

boerengemaalkoppel op de begane grond.  Daar zijn we driftig naar op zoek. We houden u op de 

hoogte. Mocht u nog ergens een BRONSje in de schuur hebben staan dan houden wij ons warm 

aanbevolen, hij krijgt een tweede jeugd.           

Dan het oliepersgebeuren. Hier zijn we nog niet veel verder mee gekomen maar het heeft 

momenteel geen prioriteit.  Eerst gaan we iets verzinnen om het ruitje in de meelkuip schoon te 

houden. Door het malen ontstaat er toch enige statische elektriciteit en daardoor “kleeft” er meel 

aan het ruitje. We denken de oplossing te hebben gevonden om één van de jagers (een leertje dat 

het meel aan de buitenkant van de loper meeneemt naar de meelpijp) uit te rusten met een soort 

plumeau  of lap die telkens over het ruitje veegt. De meelkuip moet dus weer uit elkaar, een 

stoffige klus van enkele uren.  Er worden ook direct enige modificaties aan de schuddebak 

gedaan waardoor montage en demontage eenvoudiger wordt. Allemaal te zien tijdens de 

openingstijden.  

Zaterdag 9 september, ook alweer voorbij, is de open monumentendag geweest.  Hoeveel 

bezoekers we  op de Windlust hebben ontvangen, die desgewenst een zakje meel meekregen, 

krijgt u de volgende keer te horen. Het was toevallig opnieuw een instructiedag  die ik op de 

Windlust kon geven. Eén van de onderdelen , rondleiden van en uitleg geven aan bezoekers, kon 

mooi door de leerling-molenaars worden geoefend. 

 Tenslotte kom ik nog even terug op mijn opmerking over de instructie. Momenteel kampt de 

molenstichting met een dreigend tekort aan molenaars. De stichting is groter geworden 

(gefuseerd met Molenstichting Oldambt) en heeft nu in totaal 12 molens. Het streven van de 

stichting is minimaal 2 molenaars per molen.  Dat zouden er dus 24 moeten zijn. Er zijn er nu in 

totaal 12.  Door verhuizing en het ouder worden van de huidige molenaars gaan er in korte tijd 

nog eens 4 weg. En van de overblijvende 8 zijn er een paar ook al boven de 70 jaar. Kortom, 

donkere wolken boven de molens van de MSMOG. Als u de molens een warm hart toedraagt, 

denk er dan eens over om vrijwillig molenaar te worden. De cursus begint weer in januari en 

wordt gegeven op de Groote Poldermolen en bevat o.a. weerskunde, veiligheid op de molen, 

praktijk (dus leren omgaan met de molen), molentheorie, ontvangst van bezoekers etc. Ook 

worden er diverse molens bezocht die hier wat minder of helemaal niet voorkomen, zoals een 

papiermolen, een waterradmolen en enige excursies o.a. Zaanse Schans. Ook dit is een onderdeel 

van de opleiding. De stichting hoopt op reacties van u.        

Nou ik heb wel weer genoeg verteld en stop ermee. 

Tot mails/meels 

Lex. 



 

De vakantie is weer voorbij en helaas ook de zomer, gezien het weer niet echt meer meewerkt.  Dus 

gaan we maar weer beginnen met het plannen van binnenactiviteiten. 

We hebben er al een paar op de agenda staan, dus pak de kalender er vast bij om het te noteren. 

 

Als deze editie van Schildjer Proat  uitkomt hebben we de schuurverkoop al weer gehad.  

Maar er gaat nog meer komen. 

 

>Op zaterdag 23 september hebben we weer eens een muziekavond in de Pompel. 

Deze avond treedt de band "Turn Left"op. Onder het genot van een drankje (voor eigen rekening) en 

een gratis hapje kan men naar hartenlust met de voetjes van de vloer. 

 

>Op 14 oktober is er een ouder-kind doemiddag, waar ouders en kinderen samen lekker kunnen 

knutselen en na afloop genieten van lekkere pannenkoeken! 

 

>Voor de dames, heren zijn natuurlijk ook welkom, hebben we op 18 oktober een bloemschikavond. 

Samen, met een kopje koffie, even een stukje in elkaar zetten. 

 

>Natuurlijk komt ook dit jaar de Sint een bezoek brengen aan Overschild. Het is de bedoeling dat de 

Goedheiligman op 25 november de kinderen een cadeautje komt brengen. 

 

>Om alvast in Kerstsfeer te komen hebben we op 16 december een Kerstbazaar. 

 

Alles op een rijtje: 
 

23 sept.   TURN LEFT                      zaal open vanaf: 20.30 uur                 Kosten: € 7.50 p.p. 

 

14 okt.   ouder-kinddoemiddag      tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur.         Kosten:  €5.00 per duo !            

                                                                      opgeven vòòr 7 oktober 

 

18 oktober    bloemschikavond       tijd:  van 20.00 uur tot 22.00 uur.        Kosten: € 17.50         

                                                                      opgeven vòòr 13 oktober  

           

 25 november SINTERKLAAS       tijd:  van 14.30 uur  tot 16.00 uur.       Kosten: 7.50 p.k. 

                                                                      opgeven vòòr 18 november             

 

 

Opgeven, voor alle evenementen, kan bij Rammona Smit. 

Telefoonnummer: 05960566510 of 0610910987 of via de mail:  rammonasmit@hotmail.com. 

LET WEL: ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME!!!!! 

 

Wij zien jullie graag op één van deze, of alle evenementen!!!!  

 

Namens de werkgroep, Joba 

 

 



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



IJsclub Schildmeer en omstreken 

Hierbij het laatste nieuws van IJsclub Schildmeer en omstreken. De 

zomer nadert haar einde en wij kunnen niet wachten tot het winter 

wordt. Wij zijn nog bezig met de renovatie van de ijsbaan. Het grondwerk is 

afgerond, het nieuwe hek is rond de ijsbaan geplaatst. De materialen t.b.v. de 

verlichting worden binnenkort besteld en geplaatst. Voor het winterseizoen gaan 

we de ijsbaan feestelijk openen. Over de exacte datum lichten wij jullie op tijd in. 

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/search?biw=1366&bih=588&tbm=isch&q=provincie+groningen+logo&sa=X&ved=0ahUKEwiY-uLf_KnUAhXLJlAKHaCQA-cQhyYIJA
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.eemsbode.nl/files/2013/11/NAM.jpg&imgrefurl=http://www.eemsbode.nl/nieuws/40881/schadebudget-nam-lang-niet-toereikend/&docid=JDcaNUXqst7INM&tbnid=NtghUfiEh-dp6M:&vet=10ahUKEwiyrNaOlJHWAhWRa1AKHQEpDYMQMwiBASg9MD0..i&w=1024&h=1024&hl=nl&bih=588&biw=1366&q=nam&ved=0ahUKEwiyrNaOlJHWAhWRa1AKHQEpDYMQMwiBASg9MD0&iact=mrc&uact=8
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
mailto:ijsvereniging.schildmeer@hotmail.com


    De Slimme meter 
Een slimme elektriciteit en gasmeter doen in steeds meer huishoudens hun intrede. Hiermee 

krijgen de netbeheerders en elektriciteit leveranciers in Nederland een totaal inzicht van de 

energiestromen, van de totaal opgewekte energie van elektriciteitscentrales tot aan de 

eindverbruiker. De zakelijke klanten hebben vanaf 1998 tot 2002 allemaal een meter gekregen 

die op afstand afleesbaar is. Met de consumentenmarkt zijn ze vanaf 2005 begonnen en hebben 

ze 2020 als einddoel gesteld dat iedereen een slimme meter heeft. Ook de transformator 

huisjes in de straten worden voorzien van een slimme meter. Als de uitrol van meters heeft 

plaatsgevonden is het gas en elektriciteit netwerk en de stromen daarvan beter in beeld. 

De slimme meter die bij de huishoudens geplaatst worden is alleen op afstand afleesbaar via 

een simkaart. De echte slimme meter is naast dat die op afstand afleesbaar is ook bedienbaar 

om te dimmen en af te schakelen bij overbelasting of wanbetaling. Deze meter echter, mag niet 

in het Nederlandse elektriciteitsnet geplaatst worden. Met de op afstand afleesbare meter 

worden meetgegevens gecollecteerd, met die gegevens kan de leverancier je informeren en 

bijsturen en kan je zelf ook bijvoorbeeld je maandbedrag bijstellen. Je zelf bewust maken van je 

energieverbruik. 

In de media is er al veel over de slimme meter geschreven, de voor en nadelen. Moet je de 

meter laten plaatsen of ga je de meter weigeren. Beide mag, de één vind het interessant de 

ander kijkt er nooit naar. Ook op internet (Wikipedia / slimme meter) is een hoop te vinden over 

de slimme meter. Tevens kan de netbeheerder je ook van informatie voorzien. Het blijft 

overigens aan de klant of die een slimme meter wenst, toch zal de netbeheerder er alles aan 

doen om het hele meterpark slim te krijgen.  

Technisch is er veel te vertellen over de meter, er worden verbeteringen doorgevoerd. Bij velen 

is de mechanische meter (draaischijfmeter) wel bekend, en zit soms al tien tallen jaren in de 

meterkast. Door slijtage aan de asjes gaan door de jaren heen deze meters iets minder 

aangeven, zowel bij het leveren als bij het terug leveren van bijvoorbeeld de zonnepanelen. Dan 

kan het zijn dat na het plaatsen van de slimme meter het verbruik anders is. Ook zijn er 

populaties meters in het net geplaatst die veel meer aangaven dan er werkelijk verbruikt werd, 

deze worden dan vervangen. KEMA voert de meterpool uit wat betekent dat elk jaar 

steekproefsgewijs op locatie een grote hoeveelheid meters worden geijkt. Er is dus toezicht op 

de juistheid van het meten. 

Tot slot, er zijn steeds meer slimme apparaten in onze maatschappij wat ons gemak dient. Een 

derde plaatst met de slimme meter dat achter je voordeur. Een ieder moet zelf beslissen of die 

een slimme meter laat plaatsen. Ook m.b.t. bescherming persoonsgegevens en privacy zijn er 

regels opgesteld.  Succes met het keuze maken van de slimme meter. 



                                  

 

     Kinderspeelweek 2017 

 

Inmiddels is het alweer even geleden, maar nog lang niet uit ons hoofd verdwenen. Dit 

jaar hebben we de kinderspeelweek samen gevierd met het thema PIRATEN. Vorig jaar 

bestond de kinderspeelweek maar liefst 35 jaar. Dat bekend dat dit alweer de 36e keer 

was. 

De piraterij voor 2017, is alweer voorbij.. KSW AHOY!  

 

 

Met circa 50 kinderen en 30 leiding hebben we dit jaar 5 groepen ingedeeld. Het 

programma stond vol met verrassingen. De tijd is voorbij gevlogen.. en voor je het weet 

is het alweer 2018. Daarom alvast voor in de agenda.. de kinderspeelweek van 2018 vindt 

plaats op 13 t/m 17 augustus 2018! 

 

Een terugblik op de week: 

Daar waar met veel plezier, enthousiasme en creativiteit een hele organisatie aan vooraf 

is gegaan..  

 

Zaterdag, een speciale avond voor alle leiding, vrijwilligers en ouders. De aftrap van de 

week die komen gaat. De belangrijkste aandachtspunten, plannen en instructies worden 

besproken. Na de bespreking wordt er onder het genot van een hapje en een drankje 

een bingo spel gespeeld. Iedere ronde viel er een met-, lever- en/of grillworst in de 

handen van een van de aanwezigen. Het was een gezellige avond. Wij hopen ieder jaar op 

meer aanwezigheid tijdens deze avond, dat is het zeker waard.  

 

Op de traditionele maandag verzamelden de 

kinderen zich weer voor de grote tent. Ze 

waren dolblij, enthousiast en klaar om te 

beginnen. In het bijzonder werden er dit jaar 

i.p.v. hutten, schepen gebouwd. Daarvoor 

moesten er eerst weer pallets, balken, 

planken en zeilen gesjouwd worden. In de 

middag hebben al onze piraten de schepen in 



kleur gebracht met in de ene hand een pot verf.. in de andere een gekleurde kwast. 

Groep 4 had het mooiste schip ‘Piet Piraat’ gemaakt van het hele piratendorp. Zij 

hebben daarom een leuke prijs gewonnen.  

Ook werden er deze dag meerdere schatkaarten gemaakt. Natuurlijk verschenen er 

daarnaast weer talloze mooie kleurplaten en tekeningen.  

 

Dinsdag zijn de piraten groep voor groep door het dorp gaan speuren. Onderweg waren 

er obstakels, opdrachten en grote raadsels. We kwamen onderweg het volgende tegen: 

- Het proefspel  

- Bandana’s maken  

- Het tekenspel  

- Puzzelen  

- De mooist geschminkte piraat! 

- Schatkist zoeken  

- Fluiten met een beschuit in de mond.. wie dat gelukt 

is, is een echte piraat! 

- Storm op zee 

Bij ieder onderdeel kon de groep dukaten winnen. Tussen de middag hebben we allemaal 

een heerlijk patatje met frikandel of kroket bij Bas Pen gegeten. Groep 5 is de winnaar 

geworden van deze drukke dag. Alle piraten hebben een piratendiploma gekregen voor 

hun enorme inzet.  

 

In de ochtend van de woensdag was er een grote verrassing voor de kinderen. Er was 

een te gekke poppenshow, uiteraard in het thema piraten. Ook was er voor jong en oud 

een springkussen in de vorm van een piratenschip. ‘Doe dit.. doe dat’.. werd nog lang 

nagezongen tijdens de rest van de dagen. De 

kinderen zullen precies weten waar het over 

gaat. Na de middagpauze was er een sportieve 

zeskamp met de volgende onderdelen: 

- Auto trekken 

- Het lichamenspel  

- Wc borstel gooien  

- Latje schieten 

- Stormbaan, als een piraat! 

- Beker-water-doorgeef spel  

Tot slot kon iedereen, voor diegene die het 

aandurfde, buik glijden. De groene zeep vloog ons om de oren, maar wat hebben we 

gelachen. Groep 4 had voor deze opdrachten de sterkte piraten meegenomen, daarom 

zijn zij tot winnaar geroepen.  

 

 

 



 

 

Woensdagavond was er een speciale leidingavond. Door een subsidie van de gemeente 

Slochteren, hebben wij een originele BBQ-avond kunnen organiseren. Toen de oude VW-

bus het veld op werd gereden, werden de BBQ’s al gauw aangestoken en hebben we 

heerlijk gegeten met ons allen.  

 

Donderdag, de dag dat eigenlijk iedereen al wel een uurtje langer had willen slapen. 

Maar dit niet doet om niks van de speelweek te missen. De auto’s zijn in een lange stoet 

achter elkaar aan naar de speeltuin in Godlinze gereden. Er zijn net als vorig jaar ook 

een aantal kinderen vertrokken naar Appingedam om te gaan vissen. Het was een leuke 

en sportieve donderdagochtend. De ene vis werd na de andere gevangen..  

De winnaars zijn: 

1e Roos (88,5 cm) 

2e Iris (85,5 cm) 

3e Pieter (32,5 cm)  

 

Snel naar huis een broodje eten en gauw weer terug naar het 

piratendorp. De schatkaarten zijn deze middag middels een flessenpost 

in het Eemskanaal gegooid. Wie weet horen we er nog wat over terug.  

Toen we terug wilden lopen, hoorden we harde sirenes. Het was de 

brandweer!! Een grote verassing. Na een middag spuitvoetbal, waarbij 

de kinderen zelf met een echte brandweerslang mochten blussen.. zijn 

we allemaal teruggebracht in de brandweerauto naar het veld. Een dag 

om nooit meer te vergeten.  

 

Vrijdag  

Het is weer zover.. de laatste dag is aangebroken. De schepen werden stuk voor stuk 

afgebroken. De masten werden naar beneden gehaald en de poffertjespan werd aan 

geslingerd. Ook werden er oude traditionele spelletjes gespeeld, zoals de stoelendans.  

 

Op de vrijdagavond werd er een kinderdisco 

met verkleedwedstrijd gehouden. De winnaar 

zijn: 

1e Sarah 

2e Iris 

3e Sander 

Onder het genot van een suikerspin zijn alle 

kinderen tevreden, moe maar voldaan naar huis 

vertrokken.  

 

De rest van de avond heeft de DJ nog voor een gezellige sfeer gezorgd. Onder het 

genot van een hamburger (normaal, double of triple) en een drankje is de 

kinderspeelweek 2017 tot zijn einde gekomen.   

 

NIEUW!! 

Wij zijn al enige tijd bezig (in samenwerking met dorpsbelangen) om de speeltuin 

op te knappen en hier en daar wat te vernieuwen. Door een subsidie van het loket  

 



 

 

leefbaarheid hebben wij het voor elkaar gekregen om 3 nieuwe toestellen te 

plaatsen. Laat je verrassen.. 19 september is het zover!! 

 

Ter herinnering!!  

De kinderspeelweek in 2018 zal plaatsvinden van 13 t/m 17 augustus 2018.  

Dus noteer dit alvast in jullie agenda! Dit is week nr. 33!! 

 

Namens deze weg willen wij iedereen (de sponsoren, vrijwilligers, kinderen, 

ouders, Brandweer Siddeburen en spellocaties) nog een keer heel erg bedanken 

die ons geholpen hebben om de kinderspeelweek weer tot een groot succes te 

maken. 

 

Hierna volgen er een aantal verslagen die de groepen hebben gemaakt. Voor een 

ieder die nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan, 

www.kinderspeelweekoverschild.nl.   

 

Met vriendelijke groeten, 

Het kinderspeelweek bestuur 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben een speelweek in Overschild  

En alle kinderen worden wild  

We spelen zingen en dansen hier  

En hebben samen veel plezier 

 

Vandaag was het de eerste dag  

We bouwden schepen met een lach 

Een verfje hier, een verfje daar 

De schepen zijn weer helemaal klaar  

 

Vandaag was het dukaten dag 

De piraten waren goed van slag 

Een spelletje hier, patatje daar 

En alles was weer voor elkaar! 

 

Jan Klaassen was vandaag de held  

Hij had last van een dief op het veld  

De zeskamp was weer een leuk feest  

En iedereen zag eruit als een beest! 

 

De vissers gingen als eerste op pad 

In de speeltuin werden we net niet nat 

Een flessenpost hier, de brandweer daar 

En alles was weer voor elkaar! 

 

Vandaag was het kanonnen dag  

We schieten alle schepen af 

Een kogel hier, een kogel daar 

En allemaal tot volgend jaar!!!!!  

 

 

 

 

 



 
 

  



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



  Aanbieding !! 

 
    4 Seizoensschijven 
    4 Kipschnitzels 
    4 Sibboersterschijven 
 

Nu samen  € 9,95 
                                                                                                             
tegen inlevering van deze bon  

 

Aanbieding !!  Aanbieding !! 
 

Kom langs voor méér van onze ambachtelijke producten 
 

 

Hoofdweg 164c  9628 CW Siddeburen  tel. 0598-432100 



 



Overschild’s eerste vermelding in de krant (Gert de Vries) 

http://www.delpher.nl/ geeft een leuke mogelijkheid om van alles in oude kranten op te zoeken. Eigen 

familie bijvoorbeeld of berichten over Napoleon, maar in dit geval zocht ik het naar éérste voorkomen van 

het gehucht Overschild, dat in 1852 nog niet echt bestond maar waarvan het gebied Over ‘t Schild heette. 

Het behoorde kerkelijk en qua historische ontginningsrichting bij Hellum. Lees het drama mee: 

Wat kunnen we uit de advertentie opmaken? Welnu via  http://www.allegroningers.nl/  is Geert Fokkes 

Veldman goed te vinden. Hij moet in 1799-1800 geboren zijn in Tjamsweer want hij is 28 jaar als hij op 

18/4/1827 met Geertje Geerts Dijkstra trouwt.  Beide zijn landbouwers en krijgen Annechien Veldman op 

16/4/1828, maar deze baby overlijdt na 16 weken. Gelukkig wordt een tweede dochter geboren op 

27/8/1829 die dezelfde naam krijgt. Maar dan een doodgeboren zoontje in 1831, waarna Geertje zelf op 

23/12/1832 in Hellum op 30 jarige leeftijd overlijdt. Arme ziel ..  Haar enige dochter Annechien zal wel 10 

kinderen krijgen waarvan er helaas ook vijf jong overlijden. 
 

Niet bij de pakken neerzittend hertrouwt Geert 11/7/1835 met Booike Thomas Lubberts, dienstmeid uit 

Dorkwerd, een jonge blom van 20 jaar. Ze krijgen 3 kinderen: Fokko (1836), Frouwke(1839), Thomas (1844), 

maar vader Geert Fokkes komt dan helaas op 48 jarige leeftijd te overlijden. Booike hertrouwt in 1851 met 

Pieter Smith en ze krijgen een kind (een moetje want vier maanden na trouwerij). In de advertentie is te 

zlen dat ze wonen en werken op het eigendom dat nu verkocht wordt. Maar Booike sterft in 1855 op de 

leeftijd van 40 jaar en nadat Smith in 1856 een jongere vrouw hertrouwt gaat hij terug naar Termunten. 
 

Samengevat: het was ongetwijfeld hard werken, veel verdriet en je bleef liever niet alleen. De kinderen van 

Geert Fokkes waren 22, 16, 13 en 8 jaar in het jaar van de advertentie hierboven.  Nog meer tranendal: 

zoon Fokko (van 1836) krijgt 4 kinderen die allen jong sterven incluis hun moeder. Hij hertrouwt, krijgt nog 

eens drie kinderen waarvan er twee overlijden. Frouwke (1839) wordt maar 23 jaar, afijn genoeg ellende in 

die tijd. 

  

http://www.allegroningers.nl/


Even terug naar de advertentie. Deze leidt me naar het Groninger archieven alwaar de akte van de hand 

van notaris Tresling is op te vragen. De vier pagia’s noteren de aanwezigen op de veiling: Booike met haar 

nieuwe echtgenoot Pieter die mede-voogd voor Booike’s kinderen is geworden, de voogd van Annechien 

die blijkbaar met haar 22 jaren nog minderjarig is, en een toeziend voogd voor Fokko, Frouke en Thomas. 

Het is duidelijk een mannenwereld. Tegelijkertijd ook een methode om de veiling enig aanzien te geven 

want:  “Waarop na gehoudene voorlezing van het bovenstaande aan de bijeengekomene gegadigden 

dadelijk tot de veiling zijnde overgegaan na herhaalde op elkaar dergevolgde opbiedingen gebleken is 

hoogste bieder te zijn geweest en tot kooper van bovenstaande goederen te zijn aangenomen Pieter Jans 

Smith en Booike Thomas Lubberts, ehelieden landbouwers wonende te Hellum, voor de somma van 

zeventienduizend vijfhonderd guldens …. “.  Ik begrijp hieruit dat de voogden hebben meegeboden om er 

een redelijk bedrag voor de kinderen uit te slepen. Het bedrag van 17500 gulden lijkt me stevig. Maar op 

http://www.iisg.nl/ is om te rekenen wat dit bedrag vandaag de dag zou betekenen, en daar komt 

€192,345,- uit. Dat lijkt dan wellicht wel realistisch voor een boerderij met een hoeveelheid land in die tijd. 
 

Waar heeft de boerderij gestaan en het land gelegen? Op http://www.topotijdreis.nl/ is een mooie kaart 

van rond 1852  te vinden, zie onder. In combinatie met een HisGis (http://www.hisgis.nl/) kadaster kaart uit 

1832 dat informatie van eigenaren geeft, is het mogelijk om de lokatie van het bouw en groenland van 

Geert Fokkes Veldman te vinden (de lichter gemaakte plekken) en vermoedelijk de lokatie van de boerderij 

(bij de pijl) aan een pad dat noordwaarts naar Garreweer liep. Dus in het huidige natuurgebied Tetjehorn, 

voorbij de verste oosthoek van het fietspad.  Het valt verder op dat er boven de aanduiding “Graauwdijk” al 

een kruispunt op de kaart zichtbaar is maar dat er alleen wat boerderijen zijn ingetekend. Zoals in de vorige 

SchildjerProat stond werd de school in 1862 gebouwd en de kerk in 1880, dus die latere periode  markeert 

dan echt wel de start van ons dorp Overschild. We bestaan dus ongeveer 150 jaar,  Feestje? 

http://www.iisg.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.hisgis.nl/


KUNST AAN DE MUUR 

Lange tijd hebben we in De Pompel kunnen genieten van een uitgebreide serie 

kleurige kunstwerken van “de dames v.d. Ploeg”, moeder en tante van de ons 

nog wel bekende “JP”. 

Deze werken zijn weer door de dames opgehaald en nu zijn de wanden in ons 

dorpshuis “bekleed” door niet minder kleurrijke kunstwerken van een bekende dorpsgenote.  

Ten behoeve van de  inspectie van haar woning voor het verstevigingsprogramma (tegen 

dodelijke gevolgen van aardbevingen door de gaswinning) moest haar zolder worden 

opgeruimd. Dat leverde een serie verrassend mooie kunstwerken op, die inmiddels in De 

Pompel zijn opgehangen. Wie deze dorpsgenote is? Vraag maar eens rond.  

 

Buiten de nieuwe werken hangen er ook nog een paar stukken van een andere dorpsgenoot. 

Wie was dat ook al weer?  

 

De werkgroep Kunst aan de Muur is nog steeds op zoek naar Schildjers, die “stiekem” achter 

hun voordeur hun zinnen verzetten door het maken van kunstwerken. Dat kunnen zijn: 

tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken, enz.. Meestal zijn het pareltjes, die het waard zijn 

gezien te worden. En waar kan je die beter laten zien dan in ons dorpshuis?  

 

Heb je niets, maar wil je wel? Ga aan de slag. Wie weet hangen jouw werken wel binnenkort 

in De Pompel. Alleen jíj gaat daar over! Wij zullen er allemaal van genieten. 
 

Doe je mee? Meld je dan even bij Marga v.d. Berk, Marian Stegeman of Rob Gramberg. Zij 

regelen het verder. 
 

P.S.: 

In de loop van volgend jaar schijnt ons dorpshuis ook niet te kunnen ontsnappen aan de 

verstevigingswoede. Toch wel prettig om te weten dat daarna ons dorpshuis een veilig 

onderkomen is en blijft om elkaar te ontmoeten en onze zorgen over de 

verstevigingsactiviteiten met elkaar te delen. Tijdens de verstevigingswerkzaamheden zorgen 

we er natuurlijk voor, samen met jou, dat de kunstwerken tijdig van de muren zijn 

weggehaald en veilig zijn opgeborgen. 

 

 

Schilderij van Cees Hasman (geboren 1951 en al 40 jaar kunstschilder) 

Origineel is uiteraard in kleur 



 



Aan de Graauwedijk, nr 75, wonen wij, Menko en Teunielle met onze kinderen en heb ik mijn 

bedrijf, TracService. Ik ben in 2006 zelfstandig geworden als agrarisch reparatiebedrijf, na 5 

jaar bij een ander landbouwmechanisatiebedrijf in dienst te zijn geweest. Dat was bij Bos in 

Midwolda.  

Ik woonde destijds nog aan de Kanaalweg, bij mijn ouders Jan en Janny. Daarom kocht ik een 

bus en gereedschap, om zo op lokatie te kunnen werken, ik had immers geen werkruimte 

thuis. En dat was min of meer per ongeluk een goede stap, omdat de meeste klanten het erg 

plezierig vinden als het werk op hun bedrijf uitgevoerd kan worden en de (grote) 

landbouwmachines niet naar de garage hoeven rijden. Al vrij snel kwam er een aanhanger 

achter de bus, om nog meer materiaal mee te nemen.  

Maar dat was niet genoeg, ik zat namelijk met laadvermogen. Daarom kwam in 2009 de 

vrachtauto, waarmee ik nog steeds werk. Die is als complete mobiele werkplaats ingericht om 

alle voorkomende reparaties en onderhoudsklussen te kunnen doen. Het werken vanuit de 

vrachtauto bevalt me nog altijd zeer goed. Ik repareer alle voorkomende machines in de 

landbouw, zoals tractoren, combines, weide- en akkerbouwmachines en noem maar op.  

Nadat we getrouwd zijn, gingen we wonen aan de Graauwedijk 80, in het tweede huis van de 

familie Vergeer. Daar hebben we met erg veel plezier gewoond en merkte ik ook dat het toch 

makkelijk is om ook thuis te kunnen werken. Inmiddels had ik ook wat grotere 

werkplaatsmachines aangeschaft, die niet in de vrachtauto passen, bijvoorbeeld een draaibank, 

boormachine’s, een apparaat om landbouwbanden te kunnen de- en monteren.  

Omdat nummer 80 niet te koop was, hebben we rond 2012 de boerderij op nummer 75 

gekocht. Daar lagen voor ons alle kansen om zowel privé als zakelijk aan een mooie plek te 

bouwen. Zoals iedereen kan zien, bouwen we momenteel een nieuwe werkplaats, waarin ik 

straks ruim voldoende hoogte heb om met hijsmiddelen zware lasten te verplaatsen, grote 

constructiewerken en grote reparaties aan tractoren uit kan voeren wanneer dit op lokatie niet 

goed uitkomt. Ik hoop vanuit deze nieuwe werkplaats en met de vrachtauto nog vele tientallen 

jaren de klanten te kunnen bedienen. 

Groet,  

Menko Hammenga 

 

 



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 
 

 

 

 



Column 

GRENZELOOS  

Zaterdag 2 september vonden er in en 

boven onze Gemeente maar liefst 3 

evenementen plaats. De Fraeylema 

Koetsentocht, Het Slochter Wold Spektoakel 

en Ballon Fiësta. Ik vind de koetsentocht 

telkens weer een hoogtepunt in het jaar. Fantastisch 

om te zien. Dit jaar reden er ook een aantal bijzonder 

fraaie Oldtimerauto’s vooraf aan het 1 PK geweld. In 

Hellum kwam de stoet ook langs de Slochter Wold 

Spektoakel locatie aan de Haansvaart. Hier werden de 

hele dag 23 teams over een stormbaan gejaagd. 

De Koetsentocht ging voor het eerst de Gemeente-

grens over. In Noordbroek (gem. Menterwolde) 

hadden ze hun laatste stop voordat de koetsen 

finishten bij de Fraeylemaborg. De organisatie deed 

een kleine poging om alvast vooruit te kijken naar de 

situatie Gemeente Midden Groningen. Vanaf 1 januari 

2018, bestaat de Gemeente Slochteren niet meer. 

Toch is het onhaalbaar, met een zeker driedubbele 

oppervlakte om de Koetsentocht de hele nieuwe 

Gemeente te laten berijden. De roots die deze tocht 

heeft in Slochteren moeten maar mooi worden 

gewaardeerd, met de Fraeylemaborg  als fraai 

eindpunt. Geen grenzen maar wel een praktische 

afweging. 

Ook bij het, 5 jaar jonge, Slochter Wold Spektoakel 

gelden geen grenzen. Om te beginnen hebben de 

vertegenwoordigers van de verschillende dorpen in 

de Gemeente Slochteren elkaar gevonden toen ze iets 

gezamenlijks wilden opzetten. Het werd een soort 

Spel Zonder Grenzen. Dit was een televisieprogramma 

in de 70/80er jaren. Teams uit verschillende 

steden/landen streden tegen elkaar in en 

zeskampachtige setting. Op 2 september deden 23 

teams dat op 8 locaties door de hele Gemeente 

Slochteren. De deelnemers moesten al met al bijna 40 

km fietsen om daartussendoor ook nog zeven keer 

behoorlijke krachtinspanningen te doen. Het verliep 

allemaal als van een leien dakje. Een voortreffelijke 

prestatie van de enthousiaste mensen in de 

organisatie. Ga er maar aan staan: 2 poules waarvan 

de teams voor de helft linksom en de andere helft 

rechtsom over de fraaie paden en wegen in 

Slochteren fietsen. Toch kwamen ze allemaal op tijd 

uit bij de afsluitende Pubquiz bij Ecomotion in 

Kolham. Hier was de achtste activiteitenlocatie maar 

de eerste waar alle teams tegelijk meespeelden. De 

band speelde live de intro’s van de te raden songs. 

Waar vind je dat nou? 

Ik ga even terug naar locatie Haansvaart in Hellum. 

Hier zat ik de gehele dag vast aan een microfoon, met 

als prettig gevolg dat ik alle teams heb mogen 

begroeten en meemaken. Het kon niet uitblijven 

of “De Schildjers” kwamen ook opdagen. Zij 

waren in elk geval al vast winnaar als het ging om 

het aantal (18) meefietsers. Nee, niet allemaal 

deelnemers, maar voor het overgrote deel 

supporters. Het was mij duidelijk dat dit ook te 

maken had met de voortreffelijke catering waarvoor 

Bas Pen (alles komt van Bassie) weer 

verantwoordelijk was. Zijn aanhangkarretje zat 

stampvol. Bas was al bezweet toen ze in Hellum 

aankwamen. Geen wonder met zo’n kar vol. Hij 

verheugde zich er op dat die kar in de loop van de dag 

behoorlijk lichter zou worden. 

Zonder teams tekort te willen doen sta ik even stil bij 

de teams uit Meerstad. Oplettende Slochternaren 

zullen weten dat Meerstad, door het verleggen van 

een onzichtbare grens nu is ingelijfd door de 

Gemeente Groningen. Je kunt je wel  afvragen hoe je 

een onzichtbare grens kunt verplaatsen.  Hoe dan 

ook;  de organisatie van het Slochter Wold Spektoakel 

heeft gemeend dat het enthousiasme waarmee 

Meerstadjers in de voorgaande edities hebben 

meegedaan,  beloond moest worden. Zij mogen, tot 

het einde der dagen deelnemen aan het Spektoakel. 

Één van de deelnemers vertelde mij dat ze zich meer 

Slochternaren dan Groningers voelen. Zo’n grenzeloos 

besluit werkt dat mooi in de hand. Het Meerstadse 

team “Langs de erven”  was de beste van de 23. Een 

fraai antwoord op bovenstaande situatie. 

Bij toeval kwam ik, op weg naar Kolham, terecht bij de 

Parkeerplaats Dannemeer  ’t Roegwold. Hier had 

Overschild een activiteit, n.l. “Los de Sudoku zo snel 

mogelijk op”. De dienstdoende dames,  moesten een 

toilet ontberen, maar verder was het wel gezellig 

geweest. Onze rit naar Kolham werd eerst gehinderd 

door terugkerende koetsen en later door de Ballon 

Fiësta. Hoe zo? Nou de ballonnen voeren nog niet 

maar er waren al wel veel toeschouwers bezig 

terplekke te komen. Waarom? Ik weet het ook niet. Ik 

zou zeggen, ga ergens staan waar de wind naartoe 

waait en ze komen vanzelf over. 

Tijdens de Pub Quiz/BBQ bij Ecomotion kon je met 

een beetje fantasie denken dat de overige 

Meerstadjers (die niet meededen) plaats hadden 

genomen in de diverse ballonnen. Zij vlogen hiermee 

over de onzichtbare grens de vrijheid tegemoet. 

Kortom: het was een grenzeloos mooie dag, met dank 

aan alle organisaties. 

 



 



 

 

DE  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 
   28 september 2017 

 

 

 

 

 

De kinderen gaan weer naar school en voor velen zit de vakantie er weer op. Zo ook voor de 

Eetclub.  

  

In tegenstelling tot eerdere publicaties hebben we de eerste maaltijd in het nieuwe seizoen 

verplaatst naar donderdag 28 september a.s.. We organiseren dus een week later  het eerste 

eetmoment van het 2
e
 seizoen. 

Op de menukaart stond en staat een uitgebreide broodmaaltijd met (vegetarische) soep en een 

keur aan broodsoorten en beleg (hartig, zoet, koud, warm). We sluiten de maaltijd af met vers 

fruit.  

  Zoals gebruikelijk is iedereen welkom in De Pompel vanaf 17.00 uur voor een 

aperatief. Vanaf ca 17.30 uur kunnen we aan tafel. 

 De kosten bedragen - net als voorheen - € 10,- per persoon (dit bedrag kan afhankelijk 

van de inkoopkosten naar benden worden bijgesteld). Alle drankjes dien je apart af te rekenen 

met de “kassier-van-dienst” van De Pompel (pinnen kan èn mag; graag zelfs!). 

 Doe je mee? Geef je dan op bij Rob Gramberg voor zondag 24 september a.s. per e-mail 

of met de onderstaande antwoordstrook. 

 

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomsten: 

9 november a.s. Op weg naar de winter met een stamppottenbuffet. 

21 december a.s. Kerstdiner bij kaarslicht. 

  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik geef me op! En ik doe dus mee met de broodmaaltijd op donderdag 28 september 2017. 

 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op 21 september.  

     Ik word graag geïnformeerd over het vervolg. 

 Ik wil mij/ons alvast opgeven voor de volgende eetmomenten:   

 9 november             21 december 
 

 Ik wil ook wel eens  assisteren of  kok van dienst zijn (svp aankruizen wat je wilt). 

 

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

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

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

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

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

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



 

 



   Veur Grunnegers mit moud.                      
 

Een aantal jaar geleden tijdens het 

lopen van de Tocht om de Noord, 

kwam ik in Zuidwolde een 

stadsomroeper tegen. In mooie kleren 

van toen met een hoge zwarte hoed op waarop een vlag stond. Ik meende de Friese 

rode pompeblêden te herkennen. Vroeg aan de stadsomroeper waarom hij in 

Groningen bij de Tocht om de Noord een Friese vlag op zijn hoed had. Hij heeft het 

me uitgelegd. Dat was niet de friese vlag maar de Ommelander vlag. Hoe Gronings 

kan dat zijn. Ik zal uitleggen hoe het zit. 

De Ommelanden is de oude naam voor de gebieden in provincie Groningen die 

buiten de stad liggen. De Ommelander vlag is gebaseerd op het wapen van de 

Ommelanden. De kleuren van de Ommelanden zijn rood, wit en blauw. De kleuren 

komen al voor in de eerste versie van het Ommelander wapen uit 1579 en zijn 

ontleend aan het (gefingeerde) wapen van het koninkrijk Friesland, zoals dat in 

middeleeuwse wapenboeken voorkwam. De drie blauwe banen in de vlag van de 

Ommelanden verwijzen naar de historische drie Ommelanden: Hunsingo, Fivelingo 

en het Westerkwartier. Het Oldambt wordt soms wel, soms niet als vierde Ommeland 

gezien, maar is niet in de Ommelander vlag vertegenwoordigd. De elf harten 

verwijzen naar de elf onderkwartieren.  De symbolen op de Ommelander vlag zijn 

dezelfde als de Friese, Scandinavische en Duitse waterleliebladen, Pompeblêden of 

Seeblätter maar worden in Groningen doorgaans als harten aangeduid. Zoals de vlag 

en het wapen al doen denken, waren zij oorspronkelijk Fries  De vlag van de 

Ommelanden is echter niet afgeleid van die van de huidige provincie Friesland, die 

dateert uit de negentiende eeuw. 

Toen ik dit eenmaal wist, wist ik het zeker. Zo’n vlag wil ik 

als echte Grunneger laten wapperen aan onze mast. Dus op 

zoek naar deze vlag en dat was geen gemakkelijke opgave. 

Uiteindelijk op marktplaats iemand (een Fries van 

oorsprong) gevonden in Sauwerd die deze vlag te koop aan 

bood met de vermelding: Veur Grunnegers mit moud. 

Ik heb al menig reactie gehad waarom er bij ons een Friese 

vlag aan de mast hangt. Niet dus, maar een echte Groninger 

vlag. 

Proud to be een Grunneger. 

 Carel Leemhuis 



 

 

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? Bram van der Laan Erwin van der Laan 

 2. Waar wonen jullie? Kanaalweg 2, Overschild Kanaalweg 2, Overschild 

 3. Hoe oud ben je? 3 jaar 32 jaar 

 4. Waar ben je geboren? Ziekenhuis Groningen Ziekenhuis Delfzijl 

 5. Wat is er zo leuk aan 

mama/papa? 
Papa is mijn beste vriend  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Bram is mijn beste vriend 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Spelen en pret maken Automonteur 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Op bed gaan en opruimen Niets eigenlijk 

 9. Hebben jullie huisdieren? "Tjekkie" 1 hond, Shaggy 

10. Wat eet je het liefst? "Pakkettie en makkalonie" Paella 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Ja met papa voetballen Recreatief voetbal en volleybal 

12. Welke muziek vind je leuk? "Tsjoe tsjoe wa" 
Alles van voor 2000, favoriet 

zijn de Golden Earring 

13. Wat doen jullie altijd samen? Heel vroeg ontbijten Ontbijten, spelen, voetballen. 

 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Naar het zwembad Naar Gran Canaria 



15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Met papa Met Bram 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Brandweerman Oud 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Heleboel opa's en oma's Rust en ruimte 

18. Ben je verliefd? 
Ja, op mama, Beau, Shaggy, 

oma Greet en opa Stok 
Ja, op Lisa van der Laan 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Kate en Foktje 

 

 



 



Eerste Kunstroute de Paauwen 

 

Afgelopen weekend, op 9 en 10 september is er 

op de Paauwen een Kunstroute georganiseerd. 

De bewoners stelden hun huizen, garage’s en 

schuren beschikbaar aan tal van lokale en 

nationale kunstenaars.  

Beide dagen was de Kunstroute een enorm 

succes! Zelfs op de zaterdag kwamen veel 

mensen door de regen de verschillende werken 

bewonderen. Op zondag was het prachtig weer 

en was de opkomst nog hoger! 

Veel bezoekers hadden van de 

Kunstroute gehoord via de dagbladen 

en anderen kwamen af op de borden 

die langs de kant van de weg 

stonden.  

De werken van de kunstenaars waren 

divers en werden door de bezoekers 

zeer gewaardeerd. Het werk van Kris 

Dekens zal komende tijd nog te zien 

zijn in Het Tolhuis. Initiatiefnemer 

en kunstenaar Hennie Hermans is 

zeer tevreden: “Het  was een succesvolle eerste 

editie die zeker een vervolg zal krijgen.” De 

bewoners van de Paauwen voelden zich deze 

dagen zeer verbonden met elkaar en zijn een 

hechte gemeenschap. 

 

Volgend jaar zal zeker een Tweede Kunstroute 

op de Paauwen worden georganiseerd, waarbij 

ook de mooie tuinen betrokken zullen worden. 

Saskia Broer en foto’s van Jan Scheer 



 



Pompoen lasagne 

 

Heerlijke herfstige lasagne met laagjes geroosterde pompoen, spinazie en ricotta 

Ingrediënten 

 400 gr pompoen blokjes 

 400 gr verse spinazie (of uit diepvries; ontdooid en uitgelekt) 

 olijfolie 

 snuf peper en zout 

 1 gr bakje ricotta a 250 gr 

 1 ei 

 handje geraspte kaas 

 1 theelepel salie 

 1 teen knoflook 

 2 tomaten 

 9 lasagnevellen 

Materialen 

 Ovenschaal (ca 18 x 28 cm) 

Bereiding 
Verwarm de oven op 200 graden. Doe de pompoenblokjes in een ovenschaal en voeg een 

scheut olijfolie, salie, peper en zout toe. Pers ook het teentje knoflook er bij en schep om. Zet 

deze 30 min in de oven. Breng een pan water aan de kook en voeg de verse spinazie hier 1 a 2 

minuutjes aan toe tot hij begint te slinken. Giet hem af en druk met een lepel zo veel mogelijk 

vocht er uit. Klop de ricotta los met het ei en een snuf peper en zout. Snijd ondertussen ook de 

tomaten in plakjes. Pureer de pompoen fijn in een keukenmachine (of prak met een vork fijn). 

Voeg eventueel een scheutje olie toe om het mengsel smeuïger te maken. 

Vet een ovenschaal in met een beetje olie. Begin met een laagje met de helft van het ricotta 

mengsel en verdeel daar de helft van de spinazie op. Dek af met lasagnevellen. Verdeel 

daarop de helft van het pompoenmengsel en schijfjes tomaat en dek weer af met 

lasagnevellen. Herhaal deze lagen nog een keer. Bestrooi de bovenzijde met wat kaas en zet 

30 min op 200 graden in de oven. Voor een variant met vlees kun je wat spekjes of gehakt 

toevoegen.  

 



 

5 tips tegen de najaarsdip! 
 

De herfst is volgens velen het mooiste seizoen. De bomen kleuren oranje, de luchten kleuren 

roze en er komen heerlijke geuren vrij. Toch is er ook een groot nadeel aan de herfst: de 

najaarsdip! Wij hebben tips om je vrolijk en fit door het najaar te slepen! 

 

1. Geniet van de schoonheid van het najaar. 
Het najaar is misschien wel de mooiste tijd van het jaar. Ja, het gaat regenen en ja de 

temperatuur gaat naar beneden. Daar staat echter tegenover dat de natuur een prachtige 

transformatie ondergaat waar je met volle teugen van kunt genieten. 

Baal dus niet, maar doe je best om te genieten van het najaar. Gouden luchten, rode bomen, de 

heerlijke geur van gevallen bladeren en prachtige paddenstoelen. Het najaar is een 

afwisselend, zacht en wonderlijk seizoen. Laat het niet aan je voorbij gaan maar geniet ervan! 

 

2. Leef met het ritme van het najaar 
De dagen worden korter, dieren bereiden zich voor op de winterslaap, bomen gaan in 

ruststand en het weer wordt onstuimig. Het najaar is bij uitstek een periode van bezinning en 

een tijd om af te remmen. 

Laat je meevoeren met het ritme van het seizoen. Het najaar nodigt je uit om tot jezelf te 

komen, meer tijd te maken voor je vrienden, je familie en je gezin. Waar de zomer je de 

ruimte geeft om naar buiten te keren, stelt de herfst je in staat om juist naar binnen te keren. 

Een mooi moment om weer lekker te gaan mediteren of in alle rust een fijne appeltaart te  

bakken! 

 

3. Zoek de buitenlucht op. 
Hoewel het weer minder wordt blijft het belangrijk dat je regelmatig in de buitenlucht komt. 

Ieder mens heeft namelijk daglicht nodig om gezond en vrolijk te blijven. Wanneer je te 

weinig daglicht krijgt zul je namelijk somber worden, en echt in een najaarsdip terecht 

komen. 

Blijf dus niet steeds binnen. De dagen worden korter, dus pak 

je kans om daglicht te krijgen zodra het kan. Maak een 

wandeling door het bos of een park, ga een blokje om na de 

lunch of drink buiten een kopje thee. 

 

https://sochicken.nl/meditatie


4. Slik het zonlicht in 
Wil je weten waarom daglicht en buitenlucht zo goed voor je zijn? Lees dan De helende 

werking van daglicht en buitenlucht.  

Wanneer we buiten zijn maakt onze huid vitamine D aan. Deze vitamine (die eigenlijk werkt 

als een hormoon) ondersteunt talloze processen in ons lichaam, en is ook een belangrijke 

factor bij het reguleren van je goede humeur. 

Met andere woorden, wanneer je te weinig vitamine D aanmaakt ga je je neerslachtig voelen. 

Je glijdt af in die gevreesde najaarsdip. En hoewel meer buiten zijn je helpt meer vitamine D 

aan te maken, is de kans groot dat je in het najaar (en in de daarop volgende winter) te weinig 

zonlicht op je huid krijgt om voldoende vitamine D aan te maken. 

Toch is er een eenvoudige oplossing. Je kunt vitamine D tegenwoordig heel makkelijk 

aanvullen in de vorm van een goedkoop supplement.Daarnaast vind je vitamine D ook in vis en 

andere dierlijke producten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Blijf lekker in beweging 
Beweging houdt je vrolijk. En hoewel het najaarsweer je niet echt stimuleert om in actie te 

komen is het echt beter om te blijven bewegen. Je hoeft echt niet urenlang te sporten om 

gezond en vrolijk te blijven. Af en toe een korte, intensieve workout is voldoende om slank, 

gezond en goed gehumeurd te blijven! Natuurlijk kun je ook lekker blijven wandelen, 

hardlopen en fietsen. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Klaverjassen 

De vakantie is weer voorbij en het klaverjassen gaat weer 

beginnen en wel op 6 oktober. 

Iedere eerste vrijdag van de maand is er klaverjassen in 

dorpshuis de Pompel, aanvang 20.00 uur. 

Er wordt gekaart om vleesprijzen.  

Kunt u klaverjassen, iedereen is van harte welkom vanaf 

19.45 uur.  

 

De kaartclub 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JeCM0nc2&id=05D730978F6B1699A0C323BC339CED02F9E0B6C6&thid=OIP.JeCM0nc2NNOSW1ISQZwjQgEsD3&q=plaatjes+klaverjassen&simid=607988133285400283&selectedIndex=15&qpvt=plaatjes+klaverjassen
https://sochicken.nl/de-helende-werking-van-daglicht-en-buitenlucht
https://sochicken.nl/de-helende-werking-van-daglicht-en-buitenlucht
http://clk.tradedoubler.com/click?p=1564&a=1374290&g=13212&url=http://www.vitaminstore.nl/vitaminen/195807/Vitamine-D-10-Vitaminhealth-botten-weerstand/
https://sochicken.nl/go/workout/
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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 september 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 
Corrie van der Laan             06 27112848  566246 
 

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 ! 
 

 

                                                                   september oktober   november   december 

Werkgr. Evenementen Muziekavond 23    

De Schildjer Eetclub –uitgebreide 

broodmaaltijd 

28    

Oud papier 30    

start met volleybal in de Pompel  02   

ouder/kind doemiddag  14   

bloemschikavond  18   

Oud papier  28   

Herfstbuffet voor vrijwilligers in de 

Pompel 

  03  

de Schildjer Eetclub – stamppottenbuffet   09  

Sint Maarten   11  

inleverdatum kopij Schildjer Proat   24  

Oud papier   25  

sinterklaasfeest in de Pompel   25  

Kerstbazaar    16 

De Schildjer Eetclub – Kerstdiner bij 

kaarslicht 

   21 

Oud papier    30 



 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

• Volop fruitbomen en fruitstruiken 
• Meer dan 300 soorten rozen 

• Gigantisch groot assortiment tuinplanten 
• Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

• 2000 bomen op voorraad 

• Verder: echte round-up, boompalen, anti-worteldoek,  
cadeaubonnen, meststoffen, graszaad, gereedschappen 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestel nu bos- en haagplantsoen en 

krijg 10% korting in de voorverkoop 
 

------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

Een verjaardag, jubileum of een ander 
feestje? Kies voor een groen cadeautje! 

 
Daar heb je maandenlang plezier van! 

 
Neem anders je eigen bak of mand mee, 

wij maken het klaar terwijl je wacht. 
Uiteraard hebben we gratis koffie/thee! 

------------------------------------------------
------

------------------------------------------------- 

Voor kamerplanten ga je naar Siddeburen! 
 

Compleet assortiment. 
Advies voor elke kamer(plant). 

Neem je eigen pot mee voor de juiste maat 
 

Volop keus in potterie 
Maak van je huis een groen paleis! 

-------------------------------------------------
------------------------------------------------- 

 

Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00 
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 


