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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Dit is de laatste editie in de gemeente Slochteren van SchildjerProat. Vanaf 1 januari zijn we gemeente 

Midden Groningen. De gemeente Slochteren is na deze maand voltooid verleden tijd.  

 

Deze editie zal vooral in het teken staan van de versterkingsopgave van ons dorp. De eerste 

versterkingsadviezen zijn binnen en het lijkt erop dat Overschild zwaar op de schop zal gaan. 

 

Er is hard gewerkt in de afgelopen paar maanden en dan vooral door de DVO, die 4 november onder 

grote belangstelling het Witboek heeft gepreseteerd. U leest er alles over in deze krant.  

 

Ook in deze krant een bijdrage van de Stichting Oude Groninger Kerken ivm de restauratie en de 

versterking van de Hervormde kerk aan de Graauwedijk. 

 

En we zijn blij met maar liefst 2 nieuwe adverteerders, Petra’s Warenhuis in Siddeburen en 

Tracservice Menko Hammenga. 

 

We starten het nieuwe jaar goed! De besturen van Sstichting De Pompel  en Dorpsbelangen slaan de 

handen ineen om een nieuwjaarsborrel te organiseren.  

 

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

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 IJsvereniging 

 Oranjecomité 
 
 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 2 maart 2018 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 
 

De redactie wenst u hele fijne kerstdagen en een goed 2018.  

Ellen, Klaasje en Rian  

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, december 2017 

 

Beste Schildjers, 

 

Dit is de laatste Schildjer Proat die in de gemeente Slochteren gaat uitkomen, de 

volgende krant komt in de gemeente Midden Groningen uit. Een beetje 

weemoedig word je er van, kan dan niks hetzelfde blijven? Nee natuurlijk niet, 

alles  verandert door de jaren heen, het heet vooruitgang. 

Op gemeentelijk gebied is er dus veel vooruitgang en we zullen ons best moeten 

doen om in die grote gemeente Midden Groningen gehoord te worden. Niet in de 

laatste plaats waar het de versterking van ons dorp betreft. 

 

De vooruitgang heeft afgelopen week keihard bij ons aan de deur geklopt.  

Het is zover. Een deel van de bewoners van de Meerweg hebben hun 

versterkingsplan gekregen en het is geen kleinigheid. Rigoureuze versterking en 

veel sloop, waaronder ook onze woning. Het stemt me verdrietig en ik realiseer 

me hoe dierbaar deze plek voor me is en vraag me af hoe Overschild er over 5 jaar 

uitziet maar nog meer vraag ik me af hoe Overschild er uitziet als het herstel in 

volle gang is. De vooruitgang is niet meer te stoppen. We staan als dorp voor een 

gigantische opdracht, we zullen jaren in een bouwput wonen.  

Als bestuurder en als bewoner kan ik alleen maar zeggen: laten we elkaar helpen 

en bijstaan. We hebben het Witboek om bij de hand te houden en als je er even 

niet uitkomt kun je terecht bij het versterkingcafé waar we in een ongedwongen 

sfeer met elkaar van gedachten kunnen wisselen en waar we ook van elkaar 

kunnen leren door kennis uit te wisselen. 9 december vanaf 16.00 uur is het eerste 

versterkingscafé en je bent van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Alleen 

met elkaar kunnen we dit aan, ook dat is vooruitgang.  

 

Presentatie Witboek 
De presentatie van het Witboek, wat eerst een Groenboek was, is op 4 november 

geweest. We kunnen gerust spreken van een groot succes, de Pompel was te klein 

door alle toegestroomde belangstellenden en de DVO is overstelpt met 

complimenten. Pers en politiek hebben zich danig ingespannen om mee te mogen 

praten en dat hebben ze dan ook gedaan.  

Het Witboek heeft nogal wat stof doen opwaaien en wordt in brede kring gelezen. 

Nadat Henk Kamp bij ons op de thee is geweest (maar toen was er nog geen 

gedrukt witboek) is eerst Jeroen Dijsselbloem geweest en vervolgens hebben we 

in de afgelopen week kennis gemaakt met Eric Wiebes, onze nieuwe gasminister. 

Volgens de media was het een positief bezoek, ik denk daar anders over maar laat 

ik niet te snel met een oordeel komen. De man verdient eerst een kans. Ook dat is 

vooruitgang. 

 

Van de bestuurstafel 

Als bestuur hebben we nu een goed ritme te pakken. We zijn bezig om een aantal 

zaken op orde te krijgen zoals het innen van de contributie. Inmiddels zijn we 

bijna alle adressen bij langs geweest en als u niet thuis was hebben we een brief  



 

 

bij u in de bus gegooid. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, u kunt de € 15.- overmaken 

op het hiernaast vermelde rekeningnummer onder vermelding van uw naam, adres en 

contributie 2017. Alvast bedankt voor uw medewerking 

 

Oud en nieuw 
Traditiegetrouw zorgt DB ervoor dat met oud en nieuw vuurwerk op het sportveld wordt 

ontstoken en dat de kerstboom voor de kerk wordt geplaatst, ook dit jaar weer en op eigen 

initiatief zorg ik ervoor dat de fietsjes langs de Graauwedijk komen te staan. De aanwas van 

oude fietsjes is niet zo heel groot tot nu toe dus als u nog een oud, niet meer te gebruiken 

kinderfietsje ergens in de schuur heeft staan dan hou ik me warm aanbevolen. De 

Graauwedijk mag helemaal vol gezet worden, toch? Want de verkeersveiligheid heeft nog 

steeds onze aandacht nodig.  

 

Nieuwjaarsborrel 

Om de verbondenheid binnen het dorp nog verder te vergroten willen we in samenwerking 

met de Stichting een nieuwjaarsborrel organiseren en wel op zaterdag 13 januari tussen 15.00 

en 17.00 uur in de Pompel. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!  

 

Ik wil graag afsluiten met u te bedanken voor het afgelopen jaar en u alle goeds toe te wensen 

voor het komende jaar.  

Fijne feestdagen en veul zegen veur 2018.  

 

Namens het bestuur 

Klaasje Pen 

 
 
 
 
 

 
 



Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) 

rapporteert: 

 

De versterkingsrapporten voor de bewoners van de Meerweg zijn op een bijeenkomst op 

donderdagavond 23 november in het dorpshuis de Pompel uitgereikt. De heer Rein Munniksma, 

waarnemend burgemeester van Slochteren heette ieder vooraf welkom, de heer Hans Alders 

besprak de verschillende scenario’s die konden leiden tot ofwel versterking ofwel herbouw en de 

maatregelen die daarmee samenhangen. Mevrouw Lucy Goslinga, onze gebiedscoördinator, ging 

verder in op de te volgen procedure, betrokken personen en werkwijze van het versterkingspunt 

in Overschild.   

Bewoners van de vrijstaande woningen konden vervolgens individueel een afspraak maken voor 

een eerste gesprek over de te nemen maatregelen voor hun huizen. De bewoners van de twee-

kappers en drie-kappers bespraken dezelfde avond reeds de bevindingen in hun rapporten. Op 

maandag 27 november was een informatieavond georganiseerd voor het gehele dorp en 

buitengebied. 

De bewoner beslist altijd over de toekomst van zijn woning tenzij de versterkingskosten zeer laag 

ofwel zeer hoog zijn. Zie ook de standpunten van de DVO in thema 2 van het witboek en het 

standpunt op pagina 27. De DVO vraagt de NCG wel om een prognose te verschaffen over de te 

verwachte versterkings en herbouwmaatregelen, zodat het een beetje mogelijk wordt om 

conclusies voor het gehele dorp te trekken. Want alleen dan kunnen wij (DVO en het gehele dorp) 

met de gemeente in gesprek gaan over het ontstaan van lege plekken, lokaties voor herbouw, 

wisselwoningen, verkeersmaatregelen, volgorde van bouwwerkzaamheden, een visie ontwikkelen 

op de toekomst van het dorp en bepalen waar ondersteuning nodig is.  

Het witboek, dat de DVO heeft gepresenteerd, is een handleiding voor de bewoners die de 

versterkingsoperatie voor de kiezen krijgen. Deze handleiding blijft van belang, lees het nog eens 

door als je zelf het versterkingsrapport ontvangt. Of kom naar het dorpshuis om met lotgenoten te 

praten. Je steekt veel van elkaar op! 

De DVO stelt daarom voor om in de Pompel een versterkingscafé te starten op zaterdag 9 

december vanaf 16:00u. In het nieuwe jaar denken we elkaar in het café elke twee weken te 

ontmoeten, noteer de data alvast: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari en 3 en 17 maart. In de 

tussentijd proberen we regelmatig een nieuwsbrief te versturen met tips en ontwikkelingen, en 

zaken waarvan we nu nog niet weten dat ze belangrijk zijn. De tweede nieuwsbrief zit er al weer 

aan te komen. Stuur ons wél een emailtje om je op de nieuwsbrieven te abonneren: 

versterkingoverschild@gmail.com 

www.Overschild.nu   Veel sterkte, wijsheid, niet te snel boos worden, vraag raad, steun elkaar! 

mailto:versterkingoverschild@gmail.com
http://www.overschild.nu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 88 

dorpshuisdepompel@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 december 2017 
 

 

We hebben het de laatste tijd razend druk in de Pompel. Henk loopt er vaak met de zweetpareltjes 

op het voorhoofd. Podium en stoelen in de gymzaal, de volgende dag er weer uit. De grote zaal 

wordt  geboekt, maar moet elke keer weer anders worden ingericht. Gelukkig kan hij voor deze 

onregelmatige bezigheden een beroep doen op vrijwilligers die we een kleine vergoeding kunnen 

geven. Misschien kunnen zij zich af en toe óók eens inzetten op de zaterdag? 

 

Want Jelle heeft het druk met het aanvullen van voorraden en het rondkrijgen van de bezetting van 

het cafetaria op de zaterdagen. Het is natuurlijk geweldig voor ons dorp dat we elkaar eens per 

week kunnen treffen en een hapje en een drankje kunnen bestellen.  

 

Maar er moeten dan wél mensen in de keuken en achter de bar staan ..... 

 

We kunnen geen ijzer met handen breken en vragen dus – óók de gebruikers – om af en toe een 

handje te helpen. De zaterdag activiteit is vóór en dóór het dorp, dat willen we graag blijven 

volhouden. Maar wel sámen! 

 

December wordt zeker weer een feestelijke maand. 

De Sint komt op bezoek, de eetclub organiseert een 

kerstmaaltijd, de ijsclub heeft haar  jaarvergadering 

en tenslotte luiden we het jaar uit met vuurwerk en 

in de nieuwjaarsnacht  is er gelegenheid voor 

nieuwjaarswensen.  

 

Het kán niet op, want we organiseren, samen met 

de vereniging Dorpsbelangen voor het gehele dorp 

en het buitengebied een  

 

Nieuwjaarsborrel zaterdag 13 januari van 15:00u – 17:00u 
 

De Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild (DVO) kwam in 2017 elke maandagavond 

bijeen. Je zult het Witboek hebben ontvangen. In het nieuwe jaar is er om de week een 

versterkingscafé in ons dorpshuis.  Zie de bijdrage van de DVO 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 goed idee? Stuur dan een mailtje!  

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

mailto:dorpshuisdepompel@gmail.com


 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 
 

Jan Nijborg 

 
Jan  overleed op 14 oktober 2017 op 63 jarige leeftijd. 

Hij woonde met zijn vrouw op Kanaalweg 38 in Overschild. 

 

  

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Arend Martinus Antonius Burkels 

- Adri – 

 
Adri overleed op 5 november 2017 op 62 jarige leeftijd. 

Adri heeft met zijn familie jarenlang gewoond aan de Laanweg 20 

 in Overschild. 

 

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wij Gedenken 
 

 

 

Harm Meint Doornbos 

 
Dhr. Doornbos overleed op 11 november 2017  

op 91 jarige leeftijd. 

Hij woonde tot voor kort met zijn vrouw aan de Graauwedijk 75-1  

in Overschild. 

 

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsoren 
 

 
HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2018 toewensen. 
 

 
Onze adverteerders zijn: 
 

Amode schoenen, Siddeburen 
Angerman, slager, Siddeburen 
B & B het Tolhuis 
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf 
D.C.S. Dijkstra, cleaning services, 
Ver. Dorpsbelangen 
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf 
Groencentrum, Freek v.d. Wal, Siddeburen 
Kater Events, Overschild  
Kapsalon ’t Hoekje, Schildwolde 
Joldersma, juwelier, Siddeburen 
Kantor, kantoor & automatisering, Appingedam 
Lamberink, reuzenradbouw  
H. v.d. Laan, Saab garage 
J. v. Leggelo, timmerbedrijf 
Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.  

  
 

 



 
 
 
H. v. Maar, sierbestrating 
Meneer Regezma, reïntegratie 
J. Mossel, installatie techniek, Schildwolde 
Nienhuis, handelsonderneming 
Noordenbos, loonbedrijf 
E. Noordman, catering 
Gebouw de Pompel 
Petra’s Warenhuis, Siddeburen 
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf 
Prisma, schilders- en afwerkingsbedrijf     
Rabobank 
M. Stegeman, zinkwerk 
Stok Meettechniek  
Tegelcentrum Siddeburen 
Tracservice, M.Hammenga, Overschild 
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet 
Westerdijk, installatiebedrijf, Delfzijl 
Wit Siddeburen, transport 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 



     WINDLUST MAIL  

 

Ik ben de vorige keer gestopt met de 

mededeling dat u het aantal bezoekers op de 

Open Monumentendag tegoed zou houden. 

Nou bij deze, het waren er in totaal zes. Het 

was ook een instructiedag en zodoende 

konden de leerling-molenaars ook direct 

oefenen met het rondleiden van bezoekers en 

uitleg geven. Één van de bezoekers hadden 

we opdracht gegeven om het de leerlingen 

moeilijk te maken en hij kweet zich prima 

van z’n taak, sloeg o.a. alle aanwijzingen in 

de wind, wilde over de veiligheidsnetten 

heenstappen om de langszoevende wieken 

van dichtbij te bekijken en vond ook dat hij 

wel even de kap in kon terwijl de molen 

draaide. Ook bij het werkende maalkoppel 

zag hij bijna kans de draaiende steen aan te 

raken. Pas toen hij weer weg was hebben we 

de club ingelicht dat het vooropgezet was en 

ze konden het erg waarderen en vonden het 

een goede oefening omdat sommige bezoekers inderdaad de meest gekke dingen uithalen als je 

even niet oplet. Bert, bij deze nogmaals bedankt, het was leuk. 

Over de leerlinggroep nog het volgende: de eerste leerling heeft het toelatingsexamen gehaald en 

kan in het voorjaar op voor het landelijk examen. Hier en daar moet er nog wat geschuurd en 

gepolijst worden maar we gaan ervan uit dat we aanstaand voorjaar weer een nieuwe molenaar 

kunnen verwelkomen. Over de andere twee het volgende: één ervan willen we in het komend 

voorjaar toelatingsexamen laten doen en de andere heeft om praktische redenen besloten om naar 

een instructeur in Groningen te gaan. Dit houdt in dat we weer ruimte hebben voor nieuwe 

leerlingen. Komt u maar. Via de stichting MSMOG kunt u zich aanmelden.    

Het raampje in het maalkoppel blijft prima schoon doordat er steeds een lapje langs veegt.   

Dat werkt dus goed en ook de touwtjes, haakjes, schuifjes etc. doen dapper mee. Grappig om te 

zien. Het is mogelijk om één deel van de meelkuip te verwijderen zodat de stenen geïnspecteerd 

kunnen worden zonder dat alles uit elkaar hoeft worden genomen. Schoonmaken wordt er een stuk 

eenvoudiger door. Voordat dit kan moeten we  eerst nog iets timmeren om de kaar (dat is de bak 

boven de molenstenen waarin het graan wordt gestort) te ondersteunen, maar dat gaat ook wel 

lukken. Voor het oliepersen hebben we nog geen oplossing gevonden, hier denken we over na. 

Vooral de overbrenging heeft onze aandacht. 



Dhr.Kruizenga heeft graan gebracht en we kunnen er weer flink tegenaan. De eerste acht zakken 

staan klaar om te worden afgevoerd. Waarschijnlijk is dit aantal al opgelopen als deze Schildjer 

Proat bij u in de bus valt.  

Hoewel de Windlust zo op het oog heel weinig 

aardbevingsschade heeft opgelopen zijn we wel 

benieuwd naar het inspectierapport. De molen is op 7 

november vorig jaar geïnspecteerd maar op de uitslag 

wachten we nog.  De molen is daar niet uniek in want 

er is op het moment dat ik deze windlustmail zit te 

schrijven nog weinig tot niets bekend over hoe de 

versterkingen eruit moeten gaan zien. 

Dan: Sint Nicolaas is weer in het land. Opnieuw was 

ik afwezig tijdens de intocht in Overschild en deze 

keer geen vlaggen in het gevlucht. Het zat er even niet 

in. Wel gaan we binnenkort de kerstster weer in het 

gevlucht hangen maar hier gaan we eerst aan repareren 

want misschien herinnert u zich nog dat er vorig jaar 

een complete punt was uitgevallen en dat is wel een 

vreemd gezicht. We hopen e.e.a. op tijd klaar te 

krijgen.  

Ik wens u, mede namens Marius, prettige kerstdagen en een voorspoedig 2018. 

Tot mails/meels 

                Lex 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Website Overschild.nu 
 

www.overschild.nu , website voor en door Schildjers.  

 

Momenteel erg in trek vanwege de nieuwsberichten over de versterking 

van onze woningen tegen het te verwachten geweld van de 

aardbevingen door de gaswinning. 

 

Is de informatie op de site over jouw vereniging, comité enz.  niet meer up-to-date, neem dan 

contact op met de “content-manager” oftewel beheerder van de site en lever geactualiseerde 

gegevens aan via de mail.  

 

Voor vragen kan je altijd terecht bij Rob Gramberg (06 16678193, 0596 567791 of 

grambergrob@hotmail.nl). 

http://www.overschild.nu/


Blik in het verleden 

Half oktober op een zaterdagmiddag rond een uur of twee reden we terug van boodschappen doen in 

Appingedam. Er kwam een auto van de Kanaalweg rijden, heel langzaam draaide hij de bocht om naar 

rechts de Graauwedijk op en stopte ongeveer voor het huis van Marcus Wieringa, waar ooit smid 

Hageman woonde. Het duurde ons te lang en we reden erom heen, maar vonden het wel een vreemd 

autogedrag. De auto reed vervolgens weer een meter of wat verder en stopte opnieuw maar nu net voor 

de tuin van ons.  

Dus de auto geparkeerd en toch maar even gekeken hoe of wat. Er stapte juist een meneer uit, tamelijk 

lang en witgrijs van haarkleur, en deze kwam op ons aflopen. ”Kunt u me ook vertellen of hier vroeger 

een school stond?” vroeg hij. Wij vertelden hem dat hier inderdaad een school had gestaan maar dat 

deze in 1989 was afgebroken wegens leegstaan en te bouwvallig.  Inmiddels was er ook een dame 

uitgestapt, eveneens al wat ouder en grijsharig, die naar ons toe kwam lopen. Hij stelde zich voor als 

Ton Schaafstra en de dame bleek van haar meisjesnaam Bronsema te heten. Nog buitenstaand vertelde 

hij dat hij in ons huis had gewoond en dat zijn vader onderwijzer was geweest. We hebben het stel 

binnen uitgenodigd en toen kwamen de verhalen los. Hij herinnerde zich nog dat hij door z’n vader als 

jochie van een jaar of twee, drie boven op de rand van de schouw in de keuken werd gezet en dat hij 

dan naar beneden mocht vallen. Deze rand zit er nog.    

Verder vertelde hij dat er in de salon (waar ze nooit mochten komen dan alleen op zondag en met 

Pasen en Kerstmis) ergens een gat zat in het plafond waardoorheen ze in de salon konden kijken. We 

hebben onze voorkamer laten zien en ook het luikje waar hij over vertelde, zit er nog steeds en kan nog 

altijd open en dicht. Ook het sigarenkastje aan de zijkant van de schoorsteen is nog aanwezig. We 

hebben toen ook maar even de trap naar boven geopend. Goh, wat een ruimte heeft zo’n zolder dan 

nog. Destijds waren er nog geen vertrekjes afgetimmerd en inmiddels hebben wijzelf ook al een 

wandje weggehaald. Dhr. Schaafstra kon zich dit ook niet meer zo goed herinneren. Hij vertelde nog 

dat ze tijdens de oorlog moesten evacueren en vrij kort na de bevrijding zijn verhuisd naar elders.     

“Ik was toen een jaar of zeven, acht.”   

Weer beneden vertelde mevr. Bronsema (haar meisjesnaam) dat haar vader vroeger bij boer Dekens 

had gewerkt. Zij had Dhr.Schaafstra een paar jaar geleden ontmoet tijdens een bijeenkomst of zo en ze 

bleken vlak bij elkaar in de buurt te wonen in de omgeving van Doesburg. Nee, ze wilden geen koffie 

of thee, want ze waren op doorreis naar Ten Post naar familie.  

Al met al zijn ze toch wel een uurtje zoet 

geweest in Overschild en vonden het 

geweldig dat ze even binnen mochten 

kijken. “We komen beslist nog eens 

terug.” Nou graag hoor dan praten we 

gewoon verder. 

 

Ineke en Lex van der Gaag. 



 



 

    Hallo allemaal,  
 
 
 

 

Kinderspeelweek 2017 hebben we gevierd met het thema ‘Piraten’. 

Als bestuur kunnen wij zeggen dat dit erg geslaagd was en volgens 

mij zijn jullie het daar allemaal mee eens! 

 

Sinterklaas is inmiddels alweer in ons land en nog even en de eerste 

kerstbomen worden alweer opgetuigd. Voor we het weten is het 

alweer 2018!  

 

Wij zijn alweer aan het brainstormen voor de invulling van KSW 2018. 

Heb je tips/ ideeën, laat het ons dan weten via een mailtje naar 

kswo@live.nl.   

 

Noteer alvast in jullie agenda.. de kinderspeelweek van 2018 zal 

plaatsvinden van 13 t/m 17 augustus. Dit is week nr. 33!  

 
 

 

 



De speeltuin heeft inmiddels ook een make-over gehad. We zijn hier 

al vanaf het begin van het jaar mee bezig. Met elkaar is er veel 

gebeurd en daar zijn wij enorm trots op! Door een bijdrage van Loket 

Leefbaarheid hebben we dit kunnen realiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! 

 

Johan, Martijn, Sandra, Willy, Mark, Fleur en Marleen 

 



 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

 

Bestuur s.v. Mono 

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.  

Volleybal 

Het volleybalseizoen is weer in volle gang. Elke maandagavond kunt u in het dorpshuis de Pompel 

volleyballen vanaf 20.30 uur. U kunt per keer betalen en de kosten bedragen € 2,-  per avond.   
Kom een keer kijken en meedoen!  

Leuk weetje over het ontstaan van volleybal. 

Uit tekeningen blijkt dat al in de 16e eeuw aan het Engelse hof van koningin Elizabeth een spel werd gespeeld 

dat veel op volleybal leek. Maar officieel geldt de Amerikaan William G. Morgan als de bedenker van het 

volleybal. William G. Morgan was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in 

Massachusetts. Hij gaf onder meer les aan een groep al wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal 

vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht in 1895 een ander spel. 

Morgan verzamelde spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en honkbal. Deze regels bij elkaar 

werd volleybal. De bal moest zonder de grond te raken over het net worden gespeeld. Dit heet volley. Een 

netserve mocht één keer over en je mocht in het spel dribbelen tot één meter voor het net. Dribbelen hield in, 

de bal voor jezelf omhoog spelen. Een wedstrijd bestond uit innings. Zo'n inning was voorbij als alle spelers 

van beide teams een serveerbeurt hadden gehad. Bovendien was het mogelijk 1 tegen 1 te spelen, maar ook 

tien tegen tien. En om de vingers van de dames te beschermen konden zij de bal eerst vangen en dan 

opgooien. 

De YMCA zag wel wat in dit spel en ging het verder ontwikkelen met de nodige wijzigingen: 

 1900 afschaffen van het dribbelen 

 1912 invoeren van het doordraaien 

 1917 regeling dat een game tot 15 punten gaat 

 1918 regeling dat zes spelers per team in het veld staan 

 

Contributie 

De contributie is voor een groot gedeelte weer opgehaald. Als u nog niemand aan de deur heeft 

gehad, geen paniek. We hebben een aantal adressen waar we binnenkort nog langs gaan.   

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2018. 

 Met sportieve groet namens het SV Mono bestuur, Rebecca Nienhuis 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menko Hammenga  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét Warenhuis voor: 

Huishoud, Kado, Woondecoratie, Speelgoed, 
Kantoor/Schoolartikelen, Cartridges, 

Klompen/Laarzen, Zelfzorg, Zoetwaren en 
meer! 

 

Geeft men elders niet thuis, men vindt het 
bij 

Petra's Warenhuis,  

Hoofdweg 136  

Siddeburen 

 

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/


 
Dit is de laatste Schildjer Proat van 2017 en we blikken terug op de afgelopen evenementen. 

Op 23 september was de band “Turn Left” in de Pompel. Niet alleen de werkgroep vondt het 

een succes, maar de band gelukkig ook. “Uiteraard hebben we ook even nagepraat over ons 

optreden in Overschild. Wat een mooie locatie en wat een geweldig en gezellig publiek, we 

hebben ervan genoten! En Jelle, nogmaals bedankt voor de gastvrijheid, voor de lekkere 

hapjes en drankjes en voor het attente appje de dag na ons optreden, dat waarderen we 

enorm. Wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar”.  
 

Het bloemschikken op 18 oktober was ook erg geslaagd. Enthousiaste deelneemsters, zelfs 

van buiten het dorp, deden hun best om er een prachtig stuk van te maken. Wij hopen dat alle 

deelneemsters lang van hun pompoenen hebben genoten.  

 

 

 

 

 

Afgelopen zaterdag, 25 november, 

hebben Sint en zijn Pieten Overschild 

bezocht. Met allemaal lieve en vrolijke 

kinderen was het een zeer geslaagde 

middag. En wat zijn de kinderen uit 

Overschild goed verwend, want de 

Pieten hadden niet één, maar zeker twee 

cadeaus gekocht voor alle kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Helaas liep onze planning niet helemaal zoals verwacht. De ouder- kind doemiddag is helaas 

niet doorgegaan, de datum hebben we één keer moeten verschuiven door de babyshower van 

Rammona. En jammer genoeg was op 4 oktober de Pompel ook al bezet. Tot onze spijt gaat 

de Kerstbazaar ook niet door, dit in verband met de onderbezetting door de zwangerschap van 

Rammona. Werkgroep Evenementen is nog altijd op zoek naar enthousiaste personen die onze 

groep wil versterken. Lijkt het je leuk om evenementen te organiseren voor groot en klein, 

meld je dan aan bij één van ons! 

 

Wij willen Rammona en Jelle succes wensen met de laatste loodjes van hun zwangerschap!  
 

Nu nog even vooruit kijken, de werkgroep is alweer aan het brainstormen geweest over 

nieuwe evenementen! Het is de bedoeling om volgend jaar ook iets educatiefs te doen. Voor 

je het weet is het weer zo ver…. en daarom wil de werkgroep iedereen alvast prettige 

kerstdagen en een gezond 2018 wensen! 

 

Creatieve groeten van Jelle, Joba, Joke, Rammona en Kate! 



  Aanbieding !! 

 
    500 g gekruid gehakt 
    4 slavinken  
    + 1 rookworst 
 

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 



 

 Nieuws van De Schildgroep 

 

In het nummer van september moest u het stukje van De Schildgroep missen. De 

spelers, regie en de techniek hadden een rustperiode nodig, maar nu is het weer zover.  

Klaasje wilde zelf weer een stuk schrijven maar door de drukte van alledag ( baan, 

DVO etc. ) is het er tot haar grote spijt nog niet van gekomen maar ze heeft mij 

verzekerd dat “wat in het vat zit niet verzuurt ”. Ik hou een vinger aan de pols en ze is 

al aan het schrijven tenslotte. Mocht er nieuws zijn hoort u dat natuurlijk zo spoedig 

mogelijk.  

Voor april 2018 hebben we wel weer een nieuw stuk uitgekozen en de boekjes zijn 

inmiddels binnengekomen. De eerste repetitie (leesrepetitie) is op woensdag 6 

december. Het wordt een blijspel in drie bedrijven voor 8 spelers (4 dames en 4 

heren) en een stem. We gaan nu kijken wie er in april weer mee wil doen, één ding 

weten we zeker; in april gaat het in Overschild en met name in De Pompel danig spoken.  

Aangemeld hebben zich al: Tonnie, Marleen, Bert, Johan, Mark, Rebecca, Fleur, Joke 

en Klaasje. Dit is de laatste informatie die ik heb en dus we zijn nog niet compleet. 

Aanmelden voor deze fantastische hobby kan natuurlijk altijd, schiet een van de 

spelers of medewerkers aan er komen mogelijkheden genoeg (nieuwjaarsfeest, bingo 

van de ijsvereniging).  

Verder zijn er ideeën om volgend jaar bij het begin van Art Carnivale De Schildgroep 

ook even te laten optreden. Klaasje is inmiddels, in samenwerking met Peter de Bie, 

bezig de ideeën vorm te geven. Het zal iets van een straattheaterachtig ding worden, 

wie hieraan mee willen doen is ook nog niet bekend. 

Nou dit was het eerst, in het volgende nummer van Schildjer Proat veel meer en kijk 

ook op de site van De Schilgroep: http://de-schildgroep1.webnode.nl/  

En reserveer de maand april alvast in uw agenda het gaat weer ontzettend lachen 

worden.                                                             

Hartelijke groet, 

Bert 

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


Het kleinste stukje speelgoed Een 

vrrengt 

Sinterklaas wil altijd erg graag dat zijn knechten genoeg speelgoed maken om ieder kind een 

heerlijk Sinterklaasfeest te bezorgen. Daarom ging hij op een morgen, een paar weken voor 

vijf december, alle werkplaatsen langs en zei tegen zijn knechten: "Denk eraan, dat je al het 

hout goed gebruikt om er iets van te maken. Van een heel klein stukje kun je soms nog iets 

leuks maken." 

 

"Maar wat kunnen we dan van die kleine stukjes maken?" vroeg de Timmerpiet, terwijl hij op 

een hoop afval wees. Sinterklaas bekeek het en zei: "Je kunt er mooie blokken van maken en 

die verven en met het zaagsel kun je poppen en beesten opvullen." - "Maar kijk nu eens naar 

dit piepkleine stukje," zei een andere Zwarte Piet, "daar kun je toch echt niets mee beginnen." 

 

En hij liet Sinterklaas een stukje hout zien, dat niet groter was dan de helft van zijn pink. Alle 

knechten schoten in de lach, maar de Sint bekeek het aandachtig, één wenkbrauw ging 

omhoog, de ander omlaag - dat deed hij altijd als hij heel diep nadacht. "Je zou er een fluitje 

van kunnen maken," zei hij eindelijk. "Een fluitje!" zei de Timmerpiet. "Een fluitje!" lachte 

Pedro en hij lachte zó hard, dat hij een buiteling maakte, recht in een hoop zaagsel. "Wie kan 

er nu van dit kleine stukje hout een fluitje maken?" Sinterklaas glimlachte en pakte een 

scherp, klein mes van de werkbank. "Dat zal ik je eens laten zien," zei hij. 

 

Alle knechten kwamen om hem heen staan; ook Pedro, die vlug het zaagsel van 

zijn kleren sloeg. Al hebben Zwarte Pieten nog zulke handige, vlugge vingers, 

niemand kan toch zulke mooie en moeilijke dingen maken als Sinterklaas zelf. 

Ze keken met grote ogen toe, terwijl hij het hout tussen zijn handen 

ronddraaide en er een prachtig fluitje van maakte, dat hij versierde door er 

bloemen en vogeltjes in te snijden. 

 

"Luister," zei hij, en toen hij erop blies was het net of er elfjes zongen. Sinterklaas deed het 

fluitje in een grote, lege zak en zei tegen zijn knechten: "Als je dus heel kleine stukjes hebt, 

maak er dan fluitjes van." Na die dag sneden de knechten heel veel fluitjes, maar niemand kon 

zo'n klein fluitje maken als dat van Sinterklaas. 

 

Op Sinterklaasavond werd het fluitje met al het andere speelgoed in de zak gedaan, maar het 

was zó klein, dat het steeds tussen Sinterklaas zijn vingers door glipte als hij in de zak naar 

een cadeautje zocht. Sinterklaas had al veel huizen bezocht en veel schoenen gevuld, maar het 

fluitje was nog steeds niet weggegeven. De zak was al half leeg en de Sint begon 

langzaamaan moe te worden, toen hij bij het huis kwam waar Bobbie Blom woonde. Hij 

stopte Bobbie's schoen helemaal tot voorin vol, zodat er nog net genoeg plaats overbleef voor 

een héél klein cadeautje. 

 

"Ik geloof dat ik nog een fluitje heb dat daar precies in past," zei Sinterklaas en hij pakte het 

kleine fluitje, dat hij zelf had gemaakt, uit de zak en legde het in Bobbie's schoen. "Je mag 

dan het allerkleinste stukje speelgoed zijn, maar je gaat er nog net bij," zei hij vrolijk. "Hé, 

wat is dat?" Op het tafeltje vlak voor de haard stond een schaal koekjes en een grote 

thermosfles vol warme chocolademelk. "Lieve Sinterklaas," had Bobbie op een stuk papier 

geschreven, "dit is voor u. Ik hoop dat u het lekker vindt." 

 

"M-m-m!" zei Sinterklaas, terwijl hij van een koekje proefde. "Wat heerlijk en wat een 

lekkere chocola! Ik ga er even bij zitten, dan rust ik meteen wat uit." 



 

 

En Sinterklaas zakte in een diepe, zachte stoel en strekte zijn benen uit naar het haardvuur. 

Terwijl hij van de koekjes at, vielen zijn ogen zo af en toe dicht, hij knikkebolde en viel in een 

diepe slaap. Hij merkte dan ook niet, dat het kleine fluitje over de rand van Bobbie's schoen 

keek, en hem in de gaten hield. Het leek het fluitje of Sinterklaas heel lang sliep. De oude 

klok in de hoek van de kamer tikte rustig door. Sinterklaas sliep, terwijl in het hele land 

jongens en meisjes op hun cadeautjes wachtten! De schimmel op het dak hinnikte en de 

belletjes van zijn tuig rinkelden, maar Sinterklaas bleef slapen. Op het laatst kon het fluitje 

zich niet langer inhouden. 

 

"Probeer Sinterklaas toch wakker te maken," riep het tegen het andere speelgoed. Maar het 

speelgoed sliep ook. "Lief vuur, help jij me dan," zei het tegen de vrolijke vlammetjes in de 

haard. Het vuur knetterde zo hard als het kon en de vlammen loeiden en sisten, maar 

Sinterklaas sliep door... "Lieve klok, kun jij Sinterklaas niet wakker krijgen?" vroeg het 

fluitje. De klok tikte zo hard hij kon, maar Sinterklaas sliep door... "Mijn hemel, wat moet ik 

doen," zuchtte het fluitje. "Sinterklaas blijft vast de hele nacht slapen en dan krijgen de 

kinderen geen speelgoed meer!" 

 

En toen blies net meneer de wind jolig in de schoorsteen: "Hoeioei, hoeioei, wat is er toch met 

jou?" - "O, meneer de wind," zei het fluitje, "kunt u me alstublieft helpen? Sinterklaas slaapt 

en de nacht is al bijna om." - "Hoeoe," riep de wind weer, "wat kan ik voor je doen?" - "Door 

me heen blazen," riep het fluitje, "als je dat doet, maak ik geluid en dan kan ik Sinterklaas 

wakker maken." 

 

Dus blies meneer de wind door het fluitje. Eerst floot het heel zachtjes en dat was net of er 

belletjes tinkelden. Sinterklaas droomde dat er elfjes lachten. Er kwam een glimlach op zijn 

gezicht, maar hij werd niet wakker. Toen blies de wind iets harder en het fluitje maakte hoge, 

vrolijke muziek. Sinterklaas droomde nu dat er jongens en meisjes Sinterklaasliedjes zongen; 

hij bewoog zich een beetje, maar werd niet wakker. 

 

Toen blies de wind flink hard en het fluitje maakte een geluid of het buiten stormde. Ik moet 

eens gaan kijken of mijn schimmel het warm genoeg heeft, dacht Sinterklaas in zijn slaap... 

 

Plotseling zat hij met een schok rechtop en was meteen klaar wakker. "Lieve help, ik heb 

bijna een uur geslapen," zei hij. "Wie zou me gewekt hebben?" Hij keek de kamer rond en zag 

het fluitje, dat over de rand van de schoen naar hem gluurde, en hoorde de wind, die zich door 

de schoorsteen naar binnen haastte. 

 

Hij nam het fluitje uit de schoen en zei vriendelijk lachend: 

"Niemand kon me wakker krijgen, behalve jij. Jij bent zo'n klein 

stukje speelgoed, dat Bobbie je heus niet zal missen en ik heb je 

hard nodig. Je blijft bij mij." Hij stopte het fluitje in een zak van 

zijn wijde mantel en haastte zich naar het dak, klom op zijn 

schimmel en reed weg; het fluitje in zijn zak en de wind achter hem 

aan. 

 

Sinds die tijd gebruikt Sinterklaas ieder jaar opnieuw het fluitje om 

zijn paard op Sinterklaasavond bij zich te roepen. En sinds die tijd 

blaast ook ieder jaar op die avond de wind in de schoorsteen... 

 



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



 

 

DE  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 
   21 december 2017 

 

 

 

9 November ligt al weer een poosje achter ons. Toch is het leuk om even achterom te kijken. 

We kunnen dan maar liefst 24 Schildjers zien, die gezamenlijk genieten van een 

voortreffelijk stamppotbuffet, dat de dames Ellen, Rian en Jelly met volle inzet hadden 

bereid. Zij kregen dan ook terecht applaus van de tevreden eters. 

 

En dan nu op weg naar het laatste eetevenement van dit kalenderjaar:  

 

het Kerstdiner bij kaarslicht op donderdag 21 december a.s..  

 

De voorbereidingen zijn al gestart en het belooft weer een puik eetspektakel te worden, 

waarbij Schildjers elkaar kunnen ontmoeten, gezelligheid kunnen vinden en vooral warmte 

kunnen ervaren; toch niet onbelangrijk voor deze tijd van het jaar èn de lastige situatie 

waarin ons dorp door de versterkingsoperatie terecht is gekomen. 

 

Wil je die avond mee-eten? Geef je dan op bij Rob Gramberg, Kanaalweg 19  

of 06 16678193 of (bij voorkeur) via grambergrob@hotmail.nl.  

Doe dat svp wel vòòr 9 december a.s. 

 

Wil je meehelpen in de keuken en/of  je ontfermen over één of meer gerechten, meld je dan 

snel aan bij Rob Grambert.  

Is koken niet je sterkste ding, maar ben je wel goed in inschuiven van tafels en stoelen, tafels 

dekken en aankleden, dan is jouw hulp net zo welkom.  Tot de 21
e
 december a.s.? 

 

Dit bericht komt in de plaats van de traditionele flyer. Wacht niet te lang, want vol is vol! 

 

Volgende eetmomenten in 2018 zijn (voorlopig) gepland op: 

 

8 februari,  5 april,  31 mei,  2 juli. 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl
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Hoe 2 D’s tot het grootste duurzaamheidsfestival hebben geleid 
Door: Jaap Adamse 
 
Duurzaamheid en Discussie (de 2 D’s) lijken onlosmakend met elkaar te zijn verbonden. Soms is dat 
goed, maar vaak werkt het belemmerd in het proces om onze wereld te verduurzamen. 
 
Het is al weer veel te lang geleden dat Harry Hendriks, oud-directeur van Philips Electronics, dat als volgt 
verwoordde: “De tijd van praten over duurzaamheid is voorbij. Regeringen, het bedrijfsleven en 
consumenten moeten tot actie komen”. Hij zei dit na afloop van de bijeenkomst van de Club van Rome. 
,,We moeten verhinderen dat we over tien jaar nog steeds aan het praten zijn over het voorkomen van 
ontbossing en verdwijnende ijskappen'', aldus de topman in een interview met het Algemeen 
Nederlands Persbureau. Daarbij moeten topmensen uit het bedrijfsleven, wereldleiders en andere 
betrokkenen een actiemodel ontwikkelen. Hendriks: ,,Wat gaan we er nou aan doen met zijn allen?'' 
Deze laatste zin is ook interessant; wat bedoelde Hendriks met “zijn allen”? 
Ik constateer dat er binnen de duurzaamheidswereld nog steeds sprake is van een verzuiling.  
Bijvoorbeeld organisaties die zich bezig houden met duurzame energie, werken m.i. nog veel te weinig 
samen met de duurzame vervoersbranche. Hetzelfde geldt op het gebied van de thema’s voedsel, 
wonen, produceren en werk. Dat is jammer, want kennisdeling leidt tot creativiteit en innovatie. 
 
Doelt Hendriks met “zijn allen” op de gehele maatschappij?  
In een artikel in Trouw zegt SNS-duurzaamheidsdirecteur Jeroen Jansen hierover het volgende: 
“Duurzaamheid moet van iedereen zijn om tot echte resultaten te komen. De voorhoede mag de gewone 
burgers niet uit het oog verliezen”. 
Gezien het huidige duurzame aanbod, is op dit gebied nog veel winst te behalen.  
 
De bovengenoemde dilemma’s vormden de ingrediënten voor het Blue Skies Festival. 
Van 6 t/m 10 juni vindt er in Groningen het grootste duurzaamheidsfestival van Nederland plaats, 
georganiseerd vanuit de drie noordelijke provincies. 

 We hanteren het begrip duurzaamheid in de volle breedte met de thema’s Wonen, Vervoer, Eten, 
Produceren, Energie en Werk. 

 Het Blue Skies Festival is vijf dagen lang duurzaamheid beleven: voelen, proeven, zien, ruiken en 
horen. Duurzaamheid mag ook leuk zijn! 

 Voor iedereen, voor elk wat wils. Het festival is bedoeld voor een brede doelgroep: van grote 
multinationals tot kleine ondernemingen, wetenschappers, beleidsmakers, onderwijs, Startups, 
studenten en consumenten (burgers, jong en oud). Zij krijgen vijf dagen lang een zeer gevarieerd 
aanbod voorgeschoteld.  

 

Onze Blue Mission 
“Wij hebben de Aarde in bruikleen gekregen van onze kinderen en van hun kinderen” 
Onze missie is om de geleende aarde in een betere staat door te geven dan dat wij 
haar in bruikleen kregen. Dit is heel goed mogelijk en vraagt om onmiddellijke actie;  

- - op naar een circulaire economie 
- - op naar 100% CO2-neutraal 

Dat doen we samen, met iedereen! 

 
Help mee, zegt het voort en komt allen! 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
Opening ijsbaan 09-12-2017 

Het is zover, we gaan de vernieuwde ijsbaan feestelijk openen en wel op zaterdag 9 december 

aanstaande om 15:00 uur. Trots zijn wij als bestuur met het eind resultaat. 

Het is alweer twee en een half jaar geleden 29-5-2015 dat het nieuwe bestuur met acht bestuursleden 

hun eerste vergadering belegde. Bij deze vergadering schoof Ko Dikkema aan, hij gaf aan om eens na te 

denken over de water aanvoer van de ijsbaan. Met pompen vanuit de sloot werd de ijsbaan gevuld en 

doordat de waterstand steeds lager wordt bemoeilijkte dat het om s’ winters de ijsbaan voldoende vol te 

krijgen. Een waterput is mogelijk een idee om de ijsbaan te vullen gaf Ko aan. Met deze inbreng was het 

voltallige bestuur het eens, tevens vond het bestuur dat de gehele ijsbaan wel een opknapbeurt kon 

gebruiken. De ideeën en ambities namen grootse vormen aan waarbij onze secretaris inkt en de 

penningmeester geld te kort kwam. Er werden subsidies aangevraagd, bij het Loket Leefbaarheid, 

Provincie Groningen, Gemeente Slochteren, Rabobank Midden Groningen en de NAM. Een volledig 

gerenoveerde en verduurzaamde ijsbaan is het mooie eindresultaat geworden. Wij de hebben de 

renovatie en de verduurzaming niet alleen gedaan, de volgende bedrijven hebben bijgedragen aan de 

renovatie; Bronboorbedrijf Boersma Munnekeburen, Loonbedrijf Noordenbos Overschild, Mts. Bouman 

Overschild, TracService Overschild, Agrisun Eelde en HVMO Overschild. Ook hebben vrijwilligers Ko 

Dikkema, Jaap van Leggelo en Job Dikkema mee geholpen, het bestuur wil hen hartelijk danken voor hun 

inzet. Wij zien uit op een grote opkomst tijdens de feestelijke opening. 

 

Ledenvergadering 23-12-2017 

IJsvereniging Schildmeer en omstreken nodigt u uit in 

dorpshuis De Pompel voor de ledenvergadering. Ook dit jaar 

weer met de gezellige, traditionele bingo en klaverjas avond 

op: 23-12-2017 om 20:00 uur. Noteer deze datum. 

 

Oliebollen 30-12-2017 

Ook dit jaar komen wij weer met oliebollen, niet op oudejaarsdag want dat valt dit jaar op een zondag. 

Wij komen dus zaterdags met oliebollen krentenbollen en appelflappen bij u aan de deur. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken. 



       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Janis Ian geboren in New York op  7 

april 1951  

Jan Hesseling, geboren in Sellingen op 
23 augustus 1952 
Ja en / hoor ik u denken. 
Nou en eigenlijk niets, behalve dat ik me voorstel 
dat ze niet in New York was geboren, maar ergens 
rondom Ter Apel. Dan had ze misschien ook wel 
op de Rijks HBS aldaar gezeten. 1 of 2 klassen 
hoger dan ik. Maar ze zou vast op onze 
schoolfeesten hebben gezongen.Wie weet hadden 
we elkaar gekend. Die kans was trouwens niet 
echt groot, want erg goed met meisjes was ik niet 
toen. Zeker niet als ze ouder waren dan ik. 
Ik draai deze fantasie niet om. Ik zou dan geboren 
zijn in New York. Nee de kans van ontmoeten lijkt 
me daar veel kleiner. 
Toch kwam Janis in mijn leven. Haar LP “Miracle 
Row” kocht ik begin 80er jaren. Het was mijn 
175ste LP. Deze telling ging door t/m 199. De LP 
reeks stopte destijds (1985) toen de CD ons liet 
weten een beter medium te zijn dan die LP’s waar 
altijd wel krassen op kwamen. 
Ondanks die LP van Janis Ian kreeg ik niet alsnog 
een beetje verkering met haar. Ik besteedde er 
nauwelijks aandacht aan. Ik kreeg haar muziek 
maar niet weggekauwd. Het raakte me niet. 
Gelukkig doe ik praktisch nooit LP’s van de hand. 
Miracle Row is er nog steeds. Ik heb haar carrière 
ook niet gevolgd. Puur op grond van haar naam 
kocht ik de afgelopen jaren nog wel een drietal 
andere LP’s en een verzamel CD van haar. (2de 
hands) Ik heb ook de LP “Conny van den Bos – 
zingt Janis Ian”. Dit zijn vertalingen met één Engels 
lied: “Don’t leave tonight”, hierop zingt Janis zelf 
mee. 
Met al deze muziek moest ik natuurlijk eindelijk 
eens wat gaan doen. Als je een verzameling van 
een Singer/Songwriter in huis hebt is er toch meer 
aan de hand dan een niet bestaande jeugdliefde. 
Dagen draait ze nu al op mijn draaitafel en in mijn 
CD speler. Tijd om wat meer over haar te weten te 
komen. 
Op 14-jarige leeftijd (ik was nog maar 12!) 
debuteerde zij met een zelfgeschreven 
liedje,Society's Child, dat haar in de Verenigde 
Staten van 1966 meteen nationaal bekend maakte 
(Top 15-notering in de Billboard Hot 100). De tekst 
ging over een relatie tussen een blank meisje en 
een zwarte jongen. De discussie of zoiets wel kon, 
brandde los en Janis stond in het middelpunt van 
de belangstelling. Zij had zichzelf daarmee ook 
gelijk als protestzangeres neergezet. Je kunt haar 
zo in het rijtje Joni Mitchell, Joan Baez, Carole King 
en Janis Joplin plaatsen. 
Een van de gevolgen van haar succes was dat zij, 
toen zij 16 werd,  van school ging. Ik ben niet  

gemaakt voor school, zegt ze. 
In 1970 (toen deed ik eindexamen) naam ze 
het album Present Company op in San 
Francisco. Let wel zij was toen nog maar net 
19 jaar. Ook mensen voor wie Janis Ian nog 

verder weg is dan voor mij zullen bij het horen van 
een paar andere van haar songs mogelijk zeggen: 
Oh, is dat van Janis Ian. Luister maar eens op You 
Tube naar: andere bekende nummers 
zoals "Jesse", "Fly too high", "On the Other Side of 
the Sun", "Between the Lines" en "Stars" (ook 
gezongen door Nina Simone). Ik zelf vind “In the 
Winter” (op haar LP “Between the Lines”) 
daarnaast ook mooi. 
Op diezelfde LP “Between the Lines” uit 1975 
staat haar hit At Seventeen. Over het meisje wat 
naar haar idee misschien wel nooit de liefde zou 
vinden omdat ze niet aan het schoonheidsbeeld 
voldoet. Toch zag ze er best leuk uit, maar ze heeft 
er niets aan als ik dat zeg. Ik uit Sellingen. Het is 
ook totaal niet (meer) van belang, maar ik kan me 
voorstellen dat dat als 17 jarige anders voelt. At 
Seventeen gaf haar bekendheid in de hele wereld. 
In de Nederlandse popencyclopedie (van 
Muziekkrant Oor) staat ze slechts als voetnoot 
genoemd bij Singer Songwriters. Toch heeft zij 
Grammy Awards gewonnen o.a. voor At 
Seventeen. Nee, ik wist het niet. In juli 2008 kwam 
haar autobiografie uit onder de titel 'Society's 
Child'.(ook Grammy Award) 
Als je recente video-opnames van Janis ziet, zie je 
een kleine vrouw met grijs krullend haar. Zij is nog 
steeds behoorlijk strijdbaar. Het is interessant om 
naar haar Speech at Berklee College of Music te 
luisteren (ook You Tube) 
Haar privé gaat een, behoorlijk trage fan niets aan. 
Toch, dat zij in 2003 getrouwd is met Patricia 
Snyder leert me dat ik geen enkele kans zou 
hebben gehad. 
Gelukkig heb ik haar muziek nog. Met die 4 LP’s en 
die ene CD en met Conny die het in het 
Nederlands doet is er veel diversiteit. Het verveelt 
me niet (meer). 
Wikipedia vertelt mij dat haar muziek heen en 
weer pendelt tussen folk, country, blues en een 
heel eigen stijl. Ik heb zelfs funky en jazzy stukjes 
ontdekt. 
Conclusie: Muzikanten doen hun best om ons naar 
hun muziek te laten luisteren. De ene muzikant 
lukt dat beter dan de andere. Als je beide maar 
volhoudt komt er wellicht een moment dat de 
luisteraar eens echt gaat luisteren. 
 Ian was mij als mens ver voor en niet alleen die 
1,5 jaar tussen onze geboortedata. Nee pas zo’n 
35 jaar later besteed ik aandacht aan deze dame. 
Sorry Ian. 
 
Jan Hesseling

            

Column 
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NIEUWS VAN HET ORANJECOMITÉ 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Aangezien de oranjefestiviteiten nog een eind uit het zicht zijn een stukje over kerst en de 

oranjes. 

De royalty liefhebbers onders ons kijken nu vast alweer uit naar de kersttoespraak van onze 

koning. Vandaar een klein stukje historie over het fenomeen kersttoespraak. 

Radio  

De kersttoespraak van het staatshoofd is natuurlijk bij uitstek een gelegenheid om het volk 

voor te houden waar het bij kerst om gaat, en om het in moeilijke tijden een hart onder de 

riem te steken. Met de kersttoespraak via de radio begon koningin Wilhelmina in 1931. 

Weken tevoren was de opwinding groot: de stem van de Koningin zou via de radio te horen 

zijn! Niet iedereen had natuurlijk de beschikking over zo’n technisch wonder, dus men kroop 

gezellig bij elkaar in bij voorbeeld kerkgebouwen.  

Wilhelmina was zelf ook onder de indruk van de mogelijkheden die de radio de mensheid 

bood:  “Het is als scheidde ons geen afstand, als toefden wij in elkaars tegenwoordigheid. Ik 

zie in ons contact door den aether het beeld van een hoogeren band, door God zelf gelegd, die 

de geheele menschheid omvat.” De tijden waren somber, maar “over de wereld, gedompeld in 

kommer, daalt de Kerstnacht, komt de liefde van God ons lichtend tegemoet, schenkt God 

Zijn heerlijke gave, Immanuel daalt af in onzen diepen nood. Het licht schijnt in de duisternis 

en de duisternis heeft het niet overmocht.”  

Haar Britse collega, koning George V, kwam pas het jaar daarop met een kersttoespraak via 

de radio. Zijn eerste woorden zijn in het collectieve geheugen blijven hangen “I speak now 

from my home and from my heart to you all.”  

In 1957 is de kersttoespraak van zijn kleindochter, koningin Elizabeth, voor het eerst op 

televisie te zien. De kersttoespraak van de Britse koningin is een echte kijkcijferhit: Vorig jaar 

stemden alleen al in het Verenigd Koninkrijk 7,8 miljoen kijkers op de toespraak af.  

Ophef  

Soms is er ophef rond een koninklijke kersttoespraak. Vorig jaar had de Amerikaanse tv-

zender NBC News de toespraak van koningin Elizabeth online gezet, twee dagen voordat 

deze zou worden uitgezonden. Nadat er vragen over het uitlekken werden gesteld bij 

Buckingham Palace, verwijderde men het filmpje acuut. Maar voor sommige kijkers was het 

dus geen verrassing meer dat Elizabeth sprak over verzoening.  

Koning Albert van België wees in 2012, in zijn laatste kersttoespraak, op de gevaren van het 

populisme in de politiek en legde een link met de jaren ’30. Ook al noemde hij die partij niet 

met zoveel woorden, het was zonneklaar dat hij de Vlaams-Nationalistische partij NVA op 

het oog had. En daarmee had hij ‘een groot deel van de Vlamingen’ beledigd, aldus een 

senator van die partij. En dat kan nooit de bedoeling zijn van een kersttoespraak.  

Niet dat de politiek en de actualiteit met alle geweld buiten de kersttoespraak moet blijven. 

Wilhelmina pakte dat in 1940 op de haar kenmerkende wijze aan. Ze besloot met een 



persoonlijk woord tot ”allen die het moeilijk hebben en in zorgen verkeren”. (…) ik denk aan 

de smartelijke scheiding en de zorgen over hen die weggevoerd worden;  ik denk aan al dat 

diepe innerlijke lijden bij aangedaan onrecht, bij vertrapte vrijheid, om verwoest geluk en 

uitgedoofde blijdschap. Spoedt u allen zoals gij zijt, met uw lasten en zorgen naar het Kindeke 

in Bethlehem in ootmoed en overgave. Daar zal zich het wonder van Zijn geheimenis aan u 

voltrekken; daar zal allengs de nacht in uw leven veranderen in de heerlijkheid van de 

kerstnacht. Iedereen vult kerst natuurlijk in op zijn of haar eigen manier. Iedereen heeft ook 

zijn eigen vreugde of juist verdriet. Ondanks al deze verschillen  wensen wij als oranje comite 

iedereen fijne kerstdagen, een tijd van bezinning maar ook van genieten. 

Mocht u in de vakantie nog een uitstapje willen maken met een koningklijk tintje dan is dit 

misschien wat voor u. 

Van 4 november tot 18 februari is er in het gemeentemuseum van Den Haag een 

tentoonstelling over 100 jaar sieraden. Hoogtepunten in de tentoonstelling zijn de stukken met 

een koninklijke historie. Al zes generaties draagt Steltman bij aan de koningklijke 

juwelencollectie. Wie nog niet genoeg heeft van de glitter en glamour van de kerstballen kan 

hier zijn hart ophalen. 

Namens het Oranje comite een warme kerstgroet, 

Afine Noordenbos, Dianne Blaauw, Kelly Puister, Sofia Bron en Tessa Noordenbos. 
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Verkiezingen voor Midden Groningen 

 

 

op stembureau de Pompel in Overschild 

 partij uitslag Overschild einduitslag % 

1. SP 16 13.3 

2. Partij van de Arbeid 21 15.4 

3. VVD 16 12.6 

4. Leefbaar Midden Groningen 8 4.7 

5.  Roodgewoon 0 1.7 

6. D66 16 6.1 

7. Christen Unie 49 11.9 

8. Groen Links 22 7.6 

9. CDA 22 9.6 

10. Gemeente Belangen Midden Gron. 17 14.8 

11. Seniorenpartij Groningen 1 2.3 

    

 Totaal (van ongeveer 500 stemgerechtigen)                                178  

 

Van de 49.072 kiesgerechtigden in Midden-Groningen brachten 17.155 inwoners hun stem 

uit. Het opkomstpercentage van de verkiezingen bedroeg dus 35,1 procent, net zoals in 

Overschild.  In Midden Groningen stemden 25 blanco en 46 mensen stemden ongeldig. 

 

De PvdA, Gemeentebelangen en de SP verdienden allen vijf zetels in de raad van de nieuwe 

fusiegemeente Midden Groningen. De VVD, ChristenUnie en het CDA volgen met elk vier 

zetels. GroenLinks en D66 haalden respectievelijk drie en twee zetels. Leefbaar Midden-

Groningen haalde één zetel. Rood Gewoon en de Seniorenpartij hebben niet genoeg stemmen 

gehaald om een zetel te bemachtigen in de gemeenteraad. 

 

 

 De 5 leden van het stembureau in Overschild werden geweldig in de watten gelegd en kregen 

’s avonds een heerlijk 3 gangendiner, klaargemaakt door Rob Gramberg.  

 



 

 

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? Kate Bos Foktje Faber 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 68 Graauwedijk 68 

 3. Hoe oud ben je? 23 jaar 49 jaar 

 4. Waar ben je geboren? Schildwolde Sappemeer 

 5. Wat is er zo leuk aan mama? 

Alles, onder andere dat we 

veel dingen samen 

ondernemen. 

 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Dat ze gezellig en sociaal is 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Werken bij Zienn en leuke 

dingen doen met vrienden en 

familie 

Onderwijsassistente in het 

VMBO 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Vroeg opstaan Het huishouden 

 9. Hebben jullie huisdieren? Nee Nee 

10. Wat eet je het liefst? Spareribs en tortellini’s Nasi met satésaus  

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 

Recreatief volleybal en 

voetbal. En ik ga één keer in 

de week naar de sportschool 

toe. 

Wandelen 

12. Welke muziek vind je leuk? 
Nederlandstalig en muziek 

uit de jaren 90 
Alle muziek, geen smartlappen 



13. Wat doen jullie vaak samen? 
Boodschappen doen/ 

winkelen en wandelen 
Op de bank hangen 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 

Ik heb geen favoriete 

vakantiebestemming 

Naar een warm land, maar ook 

weekendjes weg in Nederland 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met een kat, lekker de hele 

dag liggen en slapen 
Met mijn kleinzoon Bram 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 

Een hulpverlener met veel 

werkervaring 
Oud 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 

De gezelligheid, gezamenlijk 

deelnemen aan Slochter 

Wold Spektoakel 

De rust, ruimte en de 

gezelligheid 

18. Ben je gelukkig met? Ja met Mark Ja met Auke 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
Tuurlijk 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Ard en Ben Mulder 

 

  



 



KLAVERJASSEN 

 Het klaverjassen heeft een moeilijke start dit seizoen, door 

diverse oorzaken is er alleen in oktober een klaverjasavond 

geweest. De eerst volgende avond is vrijdag 1 december. 

In januari wordt er een klaverjasavond georganiseerd op 

 12 januari.  
 

Vanaf februari is het kaarten weer op de 1
e
 vrijdag van de 

maand. Er wordt gekaart om vleesprijzen.  

Kunt u klaverjassen, iedereen is van harte welkom vanaf 

19.45 uur. 

 

         De kaartclub 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

DORPSBIBLIOTHEEK 
 

In de Pompel kunt u onze dorpsbibliotheek vinden sinds 1.5 jaar. Hier 

wordt goed gebruikt van gemaakt, het is mooi dat dit in het eigen dorp 

mogelijk is. 

 

Er zijn boeken te vinden voor jong en oud, in allerlei genres. U kunt 

deze boeken gratis lenen, wij willen alleen graag dat u in de leenmap 

schrijft welke boeken u meegenomen heeft of teruggebracht. 

 

Als u dit leest is de boekenkast weer netjes opgeruimd en staan de 

boeken weer klaar om geleend te worden. 

Hebt u thuis nog boeken over, dan kunt u deze naast de boekenkast 

zetten en dan kunnen ze door anderen gelezen worden. 

 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 

_______________________________________________________________________ 

 

KUNST AAN DE MUUR 

Bedoeld voor alle Schildjers die artistiek bezig zijn en hun werk “aan den 

volke” willen/durven tonen.  

De kunstwerken aan de muren van De Pompel klagen niet. Ze hangen daar om 

gezien te worden. Maar wat als iedereen ze al heeft gezien? Dan wordt het tijd 

om ze te wisselen. Wisselen met nieuwe kunstwerken, die ook graag gezien 

willen worden. 

Dus heb je thuis nog kunstwerken staan of hangen, die zich graag in De Pompel willen 

presenteren, neem dan contact op met de werkgroep Kunst aan de Muur: 

  

 Marga van den Berk (gljvandenberk@scarlet.nl of  0596 566200) 

Marian Stegeman ((info@zinkwerk-groningen.nl of 0596 566448) 

Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl of 0596 567791) 
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Een stukje dorpsvernieuwing 
   - door Joke Oord  - 
 
Voor ik veertien jaar geleden naar Overschild kwam was ik al vijftien keer verhuisd. Daarnaast woont 
mijn broer in het buitenland en heb ik een paar jaar op de Waddeneilanden gewerkt. Koffers pakken 
is een onderdeel van mijn leven. Het grote verschil is dat het altijd keuzes waren. Om elf uur ’s 
ochtends vrijdag 9 december 2016 had ik nog geen flauw benul van de verandering die nog diezelfde 
dag op mijn pad zou komen: een onaangekondigde ontworteling.  
 
“….. en daarmee bedoelen we dat we je dringend adviseren om wat noodzakelijke dingen in te pakken 

en vandaag nog te vertrekken naar een vakantiehuisje dat we voor je klaar hebben staan…… Het 

duurt even voor het doordringt wat ze zeggen. Voor hoelang, vraag ik? Dagen, weken, maanden? En 

voor de grap: ...jaren?  Nou, jaren zal het niet zijn…. Niemand kan daar nu iets over zeggen. Pak eerst 

in wat je voor een paar dagen nodig hebt en maak dit weekend een lijstje van wat je verder nog mist, 

dan gaan we maandag overleggen hoe we dat kunnen oplossen… Nee, je woning mag je dan niet 

meer in…” 

 

Het is niet alleen het verlaten van mijn huis. Het eerste waar ik zorg over had, was dat mijn 

buitenpoezen nu geforceerd binnen zouden moeten blijven. Althans voorlopig. Dat is voor de jongste 

zo gebleven. Die is bibberend op een bed in de logeerkamer van het vakantiehuisje gaan liggen en 

dat is zo gebleven totdat we drie maand later terug gingen naar Overschild. Zo zielig.                          

Het waren ook de nachtmerries, dat het er dag en nacht 21 graden was en een luchtvochtigheid van 

hetzelfde niveau. Maar vooral dat je niet meer kunt zeggen: “ik ga nu naar huis”. Het besef dat mijn 

binding niet gekoppeld zit aan de stapel stenen, maar aan de plek, de tuin, het uitzicht, de straat met 

zijn bewoners. De honden trouw gevold door hun baasjes. Alles is weg en niemand weet voor 

hoelang. Ik ben in die eerste weken keurig door alle fases gegaan die ook gelden voor rouw: 

ontkenning, woede, verdriet en acceptatie.  

Maar zo fijn dat er goed gezorgd is voor mijn huis. Post uit de bus, en meerdere wakende ogen. 

Telefoontjes bij bevreemdende situaties. Het door alle buren zonder enige reserve een handtekening 

zetten onder het gedogen van zo’n grijze uitzichtbedervende bak op mijn oprit. De bloemen en alle 

andere lieve attenties. Al die aandacht heeft me vaak ontroerd. Ik ben het feestje van mijn 



thuiskomst al in een vroeg staduim aan het voorbereiden. Ik las dat het hebben van een doel een 

bijdrage levert aan je geluksgevoel. 

Een kerst zonder…, toch geen buitenlampjes dit keer. Maar ook een kerst mét, want de kinderen zijn 
gewoon naar Steendam gekomen en het was goed.  
Dat ik (tijdelijk) ben gestopt met de schrijversvakschool, simpelweg omdat ik moest leren dealen met 
de pijn van de ontworteling. Dat ik daardoor mijn klasgenoten ben kwijtgeraakt: weer een nieuwe 
doos tissues. Loslaten is ook hier een prominent thema. En het relativeren: in het nieuws zijn er de 
grote groepen vluchtelingen in de sneeuw…., maar als je je eigen geluk of ongeluk alleen af kunt 
meten aan dat van een ander of een andere situatie, is er nooit meer reden voor tranen en/of 
euforie. En dan de verbazing: hoe kan het dat er geen beslissingen worden genomen. Zoveel 
schaakstukken in stelling. Allemaal omzichtig manoeuvrerend om uiteindelijk te komen tot het vallen 
van de koningin en het ontmantelen van haar troon. Ik ben slechts een pion die wacht op de 
volgende zet. Wie betaalt voor veiligheid? Wie neemt de verantwoordelijkheid?  
 

Maar ook: wat heb je eigenlijk echt nodig. Heb me al in de eerste maanden voorgenomen om een 

grote opruiming te doen op het moment dat ik weer terug ben. Ik had wel al eens nagedacht over 

wat ik in zou pakken als er plotseling een brand zou uitbreken. Het werden wat foto’s, de laptop, 

telefoon, boeken en wat kleding. Annie van het CVW maakt de kattenbak schoon…                                

Pries de dag nie veur’t aobend is. Een nummer van Daniel Lohues dat ik in de eerste weken vaak 

keihard heb aangezet in de camperbus op de route tussen Overschild en Steendam, nadat ik weer de 

verkeerde afslag had genomen. Er komt meer moois uit Drenthe … 

 

Een jaar later is er veel veranderd. Het schaakspel heeft uiteindelijk negen maanden geduurd en 

Kanaalweg 17 bestaat niet meer. In hoeverre kun je dingen die je overkomen zelf beïnvloeden? Ik 

hoop dat het feit dat ik nu een prachtig perceel grond heb niet het gevolg is van mijn hardop 

gesproken wensen van zo’n zeven jaar geleden om meer tuin te willen en de voordeur van de 

buurvrouw haar huis. Want beide wensen zijn vervuld. Door wat ik heb meegemaakt besef ik heel 

goed dat we als dorp een onzekere en ingrijpende periode ingaan en dat dit veel impact zal hebben 

op ieder individu, ieder huis en dus op het totale dorp. En ik wens dan toch maar voor de zekerheid 

hardop en hier op papier dat we er net als ik nu, met zijn allen beter uit zullen komen. 



 

NAMEN-  EN  DATALIJST  RIJDERS  EN  LOPERS   

OPHALEN   OUD PAPIER  IN  2018 

 

 

RIJDERS 
 

27-01    Herman Bouman 

24-02  en  29-09  Jos Vergeer  (evt. i.s.m. Frans Burkels voor het buitengebied) 

31-03  en  24-11  Menco Hammenga 

28-04  en  25-08  Jasper Nienhuis 

26-05    Henk Kruizenga 

30-06  en  22-12  Luit Fledderman 

28-07    Evert Kort 

27-10    Kees Doornbos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

LOPERS 
 

27-01  en  28-07  Wilfred Stok 

27-01  en  27-10  Leon Buitenkamp 

24-02  en  24-11  Henk Nijdam 

24-02    Bas Pen 

31-03  en  29-09  Edwin Noordman 

31-03    Nico Hoogakker     

28-04  en  25-08  Tjeerd Kuiper 

28-04  en  24-11  Carel Leemhuis 

26-05  en  22-12  Willem Huijssoon 

26-05  en  28-07  Joël van Dijk 

30-06     Harm Blaauw 

30-06  en  27-10  Johan Folkersma 

25-08    Bas Kuilema 

29-09  en 22-12  Ronald Katerborg 
 

   



OUD PAPIER 

Aan alle bewoners,          november 2017 

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen van oud papier in 2018. 

 

LET OP: in december 2018 wordt het oud papier op zaterdag 22 december opgehaald!!!                                        

Dit i.v.m. het vuurwerk afsteken en het papier wat dan waarschijnlijk nog in de container ligt. 

Op de lijst staan ook de namen van degenen die het oud papier bij u op komen halen. 

We hebben wel een paar wijzigingen op de lijst moeten aanbrengen, daar er mensen stoppen 

met ophalen, te weten: Erwin van der Laan en Erik Kappetijn.  

Erwin, heel veel dank voor jouw jarenlange hulp bij het ophalen van het oud papier. Hopelijk 

mogen we in uitzonderlijke gevallen nog een beroep op je doen.. 

Erik, je kunt helaas het ophalen niet meer combineren met je zaterdagse andere activiteiten. 

Jammer, maar wel bedankt voor je hulp dit jaar.   

We hebben gelukkig Bas Pen weer terug in ons team van “lopers”. Bedankt Bas. 

We zijn tevens heel blij met de  “blijvers”,  die we ook willen bedanken voor hun aandeel en 

hopen dat ze in 2018 weer met veel enthousiasme mee helpen. 

De groep lopers zou nog wel uitgebreid kunnen worden. Het blijft enigszins schipperen met 

hun aantal. 

Vandaar dat de Stichting een oproep doet aan alle Schildjers om  je op te geven om hooguit  

2 x in het jaar mee te helpen met het ophalen van oud papier. Hoe meer helpende handen, hoe 

minder vaak je hoeft te lopen. 

U kunt zich aanmelden bij ondergetekende of bij iemand van de Stichting. 

De namen- en datalijst vindt u ook online op www.schildjerproat.nl . 

 

OPBRENGST OUD PAPIER PER MAAND  2015/2016 
(Een aantal maanden zijn samengevoegd omdat we over zijn op een andere inzamelaar.) 

 

nov-16 € 216,00  

dec-16 € 128,40  

jan-17 € 124,80  

feb-apr 17 € 404,10  

mei-17 € 214,20  

jun-jul 17 € 266,00  

aug-17 € 122,10  

sep-17 € 134,40  

okt-17 € 151,20  

Totaal €1761,20 

 

Allemaal heel hartelijk dank voor het buitenzetten en het ophalen van het oud papier. Het is 

een geweldige opbrengst voor ons dorpshuis De Pompel. Hopelijk gaan we in 2017 ook 

zoveel ophalen en wie weet, misschien nog wel meer!! 

 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en  

een gezond 2018 toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting het Dorpshuis, 

 

Jelly Dijkstra 

(06-42505715)   

http://www.schildjerproat.nl/
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Er ligt een vernieuwd, aangepast plan voor de kerk van Overschild.  

 

Plan A (theaterkerk) is gestrand, mede omdat Alles met Fier zich helaas terugtrok. Ook de 

nieuwbouw naast de kerk, die bij dat plan hoorde riep veel vragen op. Voor de Stichting Oude 

Groninger Kerken was dit aanleiding om terug te grijpen op een bewezen 

herbestemmingsmodel. Geen beperkende focus in de doorbestemming, maar juist ruimte voor 

meerdere, elkaar versterkende functies.  

De Stichting Oude Groninger Kerken heeft toen in samenspraak met de gemeente Slochteren, 

Provincie Groningen, Routebureau Groningen en Staatsbosbeheer een nieuw 

doorbestemmingsplan ontwikkeld. Dit plan B ziet voor de kerk, met zijn sfeervolle ambiance 

van cultuurhistorisch erfgoed, een drieledige rol weggelegd:  

 Als entreegebied en rustpunt (met koffie/thee en 

“kleine kaart”) voor fietsers, wandelaars en 

passanten bijdragen aan de belevingswaarde van 

de grote stukken nieuwe natuur die aan de 

noordwestkant van het Schildmeer zijn ingericht 

en waar rust, ruimte, licht en lucht (provinciale 

kernkwaliteiten) de boventoon voeren.  

 Als mooie opkamer voor rouw en trouw en als 

bijzondere locatie voor kleinschalige culturele 

evenementen en bijeenkomsten. 

 Als markant herkenningspunt in dorp en regio - 

landmark - blijven bijdragen aan de identiteit en de leefbaarheid van Overschild.  

Voor het bouwkundig ontwerp was bij Plan B in eerste instantie het uitgangspunt: nieuwbouw 

op het achtererf, naast de huidige consistorie. Op basis daarvan zijn diverse ontwerpen 

gemaakt. Geen van die ontwerpen voldeed. Juist om de cultuurhistorische waarde, het vrijwel 

gave interieur en de verstilde uitstraling van de kerkzaal zoveel mogelijk ongemoeid te laten 

moeten de functionele en logistieke oplossingen buiten de kerkzaal gezocht. De consistorie is 

daar niet voor geschikt, voor alle aanpassingen of uitbreidingen voor wc’s, keuken, opslag en 

verwarming. De doelstelling blijft: de gasmeter de kerk uit! 

De consistorie ligt ook nog eens op een ander vloerniveau dan de kerk, waardoor 

loopverbindingen en toegankelijkheid voor mindervaliden bezwaarlijk is. Bovendien bleek de 

cultuurhistorische waardestelling van de consistorie beperkt tot een drietal muren. Dak en 

dakpannen zijn van recente datum. De bestaande consistorie versterken vergt dan eigenlijk 

een onevenredige investering.  

 

Zo zijn we dan, wat het ontwerp betreft, gekomen tot Plan B2: achter de kerk een geheel 

nieuw deel realiseren, met een hedendaagse vormgeving waardoor de monumentale kerk beter 

tot zijn recht komt, kerk en bijgebouw hetzelfde vloerniveau krijgen en de benodigde 

sanitaire, facilitaire en technische voorzieningen mogelijk worden. Deze aanbouw wordt op 
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het achtererf gerealiseerd, zodat geen afbreuk wordt gedaan aan het aangezicht van de kerk 

vanaf de straatkant. Dit ontwerp biedt veel voordelen: 

 Onbelemmerde toegang voor mensen met een beperking, conform het Bouwbesluit. 

 Moderne sanitaire voorzieningen, logische en veilige looproutes. 

 Een goede ontsluiting tussen de verschillende ruimtes. 

 Een ruime, lichte ontvangstruimte c.q. foyer, een keuken en opslagruimte. 

 Verrassende architectuur van hoge kwaliteit, die herkenbaar is en een tijdlaag 

toevoegt. 

 Een nieuwe beleving van het historische gebouw, misschien zelfs verbazing in eerste 

instantie. 

 Energieneutraal gebruik van het kerkgebouw, zowel in opwekking als verbruik. 

 Hierbij behorende technische ruimte voor technische installaties w.o. warmtepomp.  

 

Met deze nieuwbouw kan in alle benodigde oplossingen worden voorzien:  

 Inpandig kunnen de vloerhoogtes van kerkzaal en ontvangstruimte/foyer gelijk worden 

getrokken.  

 Het niveauverschil ten opzichte van het maaiveld laat zich aan de buitenzijde 

overbruggen via een hellingbaan voor rolstoel, rollator en kinderwagen.  

 Er is ruimte voor een representatieve entree met tochtportaal, moderne sanitaire 

voorzieningen, een goede keuken en opslag van goederen.  

  De sobere, verstilde ruimtelijkheid van de kerkzaal kan 

gehandhaafd blijven.  De ruimte wordt meer bruikbaar door 

een beperkt aantal kerkbanken te verwijderen. De 

lambrisering omarmt de ruimte. De ambtsdragersbanken 

voorin de kerk blijven.  

 De kernkwaliteiten van het gebied, zoals gedefinieerd door 

de provincie Groningen - rust, ruimte, licht en lucht - laten 

zich uitstekend vertalen naar de architectuur. Met het 

activiteiten- en dienstenaanbod kunnen deze kwaliteiten 

worden benadrukt. Denk aan exposities, workshops, 

lezingen/cursussen over bijvoorbeeld landschap en 

cultuurhistorie. Staatsbosbeheer heeft aangegeven hier 

graag aan bij te dragen. En zo kan dit een plek blijven waar 

kennis wordt overgedragen, net als in de tijd dat 

dorpelingen hier catechisatie volgden.  

 De Stichting Oude Groninger Kerken streeft, net als het dorp Overschild, naar een 

hoge mate van energetische verduurzaming: gasmeter eruit. Dat is goed voor het 

milieu en houdt de exploitatiekosten laag. Nieuwbouw kan optimaal worden 

geïsoleerd en biedt mogelijkheden voor duurzame energieopwekking (zonnepanelen 

op het platte dak). 
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 Vanuit de huidige consistorie is het monumentale kerkgebouw niet zichtbaar. Door dit 

gebouw te vervangen door een transparante variant, kan de achterzijde van de kerk in 

volle glorie beleefbaar worden gemaakt. Het kerkgebouw, dus het oorspronkelijke 

bouwvolume, is het door iedereen meest gewaardeerde deel. Dit wordt als het ware 

uitgepeld en daarmee de historische en esthetische uitstraling sterker. 

 Dankzij de bouwkundige versterking en de nieuwbouw is het mogelijk om de later 

aangebrachte en naar verhouding veel te zware steunberen aan de achterzijde van de 

kerk te verwijderen. Ze werken voor een deel zelfs averechts. Door terugbrengen van 

de slanke, decoratieve lisenen wordt het oorspronkelijke beeld hersteld. 

 

Kortom: de kerk wordt gerestaureerd en versterkt d.m.v. base-isolation, d.w.z. een nieuwe 

fundering en blijft van buiten en binnen in volle historische karakteristiek zichtbaar en 

beleefbaar. De nieuwe transparante aanbouw luidt een nieuwe fase in en zet de kerk extra in 

het zonnetje. 

 

Voor antwoord op uw aanvullende vragen kunt u terecht bij dorpsgenoot Homme Jan Ritsema 

en bij Jur Bekooy en Reinout Stigter van de Stichting Oude Groninger Kerken.  

 

 





Koffie cheesecake 

 

Zin in een cheesecake die net even anders is? Deze 

koffie cheesecake is heel makkelijk om te maken 

maar smaakt super luxe en ziet er ook nog eens heel 

gaaf uit. Wil je helemaal uitpakken? Versier hem dan 

met mokkaboontjes, niemand die dit dan nog kan 

weerstaan. 

 

Recept voor 6-8 personen (springvorm 24 cm) 

Tijd: 25 min. + 2 uur in de koelkast 

Benodigdheden: 

 400 gram monchou 

 100 gram suiker 

 4 blaadjes gelatine 

 3 kopjes espresso of sterke koffie 

 200 gram bastogne koekjes 

 75-100 gram boter 

 200 ml opgeklopte slagroom 

 cacaopoeder 

Bereidingswijze: 

Verkruimel de koekjes, zelf doe ik dat altijd in de keukenmachine, maar je 

kunt het ook doen met bijvoorbeeld een deegroller. Smelt de boter en meng 

dit met de koekkruimels. 

 

 

Zet alvast wat koffie zodat dit af kan koelen. Verdeel de koekkruimels 

over de bodem van je springvorm en druk goed aan met een lepel. Klop 

nu de monchou met de suiker luchtig met een mixer. Maak je gelatine 

klaar volgens de (koude) bereidingswijze op het pakje. 

 

 

 

 

Druppel het gelatine mengsel vervolgens beetje voor beetje bij 

je monchou terwijl je het geheel blijft kloppen. Meng 

vervolgens ook de koffie, opgeklopte slagroom en een eetlepel 

cacaopoeder door het monchoumengsel. Verdeel je monchou-

mengsel over de koekjesbodem in de springvorm en dek het af 

met een folie. Laat het minimaal 2 uur opstijven in de 

koelkast. Bestuif het geheel met nog wat cacaopoeder en klaar 

is je koffie cheesecake! 

 



Verhoal   -  Alberta van Dijk 

Twij lutje neuskes.  

Twij lutje neuskes drokken zok plat tegen t vensterglas. 

Twij poar kinderoogjes groot van verwondern kieken noar boeten woar d'winter zien widde 

snijklaid oetspraaidt het. 

"Magen we in t snij speulen moeke?" roupen ze tegliek. 

"Joa dat mag: mor denk der om nait van t aarf of goan." 

d'Kinder beloven heur dat ze dat nait doun zellen, en dik inpakt tegen de kòl 

speulen ze even loater op t blaikveld noast thoes. 

t Duurt nait laank of der staait n grode snijpop in toene. 

En zulf lieken de kinder ook wel snijpoppen, spier wit bin ze van aal dat snij. 

Hail dag speulen ze en hebben veul plezaaier. 

Tegen twijduister ròpt moeke kinder in hoes en komt der n ènde aan snijballen gooien en 

glieden mit slee. 

As ze wóssen binnen, en eten had hebben brengt moeke kinder noar heur sloapkoamertjes, 

eerst stopt ze lutje Kees in dij n poar rode wangen het van t boeten speulen 

In t aander koamertje zit Dina op t raandje van heur bèr "Bist nog nait slaapeg Dina", vragt 

moeke.  

"Nee, ik mout aal aan kerstfeest dinken dat duurt ja nait zo laank meer." 

Moeke is op heur hoede, en gaait noast heur dochter op bèr zitten ze pakt t klaine haandje vast 

en zegt: "Woar dinkst dan aan? Vertel mie t mor." 

Dina kikt moeke nait aan as ze vragt: "Kriegen wie ook n kerstboom?" 

Even is t stil in t lutje sloapkoamertje, moeke wait wat der omgaait in dat lutje kopke van 

Dina. 

"k Heb der nog nait zo over noadocht" loog ze, "hou dinkst doe der den over" vragt moeke. 

Dina schoedelt wat over t bèrre hìn en weer, ze ken nait stil zitten blieven. 

"Kees en ik willen geern n kerstboom, mor kerstfeest is n bliede feest en doe bist ja nooit 

meer bliede." 

Moeke schrikt van Dina's woorden. 

"Toun pabbe der nog was" gaait Dina wieder: "haarn wie n hail grode boom en kwammen opa 

en oma mit ons kerst vieren en der wuiren lekkere koekjes en cake bakt, en onder boom waren 

altied n poar kedootjes." 

"Tou moeke ook al is ons pabbe nait meer bie ons wie ken toch wel kerst vieren?" 

t Is even stil in t lutje sloapkoamertje, baaide zitten ze mit heur aigen gedachen. 

"Joa Dina" zegt moeke: "doe hest ja gliek, mor dizze kerst wordt hail aans as aandere joaren." 

Dat begript Dina ook wel, zunder heur pa is alles aanders worden. 

Dina dut nog n poging: "Goan we ook nait noar de mis in kerke?" 

Moeke vuilt zok wat moudeloos. 

"Och wicht doar heb k nog hail nait aan docht." 

Ze kikt heur dochter aan, 'ik mout mit kerst wat veur mien kinder doun', denkt ze. 

En in twijduuster in t lutje sloapkoamertje krigt ze n idee. 



"Waist wat we doun?" 

"Doe en Kees goan n boom oetzuiken, en versieren mout je hom ook." 

"Noar nachtmis goan wie ook, elk van ons stekt doar n keerske veur pabbe aan, zo is e der 

toch ook n klaain beetje bie". "Hou liekt die dat?" 

Dina slagt heur aarmkes om moekes nek en geft heur n dikke smok. 

Der schut n kloede in moekes haals, en veur t heur te machteg wordt zegt ze, "Ho, ho! 

Juvvraauw zo makkelk komst der nait of, doe most mie helpen om koekjes te bakken, en wie 

mouten opa en oma nog nuigen." 

"Ik zel die ais lekker instoppen, en gaauw sloapen goan hur, want we kriegen t nog hail drók." 

Dina kropt onder dekens en vaalt direkt in sloap. 

Dij nacht dreumt ze dat der n grode kerstboom in koamer staait. 

En van heur pabbe dij bie de boom t kerstverhoal veurleest.  

december 2003          

 

 

 

 



Varkensfricandeau met een korst van tomatentapenade  

Ingrediënten (voor 8 personen)   -   465 kcal voedingswaarden 

 125 g pistachenoten  

 6 sneetjes oud witbrood  

 2 bakjes zongedroogde tomatentapenade (a 100 g)  

 2 grote stukken varkensfricandeau (a 500 g)  

 zout en peper  

 2 eetlepels olijfolie  

 1 dl vleesfond (pot a 380 ml)  

 1 dl witte wijn  

 50 g koude boter  

Keukenspullen 

 keukenmachine 

 plasticfolie 

 keukenpapier 

 aluminiumfolie 

 braadslede 

Bereiden 

Let op! Je wijkt af van het aantal personen waarvoor dit recept ontwikkeld is. Bereiding, 

video, kook- en oventijden en keukenspullen kunnen hierdoor ook afwijken! 

1. Nootjes pellen. Korst van brood snijden. Brood en nootjes fijn malen. Tapenade 

erdoor mengen. Varkensfricandeau droogdeppen met keukenpapier. Vlees inwrijven 

met zout en peper. Vlees aan bovenzijde in lengte twee keer diep insnijden. 

Inkepingen vullen met tapenademengsel, rest bewaren voor later. Vlees in plasticfolie 

wikkelen, tot gebruik in koelkast bewaren. 

2. Fricandeau ca. 30 minuten op kamertemperatuur laten komen. Vlees bestrijken met 

olie, op bovenzijde dikke laag tapenademengsel smeren. Vlees in braadslede leggen en 

in midden van koude oven schuiven. Oven inschakelen op 175 °C. Vlees in ca. 45 

minuten gaar braden. Vlees uit oven nemen en losjes in aluminiumfolie verpakt nog 

ca. 5 minuten laten rusten. Braadslede op laag vuur zetten. Fond en wijn bij bakvet 

schenken en aanbaksels losroeren. Jus ca. 2 minuten laten inkoken. Boter in klontjes 

snijden en met garde door jus kloppen. Op smaak brengen met zout en peper. 

Fricandeau op buffet voorzichtig in 8 plakken snijden. 

https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R140212/varkensfricandeau-met-een-korst-van-tomatentapenade


KERSTKNUTSELEN 

Ster van takjes 

Wat heb je nodig: 

 Takjes 

 Lintjes / touwtjes 

 Schaar  

Je kan een mooie kerstster maken van natuurlijke materialen. Je hebt er alleen een aantal 

takjes voor nodig die je uit de tuin kunt halen. Of op de grond kan vinden in het bos.  

 

 

Je begint met 6 twijgjes of takjes van gelijke lengte en neemt er eerst 

3 vanaf. Deze knoop je aan elkaar tot een driehoek met groen of rood 

garen, lint of touwtjes. Doe dan hetzelfde met de andere 3 takjes.  

Leg daarna de twee driehoekjes kruislings op elkaar en knoop ze op 

alle raakvlakken weer vast met hetzelfde garen, lint of touw.  

Knoop vervolgens een lange draad aan een van de sterpunten en je 

kerstster is klaar om op te hangen. Neerzetten tegen een muur kan 

natuurlijk ook heel goed.  

 

 

 

 
  

Je kan ook als je meerdere takjes gebruikt bijvoorbeeld bij het 

onderste takje een waxinelichtjeshouder klemmen tussen twee takjes. 

Gebruik wel elektrische waxinelichtjes, want echt vuur blijft 

gevaarlijk met droog hout. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Handafdruk engeltje 
Dit heb je nodig 
kleurpotloden 
stevig papier 
lijm 
schaar 
stukje stof 

Zo ga je te werk 
Deze kerstengel heeft het lichaam gemaakt van een voetafdruk en twee vleugels gemaakt van 

handafdrukken. Ga met de voeten tegen elkaar op wit papier staan. Teken de omtrek. Dit 

wordt het lichaam van de engel. Maak een omtrek van je liner- en rechterhand op stevig geel 

papier of gebruik gele verf en maak van beide handen een handafdruk. Zorg dat je je vingers 

goed gespreid op het papier houdt, dan zit het er leuker uit. Dit worden de vleugels van de 

engel. Je kunt de vleugels eventueel met glitters beplakken en om het middel van de engel kun 

je een riem (van stof) plakken. Lijm het hoofd en de vleugels op het lichaam (de 

voetafdrukken). 

Tip: Het is ook leuk om i.p.v. een gezicht te tekenen er een foto met het gezicht van iemand 

op te plakken. 



 

Het verhaal van Andrej 

Adrej:  "Boos of barmhartig? 

Dik ingepakt lopen Andrej en zijn moeder over straat. Brr, wat is het 

koud! Ze gaan samen naar de winkel om wat boodschappen te doen. 

Veel geld hebben ze niet, maar gelukkig nog wel net genoeg om brood 

en rijst te kopen. Als ze bij de winkel komen, zien ze buiten bij de deur 

een oude vrouw zitten. Ze huilt. "Wat is er?", vraagt moeder 

medelijdend. 1k wilde brood kopen maar ik ben mijn geld verloren", 

huilt ze. "En mijn huis is zo koud!" Andrej kijkt moeder aan. Wat 

vreselijk voor die vrouw! ja, zij zijn ook niet rijk, zeker niet nu vader 

gestorven is. Maar in hun huis is het wel warm. "Weet je wat?" zegt 

moeder tegen de vrouw. "Mijn zoon en ik gaan even boodschappen doen. 

Daarna mag u met ons mee naar huis." De vrouw kijkt moeder aan. 

"Echt? Meent u dat?" vraagt ze. "Jazeker!” knikt moeder, blij dat ze die 

arme vrouw kan helpen.  

Maar Andrej kijkt niet blij. Hij schrikt! 

Wil moeder die vrouw meenemen? Daar heeft hij geen zin in. "Moeder!", zegt hij boos, als ze 

de winkel binnengaan. "Hoe kunt u dat nou doen? We hebben net genoeg eten en u neemt die 

vrouw in huis. Bah! Ze stinkt ook nog! En waar moet ze slapen?" Moeder gaat niet op z'n 

gemopper in. "Wat leert de Heere Jezus ons?", vraagt ze. "Ik was hongerig en gij hebt Mij te 

eten gegeven." Andrej houdt z'n mond, maar hij is het er helemaal niet mee eens. Vlug doen 

ze de boodschappen. Andrej draagt de tas. 

Moeder helpt de oude vrouw. Ze kan niet goed lopen en sjokt aan moeders arm mee. Thuis 

zetten de kleintjes grote ogen op, Wie is die vrouw? En wat komt ze doen? "Deze mevrouw 

komt een poosje bij ons wonen", vertelt moeder. "Zij heeft geen eten en haar huis is koud." 

De drie kleintjes knikken. Erzebet vraagt: "Waar moet zij dan slapen, mama?" "ik had gedacht 

dat ze wel in het bed van Andrej kan. Andrej kan wel bij de kleintjes in het grote bed slapen." 

"Welja", denkt Andrej kwaad. "Geeft moeder mijn bed ook nog aan dat ouwe mens. Leuk 

hoor! Ik wou dat ze ophoepelde!"  

De vrouw zit bibberend in een stoel. "U bent zo goed voor mij", zegt ze. Moeder gaat gauw 

soep koken. Daar zal de vrouw vast wat van opknappen. "Andrej, dek jij alvast de tafel?", 

vraagt ze. Andrej geeft geen antwoord maar doet wel wat moeder zegt al is het met een boos 

gezicht. Harder dan anders zet hij de borden op tafel. Onder het eten zegt hij niets, Moeder 

praat opgewekt met de kleintjes en de vrouw geniet van de warme soep. Meestal leest Andrej 

na het eten uit de Bijbel. Dat doet hij graag, want hij kan al goed lezen. Maar nu voelt hij wel 

dat het niet kan. Zijn hart zit vol boosheid. ja, dat past niet bij de Bijbel. Moeder leest over het 

sterven van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Na het lezen vraagt ze aan de vrouw: 

"Kent u de Heere Jezus?" De vrouw schudt haar hoofd. Nee, ze heeft nog nooit van Hem 

gehoord. Dan gaat moeder vertellen. Andrej voelt het: moeder hoort echt bij de Heere. Zij 

vertelt met zoveel blijheid hoe de Heere Jezus op aarde kwam om zondaren te redden. De 

vrouw luistert stil. "Dus daarom helpt u mij?", vraagt ze. Moeder knikt. "De Heere Jezus leert 

ons barmhartigheid”. 

Hij pakt een boek, dat hij van school heeft geleend. Maar hij leest geen letter. Dat komt omdat 

zijn hart nog steeds zo boos is. Die avond gaan ze allemaal vroeg naar bed want morgen is het 

zondag en dan willen ze op tijd in de kerk zijn. Midden in de nacht wordt Andrej wakker 



geschud.  Moeder staat bij het bed. "Andrei! Word eens wakker! De vrouw is niet goed 

geworden!" Andrej is opeens klaar wakker. "ik ga gauw naar de dokter. Blijf jij even bij 

haar?" "Zal ik de dokter halen?", vraagt Andrej vlug. Hij heeft geen zin om bij de vrouw te 

blijven. Maar moeder heeft haar kleren al aan. "Nee, ik ga. Er is haast bij", zegt ze kort.  

Andrej loopt naar z'n eigen kamer. Daar ligt de vrouw in zijn bed. Oei, wat ziet ze er vreemd 

uit. Heel blauw en benauwd. 't Is net of hij moeders stem weer hoort. "De Heere Jezus wil dat 

wij barmhartig zijn." En dan overwint Andrej zijn afkeer. Hij pakt de hand van de vrouw en 

vraagt: "Kan ik wat voor u doen?" "Water", fluistert de vrouw. Andrej gaat haastig naar de 

keuken om een beker water en laat de vrouw voorzichtig drinken.  

Even later is de dokter er al. Andrej gaat naar de kamer. Hoe komt het toch dat die haat 

opeens weg is uit zijn hart? Hij voelt zich niet boos meer maar blij. Opeens vouwt hij zijn 

handen en bidt: "Heere, dank U dat U de boosheid hebt weggenomen. Wilt u al die zonden 

ook vergeven? Leer mij net zo barmhartig als moeder te zijn. Amen."  

Dan komt moeder binnen met de dokter. "Zij heeft last van haar hart" vertelt de dokter. "Ik 

heb haar een spuitje gegeven. Zij moet volkomen rust hebben. Misschien komt zij er dan weer 

bovenop." Als de dokter weg is overleggen moeder en Andrej nog even. Ze zullen moeders 

matras naast het bed van de vrouw leggen. Dan kan moeder op haar letten. Morgen zal ze ook 

bij haar thuis blijven. Andrej moet maar met de kinderen naar de kerk. "Wat ben ik blij dat je 

me zo helpt, grote zoon", zegt moeder dankbaar. "Ben je niet meer boos op me?" Andrej krijgt 

een kleur. Dan vertelt hij hoe alles veranderd is. "Wat ben ik daar blij mee", zegt moeder en 

geeft Andrej een kus. "Slaap lekker, mijn jongen."  

Als Andrej de volgende morgen uit de kerk komt, heeft moeder goed nieuws. De vrouw slaapt 

heerlijk en is niet meer zo benauwd. "Misschien wordt ze wel weer helemaal beter", zegt ze. 

Maar ook Andrej heeft goed nieuws. "De dominee zei dat wij allemaal hulp krijgen van 

mensen uit Nederland. We krijgen extra geld om eten en brandstof voor de kachel te kopen 

zodat we goed de winter door kunnen komen. Fijn hè?" "Zie je wel? De Heere zorgt!", roept 

moeder uit. "Nu hebben we die vrouw in huis genomen en er komt hulp. Is dat niet bijzonder, 

Andrej?" Andrej knikt ook. Dit is echt een wonder! 

Bron: Helpende Handen nummer 1, maart 2002 

 



Wanneer mag ik vuurwerk afsteken of bezitten? 

 Van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur mag u vuurwerk afsteken. Valt een 

van de verkoopdagen (29, 30 en 31 december) op een zondag? Dan mag er op die dag 

geen vuurwerk worden verkocht. Het is dan wel toegestaan vuurwerk te verkopen op 28 

december. 

 U mag geen vuurwerk op de openbare weg bij u hebben vóór en ná de verkoopdagen. 

 Shows met professioneel vuurwerk mogen het hele jaar door worden gehouden. Dit 

geldt alleen voor deskundigen met een speciale training en een vergunning. 

Welk vuurwerk is veilig? 

Aan al het vuurwerk zit risico, daarom is het belangrijk alleen goedgekeurd 

consumentenvuurwerk te kopen bij erkende verkooppunten en de gebruiksaanwijzing 

goed te lezen. 

U herkent goedgekeurd vuurwerk aan: 

 een Nederlandse gebruiksaanwijzing. 

 dat u het alleen op 29, 30 en 31 december kunt kopen. Valt een van deze dagen op een 

zondag? Dan mag vuurwerk ook worden verkocht op 28 december. 

 de aanduiding 'geschikt voor particulier gebruik’. 

 een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten u kunt verwachten 

van het soort vuurwerk. 

 de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van 

de fabrikant en de importeur (of handelaar). 

 het toegekende artikelnummer en productiejaar. 

 CE-keurmerk op nieuw vuurwerk. 

Hoe steek ik vuurwerk veilig af? 

Om vuurwerk zo veilig mogelijk af te steken is het vooral belangrijk dat u er voorzichtig 

mee omgaat en blijft nadenken. Daarom is het belangrijk dat u bijvoorbeeld niet teveel 

hebt gedronken. Enkele andere tips: 

 Lees altijd de gebruiksaanwijzing. 

 Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. 

 Zet vuurwerkpijlen in een fles en vul de fles tot de helft met zand of water, zodat deze 

niet omvalt. 

 Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan. De kans is groot 

dat dit te snel ontbrandt. 

 Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. 

 Blijf op een veilige afstand van het vuurwerk. 

 Draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor 

kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per 

ongeluk vuurwerk terechtkomen. 
 



 



 

Lijst van AED vrijwilligers december 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 ! 
 

 

                                                                   december januari  februari    maart 

Feestelijke opening ijsbaan om 15.00 uur 9    

Oud hollandsche Kerstmarkt bij de 

Fraeylemaborg 

 

16 / 17 

   

De Schildjer Eetclub 21  8  

jaarvergadering van de ijsclub in 

dorpshuis de Pompel 20.00 uur 

 

23 

   

Oud papier  30 27 24 31 

Vuurwerk 

Oud- en nieuwviering in de Pompel 

 

1 

   

Eerste Versterkingscafé in de Pompel 

vanaf 16.00 uur 

 

 

9   

klaverjasavond in de Pompel  12 2 2 

Nieuwjaarsborrel in de Pompel  13   

Uiterlijke inleverdatum kopij    2 



 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

 
 

kerstbomen 
o van klein tot groot  

o met of zonder kluit 

o verschillende soorten 

o zelf uitzoeken 

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

Kerststukken, Vogelhuisjes, Fruitbomen, Laurieren, Egelmand, 

Donderglas, Alle soorten bomen, Cadeaubonnen, Scheppen,  

Vogelvoer in soorten en maten, Sneeuwschuif, Coniferen, EN MEER! 

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

kamerplanten 
 

Groot aanbod! Kamerplanten en 

ook heel veel potterie! 

Kom gerust langs en laat u 

overweldigen door het aanbod. 

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

 

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen 

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

 

€ 5,- korting op uw Kerstboom 

bij Groencentrum Freek van der Wal 

Tegen inlevering van deze bon uit het Schildjerproat! 
Alleen geldig in 2017, 1 bon per boom 


