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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Hier het voorjaarsnummer van Schildjer Proat, boordevol informatie over Overschild en 

omstreken. 

Veel nieuws van de DVO en de nodige ledenvergaderingen staan weer in de startblokken. 

 

Verder vindt u nieuwe deelnemers in het schrijversveld van onze krant. Schildjer/Paauwenees 

Cees Wildervank laat ons meegenieten van zijn pennevruchten. Oud Schildjer Ben Hoexum gaat 

met u terug naar de jaren ’60 toen hij woonachtig was in Overschild. 

 

Adverteerders Edwin Noordman Catering, Kater Events en slagerij Angerman uit Siddeburen 

zijn gestopt met adverteren. Wij bedanken ze voor het in ons gestelde vertrouwen.  

 

 

 

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 8 juni 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 
 

Met vriendelijke groet,  

Ellen, Klaasje en Rian  

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, maart 2018 

 

Beste Schildjers, 
 

Hier de allereerst Schildjer Proat van de gemeente Midden Groningen!  

Heeft u er iets van gemerkt dat we nu in een nieuwe gemeente wonen?  

Ik heb de nieuwe gemeentegrensborden gezien en de oude zijn verdwenen.  

Voelt het anders? Eigenlijk niet. Maar er is wel degelijk iets veranderd.  

Onze nieuwe gemeente is druk bezig om voor ons in Overschild het beste uit de 

dorpsvernieuwing te halen en dan hebben we ‘t nog niet eens over een nieuwe 

burgemeester!  

Waarnemend burgemeester Munniksma doet zijn uiterste best voor Overschild (en 

de rest van het bevingsgebied) om alle onze problemen zo goed mogelijk op te 

lossen  maar ook een burgemeester heeft maar een beperkt mandaat. Voor de 

zomer voorbij is zal er een nieuwe burgemeester zijn aangesteld waarvan we 

hopen dat die net zo’n groot hart voor onze problematiek heeft als Munniksma 

maar die natuurlijk ook oog heeft voor het hele gebied, want wat wonen we hier 

mooi. Dat laten we ons toch door niemand afpakken? 

Waar het tot nu toe maar niet wil lukken met de NCG om vooruitgang te boeken 

in het versterkingsproces, heeft de gemeente toegezegd om een architectenpoule 

samen te stellen om ons als bewoners/gedupeerden te helpen met de 

versterking/herbouw van onze woningen en niet in de laatste plaats met de 

vernieuwing van ons dorp.  

De gelegenheid wordt geboden om van Overschild zo’n bijzonder dorp maken dat 

iedereen hier graag wil wonen. Natuurlijk energieneutraal en Overschild zal echt 

het eerste gas(t)vrije dorp moeten worden. Maar het belangrijkste zal zijn dat we 

de uitstraling van een nieuwe gemeenschap krijgen die de 

aardbevingsproblematiek met glans heeft doorstaan en zelfs heeft verslagen. 

Overschild moet weer het dorp worden waar het meer dan de moeite waard is om 

te wonen en te leven. Dat is de stip op de horizon waar we naartoe moeten. Ik 

besef mij dat dat een paar jaren zal duren maar laten we er voor zorgen dat het de 

moeite waard is.  

Voor uw informatie laat ik u weten dat er een tweewekelijks overleg tussen de 

driehoek dorp/gemeente/ NCG waar de actuele stand van zaken steeds besproken 

wordt en er is nog steeds wekelijks overleg van de DVO.  

Voor de bewoners aan de Meerweg is er nog geen ander bericht dan hetzelfde 

bericht in november. Het versterkingsadvies ligt er maar wat we daarmee gaan 

doen is niet bekend.  

Verderop in Schildjer Proat leest u alles van de DVO. Het zou een herhaling zijn 

om dat ook hier te vermelden. 
 

Van de bestuurstafel 

Vanuit het bestuur zijn er goede berichten. Bart Leving heeft zich als potentieel 

nieuwe bestuurder gemeld en op dit moment vergadert hij al met ons mee en hij 

zal zich verkiesbaar stellen bij, noteer alvast in uw agenda, de volgende 

ledenvergadering op 3 april.  

Verderop in Schildjer Proat ziet u de uitnodiging voor de ledenvergadering. 
 

 

 



Krachtenbundeling 

Met een aantal dorpen rondom het Schildmeer willen we op initiatief van DB Steendam proberen 

om dmv krachtenbundeling een grotere invloed te krijgen binnen de nieuwe gemeente Midden 

Groningen. We hebben als omliggende dorpen vrijwel allemaal dezelfde problematiek, krimp, 

aardbevingen, leefbaarheid, ontwikkeling toerisme, energietransitie, snel internet en het lijkt de 

gezamenlijke verenigingen Dorpsbelangen een goed idee om meer te gaan samenwerken op die 

verschillende gebieden.  Bovendien worden wij als kleinere dorpen in die grote gemeente 

Midden Groningen, niet erg enthousiast van een integraal overleg met wijkverenigingen uit de 

grote kernen. De problematiek die daar heerst is van een heel andere orde dan de onze.  

Krachtenbundeling dus met de Schildmeerdorpen (The big 6: Steendam, Tjuchem, Siddeburen, 

Hellum, Schildwolde en Overschild). De eerste vergadering is geweest en het lijkt erop dat we 

hiermee in een behoefte voorzien. Er is tenminste een vervolgafspraak gemaakt voor verdere 

uitwerking. Bij deze vergaderingen zal ook iemand van de gemeente aanwezig zijn.  De 

gemeente is geïnteresseerd en wil ondersteunen in dit traject.  
 

Hulp 

Graag wijs ik u op de mogelijkheid voor het krijgen van (emotionele) hulp. Het sociale team van 

de gemeente Midden Groningen is vaak aanwezig in Overschild, ook bij het Versterkingscafé. U 

kunt bij hen terecht als u het eventjes helemaal hebt gehad met alle sores die dit met zich 

meebrengt.  

Sociaal Team Midden Groningen 

Telefoon: 0598 72 98 20 

E-mail: sociaalteamslochteren@midden-groningen.nl 
 

Voor praktische ondersteuning kunt u terecht bij:  
 

Stut en Steun, 

Spoorbaan 1, 

9901 DD Appingedam 

tel 050 211 2044. 
 

Geen computer? 

Als laatste punt wil ik graag de gelegenheid geven u aan te melden voor de nieuwsbrief van de 

DVO. Deze wordt digitaal verstuurd maar niet iedereen is gedigitaliseerd. 

Wilt u de nieuwsbrief graag ontvangen maar heeft u geen computer/email? Geeft u dat dan door 

aan ondergetekende of kom naar het Versterkingscafé welke om de 2 weken vanaf 16.00 uur in 

de Pompel wordt georganiseerd. Daar ligt de nieuwsbrief voor u klaar.  

 

Voor nu is dit het. 
 

Met vriendelijke groet, 

Klaasje Pen 
  

 

Foto: Interieur kerk   

aan de Graauwedijk  

met prachtige lichtinval. 

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

Algemene Ledenvergadering van de 
vereniging Dorpsbelangen Overschild en 

omstreken. 

 
 

dinsdag 3 april 2018  
in dorpshuis de Pompel om 20.00 uur 

 
Agenda  
 
1) Opening 

2) Vaststelling agenda 

3) Notulen algemene ledenvergadering 2017 

4) Jaarverslag secretaris 

5) Financieel verslag penningmeester  

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

Benoeming nieuwe kascommissie  

6) Vaststelling contributie 

7) Financieel verslag van de werkgroepen: 

(a) Kinderspeelweek 

(b) Evenementen 

(c) Schildjer Proat 

(d) Schildgroep 

8) Bestuursverkiezingen 

Verkiesbaar => Bart Leving (nieuw)  

9) Rondvraag 

10) Sluiting 

 

Neem deze agenda mee naar de vergadering 



Notulen van de algemene ledenvergadering 9 mei 2017 van de vereniging dorpsbelangen 

Overschild e.o. 

 

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

Laan, Hans Scheffer. 

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

Lex van der Gaag, Joke Oord, Rob Gramberg, Gert de Vries, Johan Folkersma, Sofia Bron, Marian 

Stegeman, Loes Gros, Bart Leving, Kez den Engelsman, Wypje Noordenbos, Harry Wieringa, Stephan 

Reijers, Dianne Blaauw, Bert Schrage, Mark van Maar. 

Met kennisgeving afwezig: 

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

 

1. Opening 

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

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

potentieel bestuurslid Ronald Katerborg afwezig is ivm werk. 

 

2. Vaststelling agenda, 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  

 

3. Notulen vorige vergadering 

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

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

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

met de fam. Entjes gekomen. Het zal alleen voor wandelaars en fietsers zijn en niet voor 

gemotoriseerd verkeer.  

 

4. Jaarverslag secretaris 

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

 

5. Financieel verslag penningmeester. 

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

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

contact opnemen met het bestuur. 

 

6. Benoeming nieuwe kascommissie 

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

 

7. Vaststelling contributie. 

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

 

8. Financieel verslag van de werkgroepen 

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

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

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

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

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

Rabo hoe dit zo hoog kan zijn.  



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

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

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

orde bevonden. Ze verlenen decharge  

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

deze in orde bevonden. Ze verlenen decharge. 

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

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

dorpsbelangen doen. 

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

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

 

9. Bestuursverkiezing 

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

periode wil blijven doen. 

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

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

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

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

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

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

Corrie wordt voorzitter en Klaasje wordt secretaris. 

 

10. Rondvraag 

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

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

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

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

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

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

kaders aangeven.  

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

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

geval. Hoeveel huizen moeten er versterkt worden? Gaan er woningen verdwijnen? Wat gebeurt er 

dan met de open plek? Wordt er nieuw gebouwd? Hoe houden we de krimp tegen? Kunnen 

bewoners hulp krijgen van buitenaf om hun woning te verbeteren en kunnen we hulp krijgen van bv 

een architect. Gert geeft aan dat inmiddels bekend is dat het dorpshuis versterkt moet worden. Het 

gebouw moet volledig gestript worden en alle muren worden dmv een speciale behandeling 

versterkt, ook alle lege ruimtes onder de vloer zullen moeten worden gevuld. Het wordt een hele 

operatie en geeft het gevoel dat al het werk wat in de afgelopen jaren door heel veel mensen is 

uitgevoerd teniet wordt gedaan.  

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

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

zowel de NCG als de gemeenteraadsleden nadrukkelijk uitgenodigd als toehoorders. Zodat ze alle 

informatie en emotie vanuit de eerste hand zullen krijgen. Met de naderende 

gemeenteraadverkiezingen kunnen we een signaal afgeven naar de nieuwe gemeente.  

 



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

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

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

problematiek rondom het hekje bij haar woning dat veel overlast veroorzaakt en adviseert Harm om 

ook Anita bij dit traject te betrekken. Anita’s woning heeft heel veel last van trillingen door zwaar 

verkeer en de gemeente weigert daar iets aan te doen.  

 

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

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

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

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

 

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

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

te leggen.  

 

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

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

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

beleid is van het waterschap.  

 

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

komt. Er wordt een gebouwtje achter gebouwd voor ????? (toiletten??)  

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

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

 

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

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

Het bestuur houdt op de hoogte. 

 

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

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

nagevraagd. 

 

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

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

 

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

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

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

 

11. Sluiting  

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

 

Klaasje Pen 

Secr.     



Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild 
D.V.O. 

 

NIEUWSBRIEF 2018.04 
 
 

VERSTERKINGSCAFÉ 
Zaterdag, 3 maart 2018 is het versterkingscafé van de DVO in De Pompel weer geopend vanaf 16.00 uur. Eenieder 
kan daar terecht om met elkaar van gedachten te wisselen over de gang van zaken rond de versterkingsoperatie en 
elkaar daarin te steunen. Dit is dé gelegenheid om nog eens na te praten over de avond met Winy Maas, 
afgelopen dinsdag! 
 

DORPSVERNIEUWING OVERSCHILD 
De versterkingsoperatie zal ingrijpende gevolgen hebben voor Overschild en haar inwoners. Die gedachte begint 
nu wel zo langzamerhand bij iedereen post te vatten. 
Afgelopen dinsdag (27/2) zijn we als dorpsbewoners voor de eerste maal bijeen geweest om met elkaar te praten 
over de toekomst van Overschild. De opkomst overtrof alle verwachtingen (bijna 200 inwoners bezochten De 
Pompel). De eerste resultaten van de enquête werden gepresenteerd. De respons op de enquête was eveneens 
overweldigend: 40%! Winy Maas presenteerde de eerste ideeën over hoe Overschild eruit zou kunnen zien. Wij 
kregen als bewoners vervolgens ruimschoots de gelegenheid om onze inbreng te leveren. De grootste uitdaging 
daarbij was om jezelf los te maken van de situatie op dit moment en vooral van beperkende gedachten over geld, 
tijd, regelgeving etc.. De reacties varieerden dan ook behoorlijk. Aan Winy Maas en zijn team nu de uitdaging om 
de opvattingen van de bewoners verder vorm te geven, zodat we op 20 maart a.s. opnieuw bij elkaar kunnen 
komen om samen een volgende stap te maken naar de toekomst van Overschild. Ook de derde bijeenkomst staat 
al in de boeken: 19 april a.s.. 
 

GAST AAN TAFEL 
De DVO vergadert iedere maandagavond in De Pompel van 19.30 tot ca 22.00 uur. Wat wij allemaal bespreken is 
niet geheim. Dorpsgenoten die regulier lid willen worden van de werkgroep (DVO) zijn natuurlijk van harte 
welkom. Verwacht wordt dan wel regelmatige deelname en inzet voor het gehele dorp.” 
Iedere dorpsbewoner kan bij de vergadering als “gast-aan-tafel” aanschuiven. Als je dat wilt laat dit dan vooraf 
even weten via ons emailadres (versterkingoverschild@gmail.com). Aan het begin van de vergadering kan je dan  
vertellen wat je vraag of onderwerp is dat je wilt inbrengen. We bespreken dan met je hoe we dat in de agenda 
van die of een andere avond kunnen inpassen en of dat in een DVO vergadering gebeurt of in een andere 
bijeenkomst b.v. het versterkingscafé. Tijdens een DVO vergadering ben je als “gast-aan-tafel” eerder toehoorder 
dan lid. Wij zijn nieuwsgierig naar het onderwerp dat je wilt inbrengen. 
 

BIJZONDERE ACTIE- EN STANDPUNTEN VAN DE DVO  
Voortbordurend op ons Witboek Versterking Overschild (nog steeds te downloaden vanaf www.overschild.nu) 
heeft de DVO getracht om met de NCG in gesprek te komen over verschillende onderwerpen m.b.t. de versterking. 
Omdat tot nu toe dat overleg niet tot stand kwam heeft de DVO ten aanzien van bepaalde onderwerpen (net als in 
het Witboek) standpunten ingenomen en daar argumenten voor aangevoerd. Als bijlagen bij deze nieuwsbrief tref 
je deze uitwerkingen aan ter informatie. Ook kunnen ze je helpen om richting de medewerkers van de NCG je 
eigen standpunt te bepalen en ervoor te zorgen dat de versterking gaat op een manier die jou het beste past en 
niet alleen de NCG.  
Met de Gemeente zijn we nog in gesprek over de architectenpoule, de tijdelijke huisvesting en de regelgeving 
(bestemmingsplan en Bouwbesluit). Zodra daar meer concrete feiten over te melden zijn nemen we die op in de 
Nieuwsbrief. 
 
Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief vind je de volgende documenten: 

 DVO-standpunten over taxaties (update d.d. 22 februari 2018) 

 DVO: over Dorpsvernieuwing Overschild (verzoek aan NCG om ècht overleg met DVO) 
De DVO hoopt op vruchtbaar overleg over deze documenten en houd je op de hoogte van de uitkomsten. 
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AGENDA DVO 
3 maart 16.00 Versterkingscafé in De Pompel 
5 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO 
12 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO 
13 maart 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO o.a. financiële kaders in beeld 
17 maart 16.00 Versterkingscafé in De Pompel 
19 maart 19.30 Reguliere vergadering DVO 
20 maart Tweede zitting met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!) 
26 maart 19.30 uur Reguliere vergadering DVO 
27 maart 15.00 Overleg Gemeente, NCG, DVO o.a. bodemgesteldheid en funderingen 
19 april Derde zitting met Winy Maas (alleen voor inwoners Overschild!) 
 

REACTIES 
Wil je reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan s.v.p. een email naar 
versterkingoverschild@gmail.com. Je kan natuurlijk ook het Versterkingscafé bezoeken of als “Gast-aan-tafel” 
aanschuiven bij de DVO vergadering. 
 
 

STUT EN STEUN APPINGEDAM.  
Naast het Sociaal team van gemeente Midden Groningen, kan je gratis en onafhankelijk steun krijgen van Stut en 
Steun. Stel u wilt graag ondersteuning bij de gesprekken met de bewonersbegeleiders van de NCG of iemand die 
aantekeningen maakt van gesprekken, dan kan je gebruik maken van Stut en Steun. Voor informatie zie hun 
website: www.stutensteun.nl  
Stut-en-Steun, Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam  
050 - 2112044  

 
SOCIAALTEAM GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN 
Uit persoonlijke verhalen blijkt hoe ingrijpend aardbevingen, of de dreiging hiervan, kunnen zijn in je dagelijks 
leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kun je last hebben van stress, slapeloosheid of andere psychische 
klachten door aardbevingen of de dreiging daarvan.  
Uit onderzoek blijkt dat mensen die meerdere keren te maken hebben (gehad) met schade aan hun huis veel vaker 
psychische problemen en stress-gerelateerde gezondheidsklachten hebben. 
Voor sommige mensen geeft ook het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen. Zoals 
bijvoorbeeld in Overschild of straks in Slochteren/Schildwolde veel stress.  
Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Soms voel je schaamte, misschien omdat het nog niet altijd als 
probleem erkend wordt, waardoor je langer blijft rondlopen met je klachten. 
Sinds kort kunt u voor een luisterend oor ook terecht bij het sociaal team Slochteren.  
Er zijn daarvoor speciaal 2 mensen beschikbaar: 
  
Eef Goesten        06 30487356      eef.goesten@midden-groningen.nl 
Erwin de Vries    06 51569063      erwin.devries@midden-groningen.nl 
  
Wilt u graag met hun in contact komen dan kunt u contact opnemen met desbetreffende persoon of het sociaal 
team: sociaalteam@slochteren.nl of op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met sociaal  team 
Slochteren: 0598 72 98 20 (doorkiesnummer 1). 
 

 

 

 

Bijlage 1: DVO-standpunten over taxaties  
  

Twee typen taxaties worden verricht:  
1. Taxatie huidige marktwaarde  
2. Vaststelling herbouwkosten huidige woning  
  

Waarom is taxatie (1) nodig?  
1. Om het antispeculatie beding handen en voeten te geven. Het anti-speculatiebeding is niet meer van deze tijd, 
het moet van tafel want het tast de beslissingsbevoegdheid van de bewoner/eigenaar aan. Het eigendomsrecht is 
het meestomvattend en meest verankerd recht in het Ned. Rechtssysteem. De noodzaak van taxatie, om deze 
reden, vervalt. Bewoners hebben de afgelopen jaren al klem gezeten wat betreft verkoop van hun woning. Er is 
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bewezen waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied waarvoor thans geen uitzicht is op toekenning van 
compensatie en waarvoor bewoners vermoedelijk nog jarenlang moeten procederen. Het is onmogelijk om een 
eventuele waardestijging vast te stellen op basis van de huidige marktwaarde van de woning, als de waardedaling 
niet wordt meegenomen. Bewoners zijn geen speculanten. Speculanten kunnen naar ons inzicht de regeling 
omzeilen, waardoor de regeling volkomen zinloos is.  
2. Ter bepaling van de keuze versterken/ herbouw volgens de kaders van de NCG. De DVO is het niet eens met de 
dwangmatige keuzes die ons worden voorgelegd en wil de noodzaak van taxatie voor dit doel met de NCG 
overleggen. Taxatie zou in ieder geval al overbodig zijn indien versterkingskosten de sloop/herbouwkosten 
overstijgen en de bewoner voor herbouw kiest. 
3. Ter bepaling van waardedaling na versterking van de woning: het is goed mogelijk dat versterking een kleinere 
woning oplevert. Het is ook mogelijk dat gekozen wordt voor herbouw van een kleinere woning met navenant 
lagere bouwkosten. Taxatie vóór en ná versterking of herbouw van een kleinere woning zou in deze gevallen 
duidelijkheid bieden voor compensatie. Een taxatie is derhalve alleen noodzakelijk als voor een van deze twee 
opties wordt gekozen.  
4.  In geval van toepassing van de opkoopregeling. Dit zijn uitzonderlijke gevallen en taxatie met correctie voor 
waardedaling is dan, voor deze aparte regeling, zeker noodzakelijk.  
  
Samengevat: in de meerderheid van de gevallen is taxatie van de huidige marktwaarde van woningen niet nodig en 
kan vooralsnog achterwege gelaten worden. In het geval dat dit advies niet wordt opgevolgd en taxatie(1) 
verplicht wordt gesteld, dan moet nauwkeurig vastgelegd worden waarvoor deze taxatie gebruikt mag worden.  
Daarnaast moet een marktwaardetaxatie worden uitgevoerd met de fictie dat het gebied niet te maken zou 
hebben gehad met aardbevingen. Het feit dat er de laatste 5 jaar achterstand is ontstaan in onderhoud als gevolg 
van schade en onzekerheid, zal bij deze taxaties mee genomen dienen te worden. Dit vanwege het feit van 
ongewisheid van toekomst, samen te vatten onder de noemer, “grote zaken werpen hun schaduw vooruit”.  
  

Waarom is taxatie(2) nodig?  
 In het geval dat de keuze valt op sloop/herbouw van een woning, dan moet worden vastgesteld voor welk bedrag 
de woning kan worden teruggebouwd. Inhoud van de huidige woning kan geen rol spelen omdat de nieuwe 
woning volgens de regels van het bouwbesluit in de meeste gevallen qua inhoud groter zal zijn.   
  
Een taxatie op grond van m2 zou kunnen verlopen via standaard tabellen waarin de herbouwwaarde wordt 
gekoppeld aan het type woning en kwaliteit van uitvoering. Echter, het ‘like For like ’principe en ook de wet geeft  
de bewoner het recht op een nieuwe woning die zo goed mogelijk overeenkomt met de huidige. De kosten voor 
herbouw kunnen hierdoor (veel) hoger uitvallen indien sprake is van de noodzaak van niet standaard materialen, 
toepassen van ornamenten, erkers, gebinten, aanwezigheid van een kelder, etc. En dit alles met in achtneming van 
aardbevingsbstendigheid. De herbouwwaarde van een eenvoudige woning kan ook hoger uitvallen als nieuwe 
maten, extra materialen of een betere fundering, in overeenstemming met het bouwbesluit maar rekening 
houdend met de ondergrond en aardbevingen, moeten worden toegepast.   
  
Concluderend kan worden vastgesteld dat standaard tabellen slechts een uitgangspunt kunnen zijn en daarbij 
kosten worden opgeteld die noodzakelijk zijn om de vorm en uitstraling van de oude woning te evenaren.  
  
De DVO is van mening dat de bewoner in geval van herbouw de beschikking moet krijgen over dit budget om het 
‘like For like’ principe optimaal te kunnen benutten en de herbouw naar eigen inzicht in te vullen.  
  

 Duidelijkheid moet worden verschaft hoe tot het uiteindelijke bedrag van taxaties is gekomen.  

 Als de herbouwkosten zijn vastgesteld, moet een resultaatgarantie worden gegeven: het vastgestelde budget 
moet alle kosten zoals planning, vergunningen, sloop en afvoer, sondering, fundering naar nieuwste eisen, 
bestek, bouw, architect, bouwbegeleiding en opleverinspectie kunnen dekken. Tegenvallers kunnen niet 
worden geaccepteerd. Voor de dekking van bijvoorbeeld onvoorziene stijging van bouwkosten zal een 
bufferbudget beschikbaar moeten zijn.  

 Heldere afspraken worden gemaakt indien de bewoner aanspraak maakt op koppelkansen en extra faciliteiten 
wil realiseren.  

 In het geval dat niet tegemoetgekomen kan worden aan het principe ‘like For like’ moeten voldoende goede 
afspraken worden gemaakt over compenserende maatregelen.   

 In het geval dat de bewoner kiest voor een woning waarvan de bouwkosten lager zijn dan het beschikbare 
taxatiebudget (bv. kleiner in omvang), moet het mogelijk zijn andere kwaliteit verhogende maatregelen toe te 
passen. 

 Het is van groot belang dat in deze taxaties de kosten van de benodigde fundering wordt meegenomen. Om 
dit te doen is sonderingsonderzoek vooraf noodzakelijk. Gebruik van dempers voor aardbevingsbestendig 
bouwen is ook een kostenpost die van belang kan zijn.  

  
 



Hoe moeten de taxaties vorm worden gegeven?  
Twee taxateurs zullen een taxatierapport afleveren: één taxateur wordt aangesteld door de NCG, de ander door de 
bewoner.  

 De NCG zal vermoedelijk spelregels opstellen volgens welke lijnen de taxaties plaats moeten vinden. De DVO 
en betreffende bewoners moet in deze spelregels worden gekend. Bewoners kiezen een eigen Nederlands 
Register Vastgoed Taxateur (NRVT).  

 De taxaties moeten aantoonbaar onafhankelijk worden verricht, hetgeen al bemoeilijkt wordt door het feit dat 
de NCG zowel de taxateur, aangewezen door de NCG, als de taxateur aangewezen door de bewoner betaalt. 
Voorgesteld wordt daarom dat één taxatieopdracht wordt verleend door de bewoner, dat de bewoner de 
taxatiekosten betaalt en vervolgens kan verhalen op de NCG.  

 Taxaties verlopen niet per definitie synchroon: de bewoner kan een eigen tijdstip voor de door zijn/haar 
gekozen taxateur kiezen.  

 Meegenomen moet worden dat de NCG al vanaf het begin dat het versterkingspunt Overschild in werking trad 
(maart 2015) geadviseerd heeft geen grote verbouwingen of onderhoud te plegen totdat meer zekerheid zou 
zijn over het lot van de woning. Dit heeft tot gevolg dat een negatief gekleurd beeld zou kunnen ontstaan over 
de kwaliteit van de woning of over onafgemaakte verbouwingen, met een negatief effect op de te bepalen 
herbouwwaarde. Dit inzicht behoort tot de opdracht van taxatie.  

 De bewoner heeft het recht op een voorgesprek met beide taxateurs.  

 Taxatierapporten moeten integraal ter beschikking worden gesteld aan de bewoner. Een 
geheimhoudingsplicht is niet acceptabel, transparantie van het versterkingsproces is essentieel voor de 
bewaking van de sociale cohesie in het dorp.  

  
Belangrijk is het principe, verankerd in het BW in art. 1 onteigeningswet dat de door overheidsingrijpen 
(aardbevingen) getroffen burger na het ingrijpen eenzelfde vermogenspositie heeft als vóór het 
overheidsingrijpen. De burger mag er niet slechter van worden waarbij een extra opmerking op zijn plaats is over 
de immateriële schade die de burger leidt. De getroffen bewoners hebben daarnaast recht op ondersteuning van 
een of meer specialisten die de taal van de bewoners spreekt en bijvoorbeeld bijstand kan bieden bij noodzakelijke 
onderhandelingen.  
 
Algemeen geldt dat iedere bewoner kan afwijken van deze standpunten van de DVO. De DVO verwacht 
bovengenoemde standpunten op basis van gelijkwaardigheid met de NCG en evt. de gemeente te kunnen 
bespreken. Elke verandering biedt ook kansen. Die kansen komen voorbij en wij zijn bereid om te bukken en ze op 
te rapen. 
 

Bijlage 2: DVO: over Dorpsvernieuwing Overschild  
 

Verzoek aan NCG om écht overleg met DVO 

De DVO is niet gelukkig met de wijze waarop de NCG met de DVO-standpunten omgaat. De NCG beperkt zich tot 

het schetsen van financiële kaders, het antispeculatiebeding en mededelingen dat mogelijkheden worden 

“bestudeerd”, zoals keuzemogelijkheden rond tijdelijk verblijf elders. Bovendien verloopt de uitgifte van 

“versterkingsadviezen”uiterst schimmig en is in veel gevallen overbodig; waarom moet een duur 

versterkingsadvies worden samengesteld als eigenlijk al voorspeld kan worden dat dit te duur zal zijn? 

Het wordt écht tijd dat de NCG het fenomeen burgerparticipatie nu werkelijk serieus gaat nemen en de adviezen 

op gaat volgen uit een rapport dat de NCG zelf heeft laten opstellen: 

http://www.platform31.nl/publicaties/participatie-in-het-aardbevingsgebied  

Citaat: “Doel van het Meerjarenprogramma is om samen met bewoners te werken aan schadeherstel, versterking 

en de energietransitie.   .........  Diverse voorbeelden van lichte tot vergaande samenwerking tussen overheid en 

burger komen aan de orde”.  Doe dat dan! 

Het DVO Witboek  

Vele partijen, ook de NCG, zijn goed te spreken over vorm, toon en inhoud van het  DVO Witboek. Het CVW 

gebruikt het boekwerkje naar horen zeggen zelfs als studiemateriaal. Echter met NCG-functionarissen heeft de 

DVO nog niet gesproken over (on)mogelijkheden van de genomen stellingnames. De DVO heeft werk gedaan, de 

NCG is aan zet. De DVO dringt bij de NCG aan  op serieus overleg.  

 

 



NCG transparantie  

De NCG is zoals geschetst voor de bewoners weinig transparant, kennelijk bang om overvraagd te worden of 

wellicht de controle te verliezen. Slechts door een foutje bij de NCG komt de DVO er bij toeval achter dat naast het 

Jip en Janneke (J&J) engineering rapport voor alle woningen (aan de Meerweg) óók al een uitgebreider rapport is 

opgesteld waarin versterkingsmaartegelen zijn uitgewerkt, samen met een kostenraming. Toen de verstrekking 

van de J&J rapporten in 2017 keer op keer werd uitgesteld werd als oorzaak gemeld: nog geen goede kwaliteit, 

geen keuzemogelijkheden en geen kostenramingen. Welnu, die zijn er met de J&J rapporten nog steeds niet. 

Wellicht ten overvloede: het is informatie die ónze huizen aangaat, waarop wíj beslissingen moeten nemen  en die 

ook controleerbaar moet zijn. Dat ramingen schattingen zijn moge voor ieder duidelijk zijn.  

NCG: maak op continue basis duidelijk welke informatie voor bewoners er is en start met delen van het volledige 

engineering rapport.  

Stappenplan  

De NCG lijkt geen stappenplan te hebben, respectievelijk wekt de indruk dit plan wekelijks te moeten aanpassen. 

Het moet echter niet moeilijk zijn om een al dan niet gedetailleerd stappenplan met de DVO te delen, ook als daar 

nog geen tijdstippen aan verbonden kunnen worden. Vanwege de individuele aardbevings-sores voor de bewoners 

is het psychologisch van groot belang dat enig houvast ontleend kan worden aan een vorm van 

toekomstperspectief. Daarnaast is er dan ruimte om zo mogelijk voorwerk te verrichten.  

NCG: deel vervolgstappen met de DVO   

Credo’s  

 “je krijgt wat je had”  - De J&J rapporten geven wat betreft de versterking niet veel hoop op realiteitszin van 

deze uitspraak. In het geval van herbouw is dit per definitie uitgesloten. De DVO gaat graag met de NCG in 

gesprek over dit principe en compenserende maatregelen.  

 “de bewoner staat centraal” – Voor dit credo moet meer aanhoudende aandacht komen. Gebrek aan 

transparantie kwam reeds ter sprake. Voor de bewoners van de Meerweg komen beslissingen ten aanzien van 

de toekomst van hun woning snel dichterbij. De NCG kaders en organisatie lijken keuzes te gaan bepalen, 

maar dat is dus volkomen in strijd met het credo. De gedachten hierover van de DVO zijn samengevat in 

schema-01 en de DVO loopt graag met de NCG de stappen uit dit schema door.  

Gasloze aansluiting/ energietransitie/ verduurzaming  

Hoewel het erop lijkt dat de afspraken met de NAM (kaders) deze ambitie geruisloos uit het MJP hebben doen 

verdwijnen, houdt de DVO deze doelen nadrukkelijk aan, en wel voor álle bewoners die geconfronteerd worden 

met versterking. We hebben de tijd mee: zowel het CDA als D66 zijn van mening dat zo spoedig mogelijk moet 

worden besloten dat nieuw te bouwen woningen niet meer mogen worden voorzien van een gasaansluiting. 

Graag gaat de DVO met de NCG in overleg over hoe hierop te anticiperen.  

Wisselwoningen  

De DVO heeft reeds standpunten ingenomen over mogelijke locaties in het dorp en alternatieven, zoals 

leegstaande woningen, nieuw te bouwen starterswoningen, eigen erf. Voor de inventarisatie van deze 

mogelijkheden is breder overleg met de gemeente noodzakelijk. Van belang is het maken van een inventarisatie. 

Wellicht komt daar een nieuwe mogelijkheid om de hoek kijken: kunnen bewoners zelf óók een oplossing zoeken? 

Dat brengt óók kosten met zich mee, maar daar staat dan weer een wisselwoning minder tegenover. De DVO wil 

met de NCG deze mogelijkheden beter in kaart brengen.  

Inzet bouwfirma’s  

Eind 2017 werd een marktconsultatie door de NCG georganiseerd in de Martinihal ten einde interesse te kweken 

onder bouwfirma’s en andere specialisten om deel te nemen aan de versterkingsoperatie. De DVO is benieuwd 

welke resultaten zijn geboekt. In Nederland wordt onder hoogspanning gewerkt hetgeen zowel prijsopdrijvend als 

vertragend werkt. De DVO is van mening dat niet iedereen zich in het NCG keurslijf hoeft te wringen tijdens de 

ombouwperiode van Overschild. Bewoners met connecties, inzicht of alternatieve plannen kunnen wellicht zelf  

aan de slag, zoals in het programma “Eigen Initiatief”. De DVO verkent met de NCG graag deze route.  

 



Kwaliteit versterking  

Het is bekend dat de versterkingsoperatie slechts gericht is op het voldoen aan de normen die staan voor de 

veiligheid van bewoners in Nederlandse woningen. Schade aan versterkte huizen zal in de toekomst van dezelfde 

orde van grootte kunnen zijn als we tot op dit moment meemaken. Groningen zou echter een geweldige kans laten 

liggen als niet alles aangegrepen zou worden om toekomstige schade te minimaliseren.   

 Wordt er bv. gekeken naar de beste manier van funderen of naar het minimaal noodzakelijkste?   

 Welke garanties kunnen van bouwers worden afgedwongen qua materiaalkeuze en afwerkingsniveau?  

Denkt de NCG deze verantwoordelijke keuzes voor alle getroffen Groningers te kunnen maken?  De DVO gaat 

graag in gesprek om zich een beeld en mening te vormen.  

Anti speculatiebeding   

Als er één regeling in de lucht hangt waarover de DVO uit zijn vel springt, dan is het deze wel. De bewoners zijn 

geen speculanten (grof beledigend!), maar zien straks met lede ogen hoe hun huis aangepakt zal worden. Het is 

best mogelijk dat een nieuwgebouwd huis meer waarde heeft dan het oude dat er stond. Voor een versterkt huis 

is dat waarschijnlijk juist andersom. Worden bewoners in de vliesgevelwoningen in Appingedam andersom 

gecompenseerd? Het is een flutmaatregel, eenvoudig te omzeilen voor speculanten. Verkoop een keer heen en 

weer voor het oorspronkelijke bedrag en klaar is Kees. De DVO spreekt graag met de NCG af deze conditie naar 

de prullenbak te verwijzen, hetgeen in lopende projecten reeds is gebeurd.  

Ten slotte  

Het is duidelijk: er is veel te overleggen tussen DVO en NCG, waarbij de gemeente verantwoordelijkheid op zich 

kan nemen om te zorgen dat de NCG de overeengekomen principes  naleeft. Het is tenslotte een proces van 

dorpsvernieuwing dat niet ongecontroleerd in handen van een uitvoeringsorganisatie gelegd kan worden. Zou het 

niet logischer zijn als bewoners een contract met de gemeente sluiten in plaats van met de NAM? Overschild is nu 

proeftuin. Laten we de kansen daarvan benutten en er iets goeds van maken!  

 

Condities Witboek-1 die nog niet (voldoende) werden overlegd / besproken in 

aanvulling van document “DVO: over Dorpsvernieuwing Overschild: 

 Verzoek aan NCG om écht overleg met DVO”  

 1. Ondersteuning: 

a. Woordvoerder /Onderhandelaar  

b. Architect (herbouw, versterking, koppelkansen) – is in voorbereiding  

c. Juridische bijstand, Fiscale bijstand, Financieel advies  

d. Ondersteuning bij noodzakelijke verhuizingen  

2. Keuzevrijheid: versterken / herbouw / niet meedoen / verkoop woning  

3. Opties, keuzes in versterkingsaanpak – taak voor architect  

4. Garantie dat voorgestelde/toegepaste funderingsmethode schade-dempend zal zijn en tijds-bestand  

5. Verduurzaming (bij versterking óók standaard isolerende maatregelen, van het gas af; naast 7000,- eigen 

toepassingen)  

6. Asbest (voorbeeld) problematiek  

7. Beschrijving condities oplevering, boeteclausule tijdsoverschrijding, o-meting  

8. Bepaling beperkende (ver)bouwmogelijkheden ná versterking en als gevolg van toekomstige gaswinning  

9. Overeenkomst regeling bijbetaling / compensatiemaatregelen afwijkende woningmaten na versterking/herbouw  

10. Resultaatgarantie dat de taxatie van herbouwkosten dekkend zal zijn voor de werkelijke bouwkosten van de   

       overeengekomen nieuwe woning.  

11. Transparantie over het voorkomen van hypotheekproblemen, en garantiestelling in afwijkende gevallen  

12. Verbeterde opkoopregeling (135% huidige marktwaarde taxatie)  

13. Wisselwoningen : zie verslag werksessie 1feb18.  



14. Geen sloop zonder herbouw (elders)  

15. Vizier op aantrekken jonge gezinnen  

16. Verbetering infrastructuur, verkeer, recreatie  

17. Minimaliseren overlast bouwactiviteiten (extra toegangswegen, dosering, combineren)  

18. Behoud sociale cohesie: aanstellen sociaal beheerder dorpshuis, begeleiding versterkingscafé.  

19. Uitgebreide inventarisering kostenvergoedingen gedurende of als gevolg van versterkingsaanpak.  



De Krokus 
 

De meeste krokussen bloeien rond februari/maart. Van deze bloem krijgen we meteen een 

lentegevoel.  

Ken jij deze weetjes over de krokus al? 

 

Wist je dat… er ongeveer 90 soorten 

krokussen bestaan? Daarvan worden er circa 

30 geteeld en die hebben samen enkele 

honderden cultivars opgeleverd. Keus genoeg 

dus! 

 

Wist je dat… er 600 tot 850 bloemen van 

Crocus sativus, de saffraankrokus, nodig zijn 

voor 5 gram saffraan? Iedere bloem bevat 

slechts   

3 meeldraden. Logisch dat saffraan tot de duurste specerijen behoort. 

 

Wist je dat… 5 centimeter een goede diepte is om kleine bolletjes te poten? De bollen 

vormen op hun beurt kleine broedbolletjes die ervoor zorgen dat de krokus zichzelf door de 

tuin verspreidt. Eens gepoot zorgt de krokus elk voorjaar voor een bonte bloemenpacht. 

 

Wist je dat… 0,2 graden het temperatuurverschil kan zijn waar krokussen al op reageren? Dit 

lijkt een heel klein verschil, maar voor de gevoelige plant is het groot genoeg om zijn 

bloemen te sluiten of te openen. 

 

Wist je dat… 15 centimeter de gemiddelde hoogte van een bloeiende krokus is? Sommige 

soorten, zoals de boerenkrokus (Crocus tommasinianus) worden slechts 10 centimeter hoog. 

Andere soorten, waaronder Crocus dalmaticus, kunnen zomaar 20 centimeter hoog worden. 

 

Wist je dat… er 100 tot 150 bolletjes per vierkante meter nodig zijn om in het voorjaar een 

mooi krokustapijtje in je tuin te hebben? Dat lijkt misschien veel, maar bedenk dat krokussen 

klein zijn. 

 
 
Wist je dat… 1847 het jaar was waarin Crocus tommasinianus werd geïntroduceerd? Het 

bolgewasje komt oorspronkelijk uit de balkan en kreeg zijn naam van de Italiaanse botanicus 

Muzio de Tommasini (1794-1879). 
 



 

Nieuwgeboren in  Overschild 

 

 

 

 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Uit ons dorp vertrekken zo af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe 

inwoners. Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe 

bewoner(s), na enige tijd, om een bloemetje te overhandigen. 
 

De redactie heeft kennis gemaakt met : 

 

 
 

Arno en Jannette Prins  

met hun kinderen:  

Mark, Janine, Niek, Sanne  

en Luuk Pins 

Meerweg 32 

tel. 06-41390210 

 

 
 
 

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

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

 

 

 

Even voorstellen:  

 
Wij zijn Arno (42) en Jannette (40)Prins. 

Wij wonen sinds 3 januari op de boerderij aan de Meerweg 32, samen met onze 5 kinderen 

Mark (17), Janine (16), Niek (14), Sanne (10) en Luuk (5). 

Daarvoor woonden we in Lellens. 

Arno werkt op de boerderij, Jannette werkt 3 dagen in de week als onderwijsassistent in het 

speciaal onderwijs in Haren. Mark studeert veehouderij op de Has in Dronten.  

Janine en Niek zitten op het Gomaruscollege in Groningen, Janine doet dit jaar examen op het 

VMBO TL, Niek zit in havo 3, Sanne en Luuk zitten op de basisscchool in Ten Boer. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



Wij zijn verhuisd! 
 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn Rindert en Afine en natuurlijk onze kinderen Sara, Fleur, Gijs en 

Daan  Noordenbos.  

Veel herinneringen van mij en van ons gezin liggen in Overschild. 

Wij hebben deel uitgemaakt van een dorpsgemeenschap. 

En daar altijd van genoten. 

Rindert heeft lang een maatschap gehad met zijn broers en heeft besloten om 

uit de maatschap te treden. 

 

En vandaar dat wij op zoek zijn gegaan naar een ander plekje. 

En die hebben wij gevonden niet ver van onze familie en sociale leven. Wij 

wonen nu in een oude bugalow en willen op termijn een huis gaan bouwen.  

Onze boerderij verlaten was voor ons niet makkelijk, hier liggen zoveel 

herinneringen en werkzaamheden. Maar een nieuw avontuur geeft ons veel 

energie. 

Met veel plezier hebben wij hier gewoond en wij zullen zeker nog in het dorp 

te zien zijn. 

 

Als jullie door het Roegwold fietsen zijn jullie welkom op onze nieuwe 

woonplek  aan  Dannemeerweg 6, Schildwolde. 

 

 

Tot ziens, Rindert en Afine Noordenbos 



 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief maart 2018 
 

 

Het lijkt wel of we in rustiger vaarwater komen, tenminste als we afgaan op de duur van onze 

maandelijkse vergadering. En dat terwijl het drukker in de Pompel is dan ooit. Grote groepen 

moeten soms worden bediend: koffie, lunches en onlangs de enorm goed bezochte dorpsavond 

met de toekomstdromen over ons dorp door Winy Maas. Daar werd op het versterkingscafé nog 

druk over nagepraat. Dankzij bestaande en nieuwe vrijwilligers loopt alles op rolletjes, maar laat je 

niet bedotten: daar is veel gezamenlijke inzet voor nodig. Dus zoals altijd een herhaalde oproep: 

 

 Kom gezellig meedoen met het steeds vernieuwende team van vrijwilligers! 
 

Zoals gezegd, de vergaderingen van het Stichtingsbestuur verlopen vlotjes, maar dat wil niet 

zeggen dar er niet veel wordt geregeld. Zojuist hebben we via co-financiering van de gemeente 

plus subsidie uit het programma “Elk Dorp een Duurzaam Dak” ruimte gekregen om het riool nieuw 

op te laten leggen, we gaan het inbraakalarm verbeteren, de warmtepomp op het dak krijgt een 

beschermende ombouw, we verwijderen de zandbak om plaats te maken voor extra zonne-

panelen, het verwarmingssysteem wordt aangepast en kijken naar de effecten daarvan middels 

een energiescan. We zetten ook een waterontharder in voor schonere glazen en douchekoppen.  

 

Er blijft nog veel over dat we willen realiseren: het buitenwerk kan hier en daar een likje verf 

gebruiken, er gaat af en toe iets kapot (lampen, koeling), we denken er over om een RustPunt in te 

richten voor fietsers en wandelaars en nog is er nog menig ander klusje. Voelt iemand zich 

geroepen? Zo houden we ons dorp óók gezellig en leefbaar. 

 

De molenstichting heeft een ommetje in voorbereiding die wandelaars vanaf de Windlust langs het 

kanaal leidt, vervolgens via de Graauwedijk, linksaf naar Tetjehorn, even op de uitkijktoren, dan 

verder richting zorgboerderij, rechtsaf 

via de oude Graauwedijk terug naar 

het dorp. Zou het niet mooi zijn als ze 

dan bij de Pompel even zouden 

kunnen bijkomen?  

 

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


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



     WINDLUST MAIL  

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. En 

wat mag dat geluid dan wel zijn? Het is 

u misschien opgevallen dat de molen er 

groen uitgeslagen en een beetje 

haveloos bij staat. Nou dat vinden wij 

ook. Er blijkt nog onderhoudsgeld in de 

pot voor de Windlust te zitten voor het 

jaar 2018 en dat gaat gebruikt worden. 

Er gaat worden schoongemaakt, 

geschilderd en een gat in één van de 

wieken wordt gerepareerd. Ook worden 

de roedes doorgehaald.  Dit is het 

controleren van de plaatdikte in de 

askop. Kortom aan het eind van dit jaar 

staat de Windlust er weer bij alsof hij 

gisteren is gebouwd. De opdracht om dit 

alles te gaan doen is half februari 

afgegeven. Het gevlucht wordt kaal 

gemaakt is het plan, dus alle houtwerk 

en kleppen gaan eraf en worden 

geschilderd. De stelling en de 

stellingdeuren komen aan de beurt en 

ook alle kistramen worden nagekeken 

en indien nodig bijgewerkt. En dan wordt er ook nog een houtworm-behandeling toegepast. 

Een hele grote klus dus en niet binnen een week geklaard. Binnen gaan we zelf aan de gang. 

Het wissertje dat de ruit in de meelkuip schoon moet houden is ervan door gegaan en daar 

moet iets nieuws voor komen. Dat is inmiddels gelukt en er is een tweede lapje bijgekomen. 

Het lijkt nu net of elke week de glazenwasser langskomt zo helder en schoon ziet het ruitje 

eruit. Alle touwtjes en haakjes hebben we  teruggeplaatst en de boel draait weer als vanouds. 

Maar voordat we zover waren hebben we eerst de stenen voor zover we erbij konden 

gereinigd en ook de kuipdeksels hebben een stoffer langs zien komen. De molen kruit 

momenteel erg zwaar en het blijkt dat er teveel oud vet zit tussen de koppen van de 

voeghouten, dat zijn de balken waar de kap op ligt en rond kan draaien. We hebben het 

meeste vet ertussenuit gestoken maar er moest wel weer wat nieuw vet tegenaan. Dat vet is 

gezuiverde varkensreuzel en van oudsher worden hiermee de draaiende delen van molens 

gesmeerd. Zo hier en daar zie je in molens weleens een stuk buikvet  in de kap hangen. Dit is 

meestal voor de show want het spul is dan al keihard geworden en vaak zit de schimmel er ca. 

2 cm. dik op. Maar ons vet was op en er is een nieuw pak aangeschaft. Daar heb ik winter- en 

zomervet van gemaakt. Bij wintervet mengen we er een fles slaolie doorheen waardoor het 

vet niet zo hard wordt bij kou en de smering beter is. Ook hebben we een emmertje grafietvet 

vervaardigd om op specifieke plekken aan te brengen. Voorlopig weer voor jaren genoeg. 

Pittig werkje overigens, dat smeren van de kap en meestal blijven we er niet echt schoon bij. 
 

Dan hebben we nieuws over het motorhuisje naast de molen. Zoals u weet heeft het 

gebouwtje de monumentenstatus gekregen en het zoeken naar en wachten op fondsen is 

begonnen. Er is zicht op een echte Brons-motor en we hopen dat eind 2018 de restauratie van 

het motorhuisje en plaatsing van de motor een eind gevorderd is. Binnen staat er een 

maalkoppeltje te wachten om te worden aangedreven. Er wordt momenteel nagedacht over 

een plan om de ontwikkeling te laten zien van “wind naar motor”.  Dit project moet laten zien 

hoe de molen zich van grondzeiler via stellingmolen tot een machinale korenmalerij 

ontwikkelde. Het project bevindt zich nog op  

 

 

 

 



de tekentafel, maar er worden  al wel vorderingen gemaakt. Eind van dit jaar hopen we een  

proefproject te kunnen starten m.m.v. onze donateurs of belangstellende dorpsbewoners. 

Hierover kom ik op een later moment nog op terug met bijzonderheden.  
 

Begin februari is dit jaar er bij de molen een sondering tot 30 m. diep gedaan en er zijn twee 

bewegings-meters en een grondwaterpeilbuis geplaatst. Die meters blijven voorlopig een half 

jaar lang trillingen meten van de aardgaswinning  maar ook wordt er meteen onderzocht of en 

hoeveel trilling tijdens het draaien en malen van de Windlust vanuit de molen aan de bodem 

wordt doorgegeven.  We zijn erg benieuwd naar de cijfers omdat deze gegevens bepalend zijn 

voor de versterking van de molen om nieuwe bevingen het hoofd te bieden.  De 

grondwaterpeilbuis gaat informatie geven over de fluctuaties van de grondwaterstand bij de 

molen. Ook dat zijn interessante gegevens vooral m.b.t. de huizen in Overschild die op 

houten palen staan. De molen staat overigens ook op hout, een heleboel dikke palen onder een 

zware balk met kespen. We hebben ze goed kunnen zien tijdens de inspectie vorig jaar. 

Nog even terug naar vorig jaar om wat cijfers aan u kwijt te kunnen: er zijn vorig jaar 425 

bezoekers geweest waarvan 310 tijdens de Roegwoldfietstocht.  De Windlust is in 2017 205 

uur open geweest en heeft daarvan 146 uren gedraaid. Er is in totaal 1750 kg graan (haver en 

tarwe) aangevoerd en 1850 kg gemalen meel afgevoerd. Er stond nog een hoeveelheid (350 

kg) in de molen van het jaar ervoor en dit jaar konden we beginnen met een voorraadje van 

ca. 150 kg. We hebben ook  ongeveer 80 kg zo zuiver mogelijke tarwe gemalen en gebuild. 

Vervolgens hebben we dit meel in papieren zakjes gedaan, ongeveer 300 á 400 gram en 

meegegeven aan bezoekers. Dit werd zeer op prijs gesteld en we gaan er in de toekomst 

beslist mee door. Als u het leuk vindt kom dan ook maar zo’n zakje ophalen, we zijn open op 

vrijdagmiddag als de vaan wappert of als de molen draait tijdens molendagen.  

  
 

 In opdracht hebben we ook 100 kg Emmertarwe en 50 kg gemout gerst gemalen voor een 

bedrijf en misschien komen daar nog wel meer opdrachten vandaan dit jaar. (Emmertarwe is, 

net als Eenkoorn, een heel oude  graansoort, eigenlijk één van de voorouders van onze 

huidige tarwesoorten. In het Egypte van 9000 jaar geleden werd al Emmer verbouwd.)  

Verder hebben we nog wat rogge en spelt staan maar dat is meer voor de lol van het malen en 

te kijken of we daar een goed product van kunnen maken. We staan er nog steeds van te 

kijken hoe snel er soms kan worden geproduceerd. Als het stevig waait en de Windlust draait 

met 60 enden per minuut (en dat zijn dan 15 omwentelingen) kunnen er wel  4 zakken van 25 

kg meel per uur gemalen worden, 100 kg dus. De maalsteen draait dan met een gangetje van 

95 omwentelingen per minuut.  Dan gaat het bijna op echt werk lijken dus doen we het 

meestal wel wat rustiger aan, want anders moet Henk Kruizenga zo vaak nieuw graan komen 

brengen. En tenslotte staat er ook nog een kilo of wat koolzaad waarmee we dit jaar opnieuw 

gaan proberen  iets te doen. Het oliepersje werkt nog niet naar behoren maar we blijven 

proberen en hopen. 
 

Tenslotte, heel belangrijk: dit jaar hoopt  Marius 77 jaar te worden en ikzelf 72. U hoeft ons 

niet te feliciteren daarmee want dat ouder worden gaat helemaal vanzelf, maar zou u bij uzelf 

eens na willen gaan of het de moeite waard is om de Windlust ook in de wat verdere toekomst 

te laten draaien en malen en dan het liefst met een molenaar uit Overschild. Als u vindt dat dit 

moet zou u er dan eens over na willen denken een opleiding tot molenaar te volgen om ons 

mettertijd te kunnen opvolgen. Wij vonden het allebei een erg leuke cursus en kijken er met 

plezier op terug. We zijn de Windlust nog lang niet zat en we draaien nog steeds wekelijks 

met veel genoegen.  En ik weet ook  dat de perikelen rond de versterking van Overschild 

vanwege de aardbevingen u allen behoorlijk bezig houden en dat dat momenteel een veel 

hogere prioriteit heeft, dat geldt voor ons eveneens, maar toch . . . 
 

Namens Marius en mij tot mails/meels. 
 

Lex 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een nieuw jaar en dat betekent nieuwe evenementen. Het eerste geslaagde 
evenement is een feit! Dit was een ouder- kind doemiddag, waar de kinderen een 
bloemstukje hebben gemaakt. Ook zijn de kinderen de vogels in Overschild niet 
vergeten. Na het spelen in de gymzaal, hebben we heerlijke pannenkoeken gegeten. 
 
Schildjers Got T    lent wordt 10 maart gespeeld in Overschild! Deze avond zal in 
het teken staan van spijkerslaan, sjoelen, darten, poolen, 1000-spel en 
spijkerbroekhangen. Durf jij het aan, dan zien we jullie 10 maart om 20:00 uur in de 
Pompel! 
 
Ook Pasen staat binnenkort weer voor de deur. Op 24 maart om 14.30 uur willen wij 
met alle kinderen uit Overschild paaseieren zoeken. Ook de kleinkinderen van de 
opa’s en oma’s uit het dorp zijn van harte welkom. Als het weer het toelaat, gaan we 
dit jaar paaseieren zoeken op Kosterserf. Wil je erbij zijn? Geef je dan voor 19 maart 
op bij Rammona. Opgeven kan via het telefoonnummer 0596566510, 0610910987 of 
via het volgende mailadres: rammonasmit@hotmail.com. De kosten zijn €1,00 per 
kind.  
 
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het alweer oktober… 27 oktober 
2018 komt de band ‘Turn Left’ weer naar Overschild toe, dus zet het alvast in je 
agenda. Verder hebben we in het vooruitzicht een natuurontdekkingstocht in 
Tjetjehorn, een schuurverkoop/ rommelmarkt en een kinderdisco.  
 

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



D.C.S. 
 

 Dijkstra Cleaning Services Overschild 
 

  Gevel reiniging evt.  incl. impregneren 
 Dakgoten  legen en/of  wassen 

 Windveren 

 Dakkapellen 

 Stoepen, oprit en terras 

 Dak reiniging evt. incl. coaten 

 Zonnepanelen reinigen 

 Glasbewassing 

 Container reiniging 

 Schuttingen 

 Boeidelen 

 Interieur reiniging 

 Balkon 

 Straat meubilair 

 

 Reeds klant bij een ander? Word vandaag nog klant en betaal 

 gegarandeerd  10% minder! 

 Heeft u andere reinigingswerkzaamheden dan aangegeven, schroom 

 dan niet ons geheel vrijblijvend te bellen. Heeft u inmiddels een 

 offerte liggen? Ook dan geven wij u gegarandeerd 10% korting! 

 

 Koop elders niet wat Overschild u biedt ! 
 

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op 

tel: 06 10619717 

Of stuur een vrijblijvende e-mail naar: 

info@dcs.nu  



 

De Schildgroep  
Dag allemaal, 

 

De repetities zijn in volle gang voor het nieuwe toneelstuk met het 

Oranjefeest.  

Eerst over het stuk.  

Hoe heet het? Het Kon Hier Wel Spoken! 

Waar gaat het over? 

Het gaat over een kasteelheer, die uit alle macht probeert om zijn landgoed 

zo lang mogelijk in stand te houden. Daarvoor heeft hij het kasteel 

omgebouwd tot hotel en probeert hij gasten te verleiden tot een verblijf 

door te pretenderen dat er spoken in zijn kasteel rondwaren. Om de boel 

draaiende te houden heeft de kasteelheer uiteraard een butler. Een man van 

stand maar wel al wat op leeftijd. Zet daar ook nog een aantal excentrieke 

gasten bij en de chaos is compleet.  

Een geweldig leuk stuk waar we in de repetities al vreselijk hard om moeten lachen. En begrijp me 

goed: het zijn allemaal mensen van stand.  

 

En dan de spelers.  

We zijn in december begonnen met de eerste leesrepetities. Daarna moest 

de rolverdeling worden bepaald. Uitgaande van onze vaste ploeg moest 

het niet te lastig zijn maar 1 van onze vaste spelers heeft besloten om 

(tijdelijk) te stoppen ivm privédrukte. Natuurlijk hebben we daar begrip 

voor. Gelukkig was er ook een nieuwe aanmelding! En na wat passen en 

meten hebben we alle rollen, heel verrassend, ingevuld. Met dit jaar weer 

een nieuwe speler die het aandurft om een hoofdrol te gaan spelen! Ik ben 

nu al heel trots. 

Tot nu toe is er heel hard gerepeteerd, de groep begint goed op elkaar 

ingespeeld te raken,  iedereen doet zn uiterste best en dan komt het 

bericht dat één van de (mannelijke) spelers gaat stoppen. Het lukt hem 

niet om alles te combineren, werk, prive en andere ambities gaan niet samen met een intensieve periode 

waar je voor staat als je toneel gaat spelen.  

Wie moet deze, niet zo grote, rol gaan invullen?  

We hebben een alternatief gevonden maar als er mannen zijn die toch wel graag een keertje toneel 

willen spelen dan moet je nu niet langer wachten, maar je DIRECT aanmelden bij ondergetekende. 

Ervaring is niet noodzakelijk, enthousiasme wel! 

Je zult op handen gedragen worden.  

 

De voorstelling staat nu gepland voor zaterdag 28 april maar eigenlijk 

willen we vrijdag 27 april ook graag spelen.   

We rekenen  in ieder geval weer op een uitverkochte zaterdagavond en zien 

u graag voor een avondje vermaak in de Pompel.  

 

En wat staat er verder nog op het programma?  

We zijn als groep bezig om een straattheateract in te studeren en hebben 

daar ondersteuning bij van Peter de Bie uit Tilburg. Het idee komt bij hem 

weg en wij zijn enthousiast! Het zal iets hebben van een verlopen 

fanfarekorps met wat versleten leden die het maar niet kunnen laten om 

muziek te maken. We willen de premiere tijdens Art Carnivale laten 

plaatsvinden maar eerst zullen we onze jaarlijkse voorstelling moeten 

spelen en daarna gaan we aan de slag met het fanfarecorps. 

Heb je ook zin om mee te doen? Bel, mail, app, kom langs bij de repetities op woensdagavond in de 

Pompel maar we zijn ook aanspreekbaar in alle andere situaties. Join the club. 

 

Met theatrale groet 

Klaasje Pen 



 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

Bestuur s.v. Mono 

Ledenvergadering op maandag 9 april om 20.00 uur in dorpshuis de 

Pompel te Overschild. 

Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de agenda en de notulen van de vorige 

ledenvergadering. 

Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via 

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

 

Voetbal 

Op de zondagavond niet meer voetbal kijken voor de buis, maar zelf een balletje trappen!? 

Dat kan weer vanaf zondag 1 april op het sportveld aan de Meerweg.   

We beginnen de eerste weken graag om 18.00 uur i.v.m. de invallende duisternis.  

 

Volleybal 

Het volleybalseizoen zit er aan het eind van deze maand alweer op. Verder hebben we met 

een team elke laatste vrijdag van de maand gespeeld in de sporthal de Ringen te Delfzijl.  

Vorig jaar was er sprake van dat de volleybalweek in Hellum zou stoppen. Gelukkig zijn ze daarvan 

teruggekomen. Het 20
e
 recreatief volleybaltoernooi gaat door, alleen niet meer in driedaagse vorm. 

Het evenement wordt nu in twee dagen gespeeld.  

De datums zijn 6 en 7 juli. 

Wie graag mee wilt doen met het volleybaltoernooi kan zich opgeven via 0620263344.                                

Dit kan t/m 31 maart i.v.m. inschrijven van teams.  

Zodra het bekend is wie allemaal mee doen gaan we tijdens de eerste training via loten bepalen wie 

bij elkaar in 1 team komt. Dit om misverstanden te voorkomen.  

 

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue 

Op 2 juni wilden we weer een sport en spelmiddag organiseren. Trommel daarom 

uw vrienden, buren, collega’s en -of familie op en maak een team bestaande uit 5 

personen en geef u op   vòòr 30 april. Tijdens deze middag ga je d.m.v. verschillende spellen de strijd 

aan met de andere teams om de felbegeerde wisselbeker.  

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


 

Aansluitend hebben we op het sportveld een barbecue met de nodige vleessoorten, 

salades en natuurlijk drankjes. De kosten voor de barbecue bedraagt 12,50 euro p.p. excl. 

drankjes. U mag zich ook alleen voor de barbecue opgeven.  

Opgeven kan via bovenstaand mailadres of 0620263344. 

 

Wandeltocht    

Op zaterdag 5 mei organiseren we weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t 

Schildmeer”. Deze tocht organiseren we al verscheidene jaren en er lopen gemiddeld 

rond de 150 wandelaars mee. U kunt kiezen uit de 5 km, 10 km, 17 km of 30 km 

wandelen. Als u dit leuk lijkt kunt u zich vanaf 9.00 uur inschrijven in de Pompel te Overschild. Uiterlijk 

18.00 uur dient iedereen weer binnen te zijn. De kosten bedragen € 5 voor de drie langste afstanden en     

€ 2,50 voor de 5 km.  

Tip: Voor de ouders die van wandelen houden. De 5 km. route is ook zeer leuk om met uw kinderen te 

wandelen. Voor een kleine vergoeding heeft u zelfs een echte medaille als aandenken.  

 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

 



Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 

  

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono 

 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering 

van S.V. MONO.  

Datum:    Maandag 9 april 

Locatie:    de Pompel 

Aanvang vergadering:  20.00 uur 

 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen van de agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2018 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 
 

 

 

 



 



 

Sportvereniging Mono 

 

Opgericht 1 december 1949 
 

 

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO 

 
 

Datum: Maandag 3 April 2017 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Afwezig: Klaasje Pen, Kate Bos 

1) Opening van de vergadering 

Vergadering wordt geopend door voorzitter Erwin van der Laan om 20.12. 

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

Geen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

Alle spullen van de gym hebben we verkocht voor een bedrag van 460 euro. 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

Huur sportveld: 

Nog steeds geen contact gehad. Dorpsbelangen en de ijsvereniging hebben hetzelfde 

probleem. Wilfred Stok gaat het nog een keer aankaarten bij de heer Woltersom, de 

rentmeester van het sportveld.  

  

7) Verslag kascommissie 

Er is decharge verleend. 

  

8) Benoeming kascommissie 2017 

Voor komend jaar zijn Greet Nijborg en Alina Doornbos die de kas controleren.  

Als reserve staat Johan Folkersma. 

 

9) Bestuursverkiezing 

Het bestuur blijft met vier leden. 

Nieuwe bestuursleden misschien vanuit het voetbal. 

 



10) Vaststellen contributie 

Contributie blijft € 5 .  

 

11) Rondvraag 

 Johan Folkersma heeft een tweedehands doel aangeschaft voor het voetbal. Nu 

was de vraag of er nog een doel aangeschaft moet worden, omdat de doelen op 

het sportveld af zijn. Dit is goedgekeurd.  

 29 mei is er een volleybaltoernooi in Loppersum. Bas Pen wil kijken of we daar 

ook met een team kunnen spelen. 

 Vanuit de ijsvereniging kwam de vraag of het hekje op de dijk mag verplaatst 

worden naar beneden. Dan kunnen de schapen ook het gras op de dijk 

bijhouden.  

Dit is goedgekeurd. 

 

12) Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 21.09. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt namens het bestuur 

een drankje aan. 

 

 

 

 

 
 

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/


Nieuws van het Oranjecomité 
 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Terwijl een koude oostenwind door Overschild waait, is het 

draaiboek voor koningsdag alweer uit het stof gehaald. 

Het lijkt nog ver weg maar voordat je er weer om denkt is het april. 

Aangezien het koningspaar Groningen dit jaar vereerd met een bezoekje heeft het Oranje 

comite besloten om de festiviteiten rondom de verjaardag van Willem Alexander  28 april te 

vieren.  

Zoals het nu lijkt is er een spelochtend voor de kinderen in ons dorpshuis de Pompel. 

In de middag zal er weer gestreden worden om de wisselbokaal die op dit moment bij de 

familie Stam in Appingedam staat te pronken, er zal weer een prachtige route worden 

uitgestippeld met de nodige valkuilen en puzzels zoals u natuurlijk van ons gewend bent. 

In de avond zal de Schildgroep weer op de planken staan met een hoop vermaak en in de 

pauze kunt u dan natuurlijk weer leuke prijzen winnen in de loterij. 

In de week voor koningsdag kunt u een flyer in de brievenbus vinden met het exacte 

programma en tijden van de festiviteiten. 

Sinds zijn inhuldiging in 2013 was de koning met zijn familie op de nationale feestdag 

achtereenvolgens in Dordrecht, Zwolle en Tilburg. Willem-Alexander verplaatste na de 

abdicatie van zijn moeder de vroegere Koninginnedag van 30 naar 27 april, zijn eigen 

verjaardag. Ook veranderde hij de opzet. Niet langer doet het gezelschap twee gemeenten aan. 

In plaats daarvan wordt in steeds een andere provincie een stad met een centrumfunctie 

bezocht. Omliggende plaatsen doen aan de viering mee. In een 'grande parade' presenteren zij 

zich aan de koninklijke familie en de toeschouwers. 

Concert 

Doorgaans duurt het bezoek ruim twee uur en wordt het afgesloten met een concert. In 2014 

trad de Dordtse zanger Nielson op, bekend van 'Sexy als ik dans'. In Zwolle sloten Typhoon & 

Friends het bezoek af en eerder dit jaar in Tilburg zong Guus Meeuwis tegen het einde zijn 

bekende ode aan Brabant ('daar brandt nog licht').  

Prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven nemen sinds de inhuldiging van 

Willem-Alexander niet langer deel aan Koningsdag. Wel zijn de laatste jaren de drie dochters 

van Willem-Alexander en Máxima, de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane, aanwezig. Ook 

prins Constantijn en prinses Laurentien zijn er altijd bij, net als doorgaans de zonen van 

Margriet en Pieter met hun echtgenoten: prins Maurits en prinses Marilène, prins Bernhard jr. 

en prinses Annette, prins Pieter-Christiaan en prinses Anita, en prins Floris en prinses Aimée. 

Het programma in Groningen is nog niet bekend, zodra er meer informatie is kunt u dit vinden 

 op: koningsdag2018@groningen.nl. 

  

 Een hartelijke groet van het Oranjecomité 

  



Column in dichtvorm, Jan Hesseling 

Ivm technische problemen is het Jan niet gelukt om een echte column te schrijven, hij heeft het deze keer in dichtvorm gedaan. 
 

De aardbevingsmannetjes van Overschild op tv 
Zij hebben er geen vrede mee. 
Hun huizen staan op de instortingsrand, 
Maar de “Schildjers” houden stand. 
  
Je bent “Schildjer”, ook als niet Groninger. 
Je bent een strijder voor de goede zaak. 
Je zegt de dingen raak. 
Je bent een aardbevingsmannetje. 
  
Groningers zeggen liever niks. 
Die eerst vreemden waren, trekken de kar. 
Niet met aardappels of stro, 
Maar de kar vol hoop, zo. 
 
Proost op het dorp wat Overschild heet. 
Proost op het één zijn. 
Proost op het dorp van de toekomst. 
Proost op de Overschildjers. 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 



IJsclub Schildmeer en omstreken 

Op 9 december was het dan zover, de ijsbaan in Overschild werd na twee jaar 

renovatie heropend.  De leden van de ijsclub waren allemaal uitgenodigd, de pers 

waaronder Radio Noord en het Bokkeblad waren er aanwezig, de subsidie verstrekkers 

hadden allen een uitnodiging ontvangen waarvan slechts 1 is komen kijken, maar dat terzijde. 

Het hoogtepunt van de middag was wel de officiële opening verzorgd door ons oudste erelid, 

mevrouw Arkema, waarvoor wij haar als bestuur heel erg dankbaar zijn. Met een opkomst 

van ongeveer 60 personen was het bestuur blij verrast. De middag werd afgesloten met een 

drankje en een hapje ☺, waarna het bestuur op een geslaagde opening kan terug kijken. De 

ijsbaan die de naam ‘het Meertje’ draagt is klaar voor de toekomst, en we hopen er nog veel 

plezier van te mogen beleven. 

Ook dit jaar hebben twee leden van het bestuur de jaarvergadering van Stichting IJscentrale 

Duurswold bezocht in Boei 12 te Steendam. De IJscentrale bestaat dit jaar 75 jaar en ze 

werden daarom verwelkomd met een stukje appelgebak met slagroom. IJscentrale Duurswold 

verzorgt wanneer het ijs op het Schildmeer het toelaat toertochten en eventueel een Marathon 

voor KNSB rijders. Wij als ijsclub zullen hen ondersteunen in de organisatie, als dit zich voor 

doet. Contributie aan de Stichting staat nog steeds op € 0,- Mocht er ijs komen blijft dat zo, zo 

niet vraagt de Stichting weer contributie van € 25,- afgesproken met de vergadering. Ko 

Dikkema is nog steeds bestuurslid bij de IJscentrale Duurswold. 

Onze ledenvergadering was op 23 december, met liefst 70 personen zeer goed bezocht 

waarvoor allen dank. Het was weer een gezellige avond met bingo en klaverjassen en met 

mooie prijzen. Ook zijn we weer met oliebollen bij u aan de deur geweest, ook deze traditie 

wordt voortgezet. 

Deze winter gaf een slechte start, wat het ijs betreft zit het venijn in de staart. Een speldeprik 

was er na een korte vorst periode begin februari waarna we op donderdag 8 februari de 

ijsbaan ‘s middags en ’s avonds hebben geopend. De dooi trad alweer in, maar eind februari 

kwam er een koud front………. 

                                                        

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



 



 

Overschild 55 - 65 jaar geleden (deel 1) 
 

Op uitnodiging van de redactie lever ik met plezier een bijdrage aan uw dorpskrant. 
Mijn naam is Ben Hoexum en ik woon in Zierikzee. Als Benny woonde ik in 
Overschild van 1954 - 1963, van mijn 8ste tot mijn 17de. In 2015 schreef ik mijn 

autobiografie ‘Ben blijft Benny’, opgedragen aan mijn kleinkinderen. Op 80 van de 
283 pagina’s komt Overschild voor. Uit de vele verhalen en verhaaltjes heb ik een 

keuze gemaakt voor enkele edities van Schildjer Proat, maar vooraf leg ik uit waar 
mijn woonplek exact was. Onze boerderij stond zuid-oostelijk op de kruising 
Graauwedijk-Meenteweg. In de kruising lag een bocht van de Meenteweg, die pal 

voor onze boerderij naar links boog en het verkeer kwam aan de overzijde van de 
kruising uit op de linker weghelft. Een lang verhaal kort: de gemeente Slochteren 

wilde de Meenteweg verbreden en het kruispunt recht trekken. De gemeente kocht 
ons bedrijf en in 1963 werd de boerderij afgebroken. Ik vertel nu verder vanuit 
mijn boek. 

 
Verhuizing en verbouwing 

Op mijn 8ste in mei 1954 verhuis ik van Delfzijl naar Overschild. Van een stadje met 
10.000 inwoners naar een dorpje met ongeveer 500. Ik besef niet wat ik achterlaat 
en nog minder waar ik naar toe ga. Ik had het nog niet gezien. Ik laat makkelijk los 

en herinner mij geen afscheid van vriendjes. Ik ben kind, ik leef bij de dag. 
   Zo ook op de dag van verhuizing. Het verhuizen is een prachtig avontuur. Wij 

laden al onze spullen op twee boerenwagens op houten wielen met een ijzeren 
rand. Ik rijd mee op de tractor. Moe gaat op de fiets. En de anderen? Ik weet het 
niet meer. Het is een fantastische tocht van ongeveer 16 km. Wij rijden door 

Appingedam en verder langs het Damsterdiep. Het Damsterdiep telt tot de stad 
Groningen wel bijna honderd bochten. De meeste in het oostelijke traject waar wij 

rijden. En al die bochten maken het tot een mooie rit. Bij Garrelsweer verlaten wij 
het Damsterdiep in zuidelijke richting. Het wordt stiller en verlatener. Wij steken 
het Eemskanaal over bij brug 8 en Overschild doemt op. Slechts 4 wegen die in het 

midden op een kruispunt uit komen. Wij gaan rechtsaf en 2 km. ten westen van het 
dorp, op een kruispunt, op korte afstand van brug 7 over het Eemskanaal, daar is 

mijn nieuwe woonplek, mijn nieuwe speelplek. Aan de Graauwedijk, hm….een 
klinkende naam met zelfs een dubbele a. Grauwer kun je het niet maken. 
   De boerderij is niet nieuw. Verre van dat! Het woongedeelte is totaal anders dan 

in Delfzijl. Geen mooie kamer en keuken meer. Gelukkig laten pa en moe het 
verbouwen. Eerst wonen wij in een laag gedeelte van de schuur. Daar is tijdelijk 

onze woonkeuken met een heel slechte zolder met kieren. De kaf van het koren op 
zolder dwarrelt geregeld als sneeuwvlokken naar beneden op de keukentafel. Om in 

de kamer te komen loop ik door een heel grote doorrit. Aan de ene kant kunnen 
hier auto’s in rijden en aan de andere kant er weer uit. Dat was voor de 
cafébezoekers. Het café is rechts van de gang voor in het huis en links van de gang 

is de woonkamer. Het café heet “De Viersprong”. Deze naam is altijd op het huis 
blijven staan. De doorrit wordt voor de helft garage en de andere helft wordt 

woonkeuken, bijkeuken en een inloop-voorraadkast. Het cafégedeelte wordt 
verbouwd tot 3 slaapkamers.  
   De WC in de garage, die we ‘doorrit’ blijven noemen, wordt niet vernieuwd. Dit is 

een WC in de vorm van een rechthoekige houten bank met een ronde opening in 
het midden waarop een deksel ligt. De uitwerpselen vallen in een grote ronde 

emmer, een ton. Het afvegen van de billen doen wij met oude kranten, die soms in 
repen klaar liggen. Soms lees ik daar stukjes uit de krant. Het is een rustige plek. 
Behalve kranten liggen er ook wel eens radiogidsen. Dat papier is nogal glad en 

neemt dus niet zo goed af. Dat is geen prettige afronding van het poepen. Het 
poepen heet dan nog ‘grote boodschap doen’ en het plassen ‘kleine boodschap  

 



 
doen’. Wanneer de ton vol is ledigt pa deze achter op het erf op de mestvaalt bij de  

koeienstront. Eens wanneer opa Moltmaker bij ons logeert legt hij de drollen 
rondom de rabarbers in onze groentetuin. Dat is dus èchte bemesting. 
   In 1956 krijgen wij waterleiding. Super! Eén draai aan de kraan en er is water. Er 

komt een doorspoel-WC zoals in Delfzijl. Ik heb geen heimwee gehad van de ton, 
het krantenpapier en de radiogidsen.   

 
Rangen, standen en jaloezie 
Wij hebben 10 hectare land (9 ha. akkerbouw en 1 ha. weiland). De meeste boeren 

hebben meer. Van der Ploeg tegenover ons 36, Ritsema ook zo iets, een enkele is 
kleiner dan die van ons. De vrouw op een boerderij van minder dan 40 ha. wordt 

aangesproken als ‘vrouw’ en dan de achternaam. Mijn moeder is dus ‘vrouw 
Hoexum’, maar die van kammeroadje Kees en Eltje zijn dus ook nog net ‘vrouw’. 
400 meter verder op een boerderij van 45 ha. is het ‘juffrouw Oudman’. Onderling 

spreken de boeren en boerinnen elkaar niet aan met hun voornaam, maar met hun 
achternaam, voorafgegaan bij vrouwen door ‘vrouw’ of ‘juffrouw’. 

   En zijn er dan geen ‘mevrouwen’? Er zijn niet veel in onze buurt. Dat zijn alleen 
vrouwen van de dominee, de hoofdmeester, de huisarts en de notaris. Op ons dorp 
zijn alleen maar twee dominees van andere kerken - waar wij niet heen gaan - en 

twee hoofdmeesters, één van de openbare school en één van onze christelijke 
school. Er is dus maar één vrouw in onze kring die wij als ‘mevrouw’ aanspreken. 

   Een leeftijdgenoot van mijn zus Willy vertelt ons wat hij belangrijk vindt wanneer 
hij verkering wil met een meisje. Dat zijn 3 K’s: Kapitaal, Kerk en dan pas het 
Keetje zelf. Coba, de latere schoonzus van Willy, vraagt aan jongens, die met haar 

uit willen: “Houveul bunder (hectare) laand het dien pa?” 
 

In de eerste jaren heeft niemand een auto. Boer Bolt van “Klein Transvaal” is de 
eerste die er één aanschaft. Dat leidt tot jaloezie. En het klopt van geen meter. Bolt 

heeft 22 ha.; andere boeren met meer land hebben geen auto. De jaloersen 
spreken er schande van. 
   Slechts enkele maanden later laat Kees mij vol trots hun auto zien, een brede 

lange Pontiac met stuurversnelling, heel wat anders dan dat kleine gebogen 
autootje met gesplitst achterruitje van Bolt. Ziezo …, de stand is 1 – 1. 

 
Boodschappen 
Moe gaat de deur niet uit voor boodschappen. Iedereen komt langs. De kruidenier, 

de bakker, de melkboer, de slager, de groenteboer en de petroleumventer. 
Petroleum is nodig voor het petroleumstelletje waarop het eten en het water 

worden gekookt.  
   Soms komt er ook een marskramer langs. Dat is een rondtrekkende venter. Hij 
gaat op de fiets door alle dorpen in de omgeving. Hij plaatst zijn fiets tegen de 

voorgevel, loopt zeer moeizaam langs de zijkant van het huis, kreupelt, buigt heel 
ver voorover, zet traag de ene voet voor de andere en op het moment, dat hij voor 

het raam van de woonkeuken langs loopt, raakt zijn neus bijna de grond. Steunend 
en kreunend arriveert hij bij de achterdeur. Hij klapt zijn koffer open en stalt 
uitgebreid zijn waren uit. Haarkammen en -borstels, zakdoeken, knopen, elastiek, 

mouw- en sokophouders, bretels, jarretels, handvegers en ga zo maar door. Ook 
sunlight zeep. Een stevig rechthoekige blok handzeep met daarop in hoofdletters: 

SUNLIGHT. Je ziet het overal en altijd en je spreekt het overal en altijd uit als 
‘sunlicht’ en niet op z’n Engels ‘sunlait’. 
   Moe laat al snel blijken niets nodig te hebben. Hij blijft zijn negotie maar 

aanprijzen. Dan dringt door dat moe niets wil. Hij smijt met een ferme klap zijn 
koffer dicht, bromt onverstaanbare woorden en loopt vervolgens kaarsrecht (!!) 

met gezwinde pas terug naar zijn fiets. 
   



 
 De kruidenier komt aan het begin van de week langs om de bestelling op te halen. 

Dat schrijft moe in een bestelboekje. Aan het einde van de week komt Diederik, de 
schoonzoon van kruidenier Van der Molen, de boodschappen brengen. Achter de 
bestellingen in het boekje schrijft hij de prijzen met potlood op. Hij telt het op met 

hoofdrekenen. Voor ons als kinderen brengt hij altijd een rol met heel kleine 
snoepjes mee. Wanneer Kees en ik buiten spelen werpt hij ze vanuit zijn bestelauto 

naar ons toe. Soms gaan Kees en ik na schooltijd naar de winkel van Van der Molen 
om drop te kopen. Van der Molen heeft een zandkleurige stofjas aan en staat 
achter een heel hoge toonbank. Wij kopen een vierkant stuk drop voor één cent. 

Van der Molen duikt dan diep onder de toonbank om de befaamde trommel te 
kunnen openen. Ook de anderen van school gaan vaak om een stuk drop. Maar, op 

een gegeven moment is er geen drop meer voor één cent. Onze wijsheid is al zo 
groot dat wij beseffen dat Van der Molen niet telkens wil bukken voor slechts één 
cent. 

 
Hygiëne 

Eén keer per week - op zaterdag - krijg ik een grote wasbeurt. In de bijkeuken 
staat een grote teil met warm water. Op die dag krijg ik ook schoon ondergoed aan. 
’s Winters draag ik in plaats van een hemd een borstrok. Dat is warmer. Het is een 

gebreid ding dat vreselijk kriebelt. 
 

Eens wanneer wij allen aan tafel zitten te eten komt onze huisarts Booij spontaan 
langs. Hij woont 10 km. van ons vandaan in Loppersum. Dokter Booij is een 
vriendelijke man. Gezellig en goedlachs. Wanneer hij lacht, hangt zijn bovengebit 

scheef en begint te klapperen. Dokter Booij vertelt dat de meeste mensen te veel 
eten. Hij zit in de hoek van de woonkeuken. Van schrik schept niemand meer voor 

de tweede keer op. En dat nog wel met stamppot boerenkool! Dat gaat mij niet 
gebeuren! Ik doe de opscheplepel zonder aarzeling in de pan en keer hem 

goedgevuld in mijn bord om. Eenzaam geniet ik. Ik ben dol op boerenkool. Om mij 
heen mensen die niet weten waar ze moeten kijken. Een ieder hult zich in een diep 
stilzwijgen. 

   Totdat dokter Booij opstapt en vertrekt. 
 

 
 
    

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Foto: bij kruidenier v.d. Molen,  later Smit in Overschild  

(uit de jubileumuitgave van 25 jaar Overschild.) 
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Lenterecept 
 

 

Hartige lentetaart met groene asperges 
 

 

Ingrediënten 4 personen 

 

150 ml kookroom 

4 eieren 

2 eetlepels mosterd 

50 g boter 

200 g hamblokjes 

150 g geraspte oude kaas 

1 pak bladerdeeg (diepvries) 

1 groene paprika 

1 courgette 

250 g groene asperges 

 

Benodigdheden 

Bakvorm 24 cm 

 

Voorbereiding 

Verwarm de oven voor op 180ºC.  

Smeer de bakvorm in met boter, bekleed die met het bladerdeeg en smeer het bladerdeeg in 

met mosterd. 

Snijd ca. 2 cm van de steel van de asperges af. Snijd de asperges in stukken van 4 cm en snij 

de rest van de groente in blokjes. 

Doe de asperges, paprika, courgette en hamblokjes in een kom. Bestrooi met peper en zout.  

Verdeel het groente mengsel over de bodem. 

 

Bereidingswijze 

Klop de eieren los en voeg aan het eimengsel de room toe. 

Giet het eiermengsel over de vulling en strooi er de kaas over.  

Bak de quiche in ca. 35 minuten goudbruin en gaar in de voorverwarmde oven. 

 

Serveertip 

Lekker om te serveren met een tomatensalade. 

 

 

 

http://www.smulweb.nl/wiki/134/Paprika
http://www.smulweb.nl/wiki/148/Courgette
http://www.smulweb.nl/wiki/166/Groene_asperges
http://www.kaas.nl/


In de zomer van 1989 hield het tijdschrift Vrij Nederland een opstelwedstrijd voor mensen die 

graag in de stad of juist op het platteland wonen. Schildjer/Paauwenees Cees Wildervanck 

deed mee, en bijna dertig jaar geleden werd het volgende opstel van hem geplaatst. 

Wie zich als rund gedraagt zal in de kudde leven 

Ik zuchtte, zakte onderuit achter m'n bureau en stak een sigaret op. Beleidsmaker in Den Haag 

zijn bleek andermaal minder inspirerend dan ik had verwacht toen ik de noordelijke 

universitaire voor de departementale ivoren toren verwisselde. En mijn geliefde Groningse 

boerderijtje vaarwel zei. 

Deskundigheid en betrokkenheid bleken ten departemente een exotische handicap. Beleid 

Maken vooral een schier eindeloze strijd om de paraaf van je juridische 'dat is ingewikkelder 

dan jij denkt' collega's onder je nota's te krijgen. 

Het leek een strooppot: elke beweging werd bemoeilijkt en ten slotte bleef je bewegingloos 

drijven. Dan liep je ook het minste risico te verzuipen... 

 

Een bonk op de deur wekte me uit mijn overpeinzingen. Mijn grote vriend de vrolijke bode 

met de post, en in dit geval een interne vacaturemelding: 'Zo, dan ken je weer terug!' 

Hè, wat? Ja verdomd, daar stond het - een leuke baan in de buitendienst, ver van die 

vervloekte Rampstad Holland. Sterker nog: in m'n eigen geliefde Groningen! Visioenen van 

een huisje temidden van groene weiden met grazende schaapjes, urenlang in de verte staren... 

Maar zo maar weggaan, naar een lagere functie, dat doe je toch niet?  

Nee? Was ik al zo door Den Haag verziekt dat de rang opwoog tegen de continue frustraties 

van m'n baantje daar? En vooral: was ik de avond voor de verhuizing vergeten? Toen ik de 

laatste keer uitkeek over de tuin van m'n boerderijtje waar ik als geboren stad-Groninger de 

laatste vijf jaar eindelijk mezelf weer had kunnen horen denken? En mezelf met tranen in de 

ogen beloofde dat ik terug zou komen? 

 

In het begin was het eigenlijk nog wel leuk in Den Haag. Naar plaatselijke begrippen had ik 

een vrij riante woning getroffen. En die winkels, het strand waar ik vlak bij woonde, mijn 

zwak voor trams, en het Gemeentemuseum waar mijn favoriete blauw-witte Mondriaan bleek 

te hangen, òch... 

Maar dat verbleekte al gauw, vooral toen het voorjaar werd. Had ik eerst alleen maar af en toe 

last van de tv van een bovenbuur, een feestje van een zijbuur en elke morgen om zeven uur 

van de Golf-Diesel van een overbuur - toen de ramen weer open konden, brak de hel los. 

Achter mij op de eerste verdieping woonden twee yuppies die a la Bacardi elke middag op het 

balkon langdurig lawaaiden rond het aperitief. Daarboven zat een stel dat zangles had en bij 

voorkeur oefende met open ramen. Links daarvan woonde een echtpaar dat niet zo'n echt paar 

meer was, met alle herrie van dien. En zo had iedereen z'n hobby's in dat deftige 

Statenkwartier.  

Dan maar naar het strand? Dat lag vanaf negen uur vol transistorradio's en Hagenaars. En om 

tien uur stond de file voor Scheveningen tot bij Zoetermeer: runderen in een kudde. Eigen 

schuld dikke bult. Maar het is wel in de rampstad dat ik het motorrijden ben verleerd. De lol 

was eraf: een halfuur rijden tot je de stad uit bent en dan sta je na een kwartier alweer tussen 

het beton. 

Het ergst was niet Den Haag, dat waren de Hagenaars. Hun hechten aan uiterlijkheid, hun 

gemis aan originaliteit en creativiteit, hun arrogantie en agressiviteit. Wat Viva en Veronica 

deze week voorschrijven, is zondag wet op de Scheveningse boulevard, inclusief het verveel-

de hautaine gezicht en de rashond die de pech heeft op dat moment in de mode te zijn. En 

geen stap opzij doen.  



Geen stap opzij doen - als je beroepshalve geïnteresseerd bent in verkeer herken je in het 

verkeersbeeld van een stad of land al gauw de volksaard. Het viel me op dat Haagse auto's bij 

het optrekken nog harder gieren dan bij het afremmen. En dat ze volgas op een rood stoplicht 

afrijden louter en alleen omdat er even honderd meter lang geen andere auto voor ze rijdt. En 

dat het in is om in grote oude legergroen geschilderde Amerikaanse auto's met ramhekken 

rond te rijden. En dat een Hagenaar in een Mercedes een dubbele ramp is. 

 

En dus: al weer bijna drie jaar terug in het Noorden, zielsgelukkig met de nieuwe baan, 

zielsgelukkig in het boerderijtje. Als ik thuiskom de lammetjes aaien die bij het hek op me 

staan te wachten. Urenlang in de verte staren... 

Verkeer? De eerste keren geneerde ik me gewoon als zo'n tractor bijkans de sloot inschoot om 

me voorbij te laten.  

Maar dan komt er nooit iemand op bezoek! Nee, gelukkig niet - ik zie via m'n werk al genoeg 

mensen. 

En als je dan wat overkomt! Wat je zegt - dan lig je in de stad dood op de mat tot de buren 

gaan klagen over de stank. Maar hier: een van de eerste dagen dat ik weer in de prairie 

woonde, had ik 's morgens barstende hoofdpijn van de verflucht en van het zaagsel dat m'n 

neus verstopte. Vanmorgen thuisblijven dus maar. Dus stond de auto na negen uur nog naast 

het huis en hing ik wat slap en somber onderuit in de gemakkelijkste stoel. Toen ik even opzij 

keek, zag ik op de weg de buurvrouw (nou ja, ze woont driehonderd meter verder, bij de 

kruising) die de hond uitliet, bezorgd naar me staan kijken. Ik zwaaide. Opgelucht zwaaide ze 

terug en liep verder. Ah, dat was dus die beruchte sociale controle op het platteland. En over 

misverstanden gesproken: toen ik voor mijn Haagse periode op de gouden bruiloft van een 

naburige boer verscheen, werd ik aan het eind van de avond bijkans omhelsd door een 

lichtelijk aangeschoten jonge boer. Wat bleek: toen ik in dat gehuchtje kwam wonen, had zijn 

schoonvader gezegd: 'Die groet niet terug, die heeft te veel geleerd!' De eerste keer dat hij op 

z'n trekker voorbijstoof en toeterde had ik uiteraard wel teruggezwaaid en daarmee kennelijk 

m'n reputatie gered. 

Maar aan wie kon ik dat vooroordeel anders te danken hebben dan aan de andere 'import' die 

zich met stedelijke arrogantie in de provincie had genesteld en zich geen barst van de 

plaatselijke bevolking aantrok? 

 

Cees Wildervanck, Overschild 

 

 



 

 

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? Ben Mulder Ard Mulder 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg 4 Meerweg 4 

 3. Hoe oud ben je? 3 jaar 40 jaar 

 4. Waar ben je geboren? Groningen Groningen 

 5. Wat is er zo leuk aan papa? 

Dat papa samen met mij 

treinsporen en huizen van 

Duplo  gaat bouwen 

 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Lekker actief en spontaan  

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Lekker spelen met mijn 

auto’s, duplo en met mijn 

vriendjes 

op de peuterspeelzaal. 

Ik ben werkvoorbereider bij 

Bouwgroep Dijkstra Draisma 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Opruimen Huishoudelijke karweitjes 

 9. Hebben jullie huisdieren? 

Nee, niet meer, de poezen 

zijn wij allebei vorig jaar 

verloren. 

Ja toch wel: we hebben nog  

2 vissen! 

10. Wat eet je het liefst? Pizza en macaroni Asperges of Spare-ribs 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Ik ren de hele dag 

Ik probeer 1 keer in de week te 

fitnessen en het liefst als ik 

hiervoor nog tijd voor heb: 

windsurfen, mountainbiken of 

racefietsen 

12. Welke muziek vind je leuk? Born in the USA 
Anouk, Bon-Jovi, Kensington, 

Pop en Rock 



13. Wat doen jullie altijd samen? Spelletjes spelen 
Huizen en treinsporen bouwen 

van Duplo 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 

Naar een zonnige plek met 

zee+ strand om lekker 

zandkastelen te 

kunnen bouwen. 

Zuid-Frankrijk in de zomer en 

Oostenrijk in de winter 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
The Marshall van Paw Patrol Jon Bon Jovi 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Trein machinist 

Vroeger wilde ik o.a. 

vrachtwagen chauffeur 

worden, maar ontdekte later 

dat de bouw ook erg leuk is.  

Ik ben nu wel tevreden met 

wat ik doe, maar zou hier ooit 

nog wel een stapje hoger 

willen bereiken. 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 

Lekker racen op de loopfiets 

en spelen in de mooie 

speeltuin 

De rust, de ruimte en 

gemoedelijkheid 

18. Ben je verliefd? Op Sanne van Flipper Ja op Rianne 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Henk en Wouter Heinen  

 



 



KLAVERJASSEN 

 

Het kaarten is 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 eerstvolgende kaartavond is op vrijdag 6 april. 

 

         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) 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JeCM0nc2&id=05D730978F6B1699A0C323BC339CED02F9E0B6C6&thid=OIP.JeCM0nc2NNOSW1ISQZwjQgEsD3&q=plaatjes+klaverjassen&simid=607988133285400283&selectedIndex=15&qpvt=plaatjes+klaverjassen
mailto:gljvandenberk@scarlet.nl
mailto:grambergrob@hotmail.nl


MilieuActie: frituurvet inleverpunt bij de Pompel 

Frituurvet en -olie moet je zeker niet via de wc of gootsteen weggooien, want dat leidt tot 

verstoppingen in het riool en grote problemen voor het waterzuiveringsbedrijf. En 

weggooien via de afvalemmer is eigenlijk niet goed voor het milieu. Dus wat kun je wél 

doen? 

Op het dorpsplein, linksachter de Pompel staat een container waarin gebruikt frituurvet 

wordt verzameld. Dorpsbwoners kunnen nu hier ook hun vetten en oliën kwijt,  dat is een 

mooie oplossing voor dit probleempje.            Let wel: alleen levensmiddelenvetten !!! 

_______________________________________________________________________ 

 

WWW.OVERSCHILD.NU  

 

De website van en voor Overschild met o.a. veel nieuws over de 

versterkingsoperatie in Overschild. 

Staat er onvoldoende of onjuiste informatie over uw vereniging, 

commissie e.d. op de site? Geef dan s.v.p. de juiste gegevens 

per email door aan Rob Gramberg. Stuur de gegevens naar 

grambergrob@hotmail.nl. Op die manier werkt u mee om de site actueel te 

houden. 

Ook activiteiten kunt u laten opnemen bij de nieuwsberichten of in de kalender. 

Even een emailtje naar Rob en het komt op de site. 

http://www.overschild.nu/
mailto:grambergrob@hotmail.nl


    Weeroverzicht 2017  

Het jaar 2017 kan getypeerd worden als erg zacht, zeer zonnig en aan de natte kant. 

De verschillen over het jaar waren groot, het eerste halfjaar was gemiddeld droog, het tweede 

deel van het jaar was gemiddeld extreem nat. 

Met een gemiddelde temperatuur van 10,9ºC. was 2017 het vierde warmste jaar in de top 10 

van de warmste jaren sinds het jaar 1700. 

2017 was ook een zonnig jaar met gemiddeld 1765 zonuren, normaal is dit gem. 1640 uur. 

De meeste maanden van het jaar waren zonniger dan normaal, maar december was de 

somberste maand ooit, met op sommige plaatsen maar 15 uren zon en dat hebben we nog 

vers in het geheugen! 

Gemiddeld viel er in het land 862 mm. neerslag in 2017, 100 mm. meer dan in 2016. De 

verschillen waren dit jaar enorm, meetpunt Voorschoten noteerde 1072 mm, meetpunt Ell in 

het zuiden maar 638 mm.  

Overschild kreeg 869 mm in de meters waarvan maar 6 mm in de vorm van sneeuw. 

Het was ook een groeizaam jaar, met soms wel 6 sneden grasopbrengst en goede opbrengsten 

van de landbouwproducten. 

De wintermaanden, tot 1 maart 2017, waren vrij zacht, droog en zonnig met weinig vorst en 

sneeuw. In Twente werden de laagste temperaturen gemeten, - 10,8 ºC op 23 januari en in de 

eerste week van januari was er langdurende gladheid door ijzel, de melk kon soms niet op tijd 

worden opgehaald! In de 2de helft van februari was er nog een korte winterse periode met 

lichte sneeuw en vorst. 

De lentemaanden, maart, april en mei waren heel zacht, droog en zonnig. 

Het was de op vier na zachtste lente sinds 1901, de maand maart zelfs de op één na 

zachtste maand sinds 1706.  
April was schraal met veel koude stromingen uit het noorden, Pasen was zelfs kouder dan 

Kerst, en rond 20 april veroorzaakte zware nachtvorst heel veel schade in de fruitteelt. 

De meimaand was vooral in de tweede helft warm en droog met meerdere dagen boven de 

30ºC. en er kon volop ingekuild worden. 

De zomermaanden, juni, juli en augustus waren warm, vrij zonnig en nat, in juli 

plaatselijk heel nat! 

Juni was de warmste maand sinds 1901, de hoogst gemeten temperatuur van deze maand en 

ook van dit jaar was in Arcen met 35,2ºC. 

De echte oogstmaand augustus was eerst koel, de eerste 20 dagen heeft het bijna elke dag 

geregend, niet veel, maar toch….. De laatste week in augustus werd het toch nog fraai 

oogstweer voor graan en gras. In het noorden van het land waren de zomermaanden 

aanmerkelijk natter dan in het zuiden! 

In de provincie Groningen viel in de zomermaanden op veel plaatsen meer dan 320 mm, in 

het zuiden lokaal maar 150 mm. Overschild kreeg samen in deze maanden 241 mm neerslag 

De herfstmaanden, september, oktober en november waren zacht, lokaal vrij nat met 

een normaal aantal zonuren. 

In september was het meest koel en wisselvallig, alleen  in het begin en het einde van de 

maand kwam de temperatuur nog boven de 20ºC. Op 13 september veroorzaakte de eerste 

herfststorm soms veel schade aan de maïs en in de fruitteelt. 

Oktober was een heel zachte maand met gemiddeld 13,3ºC. wat 3 graden boven normaal is. 

De maand eindigde bij de 4 warmste oktobermaanden sinds 1901, enkele dagen boven 25ºC. 

Ook in november was het zachter dan het langjarig gemiddelde. De eerste nachtvorst was op 7 

november met -3ºC, maar half november werd het nog weer 16ºC. met weer heel lichte vorst 

aan het einde van de maand. In Overschild viel in deze maanden samen 286 mm neerslag, in 

het zuiden maar 160 mm. 

 

 



De herfstmaanden waren, vooral in het noorden, dus heel nat en hierdoor verliepen 

de oogstwerkzaamheden van aardappelen, maïs en bieten steeds moeizamer. Op dit 

moment (23 januari) moeten nog een aantal percelen suikerbieten gerooid worden. 

December was zacht met een winterse verrassing. Op 10 en 11 december viel in 

grote delen van Nederland veel sneeuw, van 15-30 cm in het westen en midden van 

het land. 

Bij ons maar een paar cm! Het gevolg was de langste file ooit gemeten in ons land, 1500 km. 

op 10 december. Verder was december een erg sombere en natte maand. De 

neerslaghoeveelheid viel in Overschild nog mee, 98 mm tegen 163 mm in de Bilt. 

 

Hieronder de cijfers per maand in 2017 

maand Gem. 

mm 2017 

Langj. 

Gem. 
Over-

schild 

Temp. 

Nederland 

Temp. 

Langj. 

Zonuuren 

2017 

Zonuur  

Langj. 

januari   57  73  62  1,6º  3,1    87    62 

februari   61  59  65  5,1  3,3    71    88 

maart   54  68  50  8,6  6,2  178  125 

april   25  44  38  8,6  9,2  200  178 

mei   29  61  28 15,- 13,1  232  213 

juni   62  68  56 18,- 15,6  231  201 

juli 110  78 146 17,9 17,9  207  211 

augustus   75  78   39 17,2 17,5  197  195 

september 134  78   93 13,7 14,5  154  143 

oktober   64  83   91 13,3 10,7  105  115 

november   79  82 102   7,3   6,7    71    63 

december 112  80   99   4,9   3,7    32    49 

totaal 2017 862 852 869  10,9  10,1 1765 1643 

totaal 2016 758 849 773,5  10,7  10,1 188o 1640 

 

Wat voor weer mogen we verwachten in 2018? Het is gelukkig nog een verrassing. 

In 2017 zijn meerdere dagrecords gesneuveld en het nieuwe jaar begint er ook al weer mee, 

24 januari 2018 de hoogste temperaturen op deze dag sinds 1901. Een Elfstedentocht zit 

er deze winter niet meer in denk ik, maar zeg nooit-nooit, want: als de dagen beginnen te 

lengen, begint de winter te strengen! luidt een oude weerspreuk. 

Zelfs zonder het El Niño effect is het jaar 2017 wereldwijd het op één na warmste jaar ooit 

geworden sinds de betrouwbare, wereldwijde metingen begonnen in 1880. Van de 17 warmste 

jaren ooit, vielen er 16 in deze 21
ste

 eeuw, de opwarming van de aarde gaat dus door, wie 

schrikt daar nog van? We zullen er dus aan moeten wennen. 

Het betekend dus meer extreme weersituaties, zwaardere buien en langere droge periodes. 

Maar ook een langer groeiseizoen en misschien de mogelijkheid om meer en andere gewassen 

te telen.Ook veel nieuwe investeringen in het zoeken van andere en duurzame energiebronnen 

Tot slot enkele oude weerspreuken. 

Veel weerspreuken zijn volkswijsheid of volksbijgeloof en kennen geen wetenschappelijke 

onderbouwing. Weerspreuken over een vaste periode van het jaar bevatten vaak een kern van 

waarheid, dus hieronder een paar: 

Dansen de muggen in januari, dan zitten we met Pasen in de penarie. 

Kraaien vlak bij schuur en huis, de winter voelt zich thuis. 

Als in januari de vorst niet komen wil, dan is zij er zeker in april. 

 

 

Bron: eigen waarnemingen en gegevens KMNI    Overschild,  januari 2018, Henk Kruizenga. 

  



 

 

Kinderspeelweek 2018  
 

 
 

 

Brrrr… het is nog erg koud buiten, dus je kunt het je haast nog niet 

voor stellen, maar de voorbereidingen van KSW 2018 zijn echt alweer 

in volle gang! 

 

Het belooft weer een groot spektakel te worden dit jaar, want het 

thema is: 

 

 

 

        
 

 

 

Zie jij jezelf al helemaal gaan in de natuur? Het zal een groot klim en 

klauter feest worden. Wees erbij! 

 

Heb jij nog tips of ideeën? Laat het ons weten! 

Via de mail kswo@live.nl of trek een van de bestuursleden aan het 

jasje. 

 

Noteer het allemaal in jullie agenda.. de kinderspeelweek zal 

plaatsvinden in week nr. 33, dus van 13 t/m 17 augustus 2018!  
 

              Tot in de zomer! Bestuur kinderspeelweek Overschild  

mailto:kswo@live.nl


Het Blue Skies Festival komt er aan 
 
Van 6 t/m 10 juni 2018 vindt dit grootste duurzaamheidsfestival van Nederland plaats. 
Vijf dagen lang alles op het gebied van duurzaamheid.  
Vijf dagen lang Duurzaamheid beleven (voelen, proeven, zien, ruiken en horen) met zes duurzame 
thema’s: Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werken. 
Het evenement organiseren we samen met een reeks van Friese, Drentse en Groningse partners. 
 
Waar? 
In en rondom Martiniplaza/Suikerfabriekterrein in Groningen.  
 
Verspreid over vijf dagen komt er o.a. : 

- (landelijke) B2B-event - MartiniPlaza 
- B2C-event (Open Air op het Suikerfabriekterrein) 
- My Future Day 
- Jongeren Klimaat Top 
- Verschillende congressen, sprekers, paneldiscussies 
- Blue Skies Run 
- Bouw van het Blue Skies Student House 
- Kunst en Cultuur 
- Enter-/infotainment 

 
Voor iedereen, voor elk wat wils 
Het festival is bedoeld voor grote en kleine ondernemingen, wetenschappers, beleidsmakers, 
onderwijs, Startups, studenten en consumenten (burgers, jong en oud).  
Zij krijgen vijf dagen lang een zeer gevarieerd aanbod voorgeschoteld.  
 
Voor duurzame ondernemers 
De bedrijven- en de consumentenbeurs wordt georganiseerd door NDC Mediagroep.  
Voor Noordelijke, maar zeker ook voor landelijke ondernemers, biedt het festival een inspirerend 
podium om duurzame kennis te delen. Rondom deze beide events zullen er verschillende congressen 
worden georganiseerd met een duurzaam thema.  
 
Kansen voor het Noorden 
In Noord-Nederland krijgen onderwerpen als energietransitie, duurzame vormen van mobiliteit, 

wonen, gezondheid en werken volop aandacht. Daarom is het de juiste bakermat om een eigentijds, 

inspirerend en synergetisch platform te ontwikkelen. Onze overtuiging is ook dat samenwerken en 

kennisdelen sneller tot betere resultaten leidt. Samen duurzaam bouwen aan de toekomst. Op dit 

moment is het werkveld rondom duurzaamheid nog teveel versnipperd. Daar liggen unieke kansen 

voor de Noordelijke Economie.  

Als wij gezamenlijk een vuist maken, dan kan Noord-Nederland “The place to be” worden op het 
gebied van duurzaamheid. Blue Skies kan daar aan bijdragen. 
 
Heeft u duurzame ideeën voor het festival? Wilt u participeren? 

Neem dan contact met ons op via info@BlueSkiesFestival.nl of JaapAdamse@BlueSkiesFestival.nl 

Kijk ook op de website www.BlueSkiesFestival.nl  

Via de Blue Skies-nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.  

Zegt het voort !! 

Advertentie 

mailto:info@BlueSkiesFestival.nl
http://www.blueskiesfestival.nl/


 
Door: Jaap Adamse  
 

“Help, de bedrijfsarts verzuipt!” 
Is online-video-consult de oplossing? 

 
Er is een tekort aan bedrijfsartsen, en dat probleem dreigt alleen maar groter te worden. De 
gemiddelde leeftijd van bedrijfsartsen in Nederland is 55,5 jaar. Op basis van leeftijd zal de komende 
jaren dan ook ongeveer 70% van het bedrijfsartsen uitstromen (onderzoek Nivel). Daarentegen is de 
vraag naar bedrijfsartsen sterk toegenomen, o.a. door de invoering van de nieuwe Arbowet in juli 
2017. 
 
In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de 
arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.  
De rol en invloed van de bedrijfsarts is beduidend groter geworden. Naast de medische keuringen, 
krijgt de arts bijvoorbeeld ook een grotere adviserende rol op het gebied van verzuimbegeleiding. 
 
Het tekort aan bedrijfsartsen kan deels worden opgelost met taakdelegatie. Dat ligt echter zeer 
complex vanwege het medische aspect en de strenge privacyreglementen. 
De oplossing kan echter ook in de technische hoek worden gezocht: online-video-consult van de 
bedrijfsarts. Iedereen kent waarschijnlijk Skype of FaceTime. De bedrijfsarts mag deze online-tools 
vanwege privacy niet gebruiken voor een consult. Het gaat immers om medische gegevens en die 
mogen niet op een onbekende plek worden opgeslagen. 
 
Wij zijn zijdelings betrokken bij een landelijke primeur. Twee Groningse ondernemingen, Medity 
Medische Diensten en WeSeeDo hebben  de handen ineen geslagen en sinds januari kunnen 
bedrijfsartsen van Medity gebruik maken van WeSeeDo Video Online Consult. 
 
Het is een gebruiksvriendelijk systeem, zowel voor de bedrijfsarts als de zieke werknemer. Met één 
klik start je meteen een videogesprek. Maar nog belangrijker is dat WeSeeDo helemaal niets opslaat. 
Daarom mag een bedrijfsarts deze video-tool gebruiken voor een medisch consult. 
Het systeem is zo ingericht, dat de bedrijfsarts als het ware een online-wachtkamer heeft, met alles 
er op en aan.  
 
Deze online-oplossing zal uiteraard nooit een fysieke consult van de bedrijfsarts kunnen vervangen. 
Die blijven altijd nodig. Echter, in vele gevallen kan een online-video-consult toereikend zijn en dat 
scheelt de bedrijfsarts en de werknemer veel tijd. Dit levert een efficiëntere werktijd en een 
kwalitatievere inzet van de bedrijfsarts op, zoals deze in de nieuwe Arbowet bedoeld is. 
 
De ervaringen zijn tot nu toe zeer positief, zowel van de bedrijfsarts als van de werknemer. Daarom is 
het niet verwonderlijk dat er veel belangstelling is voor deze innovatieve dienstverlening.  
 
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over dit onderwerp.  
Maak een afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers 
(www.MeneerRegezma.nl).  
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie en advies. 

Advertentie 

http://www.meneerregezma.nl/


Paaspuzzel 

 

 



 

 

DE  
SCHILDJER 
EETCLUB 

 
   5 april 2018 

 

 

 

 

De volgende Eetclub samenkomst staat in het teken van water. Om wat preciezer te zijn: wat 

daar in rondzwemt. Nu zijn er natuurlijk Eetcluppers die water prima vinden, b.v. om te 

drinken, om zelf in te zwemmen of om op te varen met een zeilboot of cruiseschip, maar om uit 

te eten?! Voor hen voegen we ook nog wat elementen van landdieren toe. En natuurlijk kan je 

er ook voor kiezen om helemaal geen dierlijk eten op het bord te scheppen. 

Voor deze keer is er zowaar een heel kookteam beschikbaar: Anganieta, Peter, Jelly en Rob. 

Binnenkort gaat dit team broeden op de exacte invulling van het menu, de bereiding en de 

presentatie. 

Het wordt dus een breed aanbod van vis, schaal- & schelpdieren en vlees.  

 

Zoals gebruikelijk is iedereen welkom in De Pompel vanaf 17.30 uur voor een aperatief. Vanaf 

ca 18.00 uur kunnen we aan tafel. 

De kosten bedragen - net als voorheen - € 10,- per persoon. Alle drankjes dien je apart af te 

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

Doe je mee? Geef je dan op bij Rob Gramberg voor zaterdag 31 maart a.s. per e-mail of met de 

onderstaande antwoordstrook. 

 

Noteer ook alvast de volgende bijeenkomst: 

31 mei 2018 

12 juli 2018 
  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik geef me op! En ik doe dus mee met de broodmaaltijd op donderdag 5 april 2018. 

 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op 5 april.  

     Ik word graag geïnformeerd over het vervolg. 

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

 31 mei             12 juli 
 

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

 

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

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

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

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

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

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



 

NAMEN-  EN  DATALIJST  RIJDERS  EN  LOPERS  OPHALEN  OUD PAPIER  2018 

 

RIJDERS 

Herman Bouman       27-01  

Kees Doornbos      27-10 

Mark Fledderman      30-06  en  22-12 

Menko Hammenga      31-03  en  24-11 

Evert Kort       28-07 

Henk Kruizenga      26-05 

Jasper Nienhuis      28-04  en  25-08 

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

 

LOPERS 

Harm Blaauw       30-06   

Joël van Dijk       26-05  en  28-07 

Johan Folkersma      30-06  en  24-11 

William Folkersma      27-01  en  27-10 

Nico Hoogakker      31-03 

Willem Huijssoon      22-12 

Ronald Katerborg      29-09  en 22-12 

Bas Kuilema       25-08 

Tjeerd Kuiper       28-04  en  25-08 

Carel Leemhuis      24-11 

Bart Leving       28-04  en  27-10   

Edwin Noordman      31-03  en  29-09 

Henk Nijdam       24-02  en 26-05 

Bas Pen       24-02 

Wilfred Stok       27-01  en  28-07 



 

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het maandelijks ophalen van het oud papier in ons dorp 

kunnen we nog wel wat sterkte armen gebruiken..... 

 

Voor dit jaar hebben een paar mannen zich helaas 

teruggetrokken, maar gelukkig hebben we daar weer een tweetal 

lopers voor teruggekregen. 

 

Maar: We kunnen echt nog meer helpers gebruiken!!!  

Hoe meer hulp, hoe makkelijker het wordt om iedereen slechts 

 1x per jaar te kunnen inroosteren. 

 

Mochten er ook nog mensen zijn die een trekker kunnen/willen 

rijden, dan zou dat ook heel fijn zijn. Ook dan kunnen er meer 

rijders maar 1x per jaar ingepland worden. 

 

Voor informatie over deze maandelijkse activiteit én voor opgave 

kun je terecht bij ondergetekende. 

 

 
Hartelijke groet, 

namens Stichting Het Dorpshuis, 

Jelly Dijkstra 

(06-42505715) 

 

 

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 

Lijst van AED vrijwilligers maart 2018 
 
Het AED apparaat hangt achter de 
Graauwedijk 57 (kruispunt).  
Ingang via de Meerweg. 
 

 
MEERWEG 
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 

http://www.hartstichting.nl/


 

 

1. Controleer het bewustzijn 

 Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’ 

Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om 

hulp. 

 

2. Bel direct 112 (of laat iemand bellen) 
 Meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een ander direct 

een AED halen. 

 Instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet 

reageert. 

 Zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de meldkamer u kan helpen 

terwijl u bezig bent. 

 

3. Controleer ademhaling 
 Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de 

luchtweg te openen. 

 Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift). 

 Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is. 

 

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

 

4. Start direct met 30 borstcompressies 
 Zet uw handen midden op de borstkas. 

 Duw het borstbeen 5 à 6 cm in. 

 Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 

120 per minuut). 

 Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken. 

 

5. Beadem 2 keer 
 Doe de kinlift (zie stap 3). 

 Kantel het hoofd naar achteren. 

 Knijp de neus dicht. 

 Pas mond-op-mondbeademing toe. 

 Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas). 

 Laat het slachtoffer uitademen. 

 Beadem in totaal 2 keer. 

 

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

 Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. 

 Onderbreek de reanimatie altijd zo kort mogelijk. 

 

6. Als de AED er is 
 Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk. 

 Ontbloot de borstkas. 

 Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt. 

 Bevestig de elektroden. 

 

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

stoppen. 

  



 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 maart april mei juni 

Schildjers Got talent, 20.00 u. 10 

 

   

Versterkingscafé in de Pompel 

vanaf 16.00 uur 

17/ 31 14 / 28   12 / 26 9 

Werksessies met Winy Maas 

vanaf 19.00 uur inloop in de Pompel 

20 19   

Eieren zoeken om 14.30 uur 24    

Eerste zondag voetballen op sportveld  1   

Dorpsbelangen ledenvergadering  3   

De Schildjer Eetclub  5 31  

Mono ledenvergadering 20.00 uur  9   

Voorstelling ‘Het kon hier wel spoken’  28   

Oud papier  31 28 26 30 

klaverjasavond in de Pompel  6 4 1 

Mono ‘Rondom ’t Schildmeer’   5  

Mono Sport en Spelmiddag    2 

Uiterste inleverdatum kopij     8 



 


