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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de zomereditie van de dorpskrant, wat hebben we al veel mooie en warme dagen 

gehad, we hopen dat het de hele zomer zo blijft aanhouden. 

In deze Schildjer Proat kunnen we met trots 3 nieuwe adverteerders verwelkomen:  

Alex Badkamers, Damster Antiekhuisje en Reilink Vastgoed. 

Het gaat goed met het inwonersaantal van Overschild. Wij bezochten de nieuwe bewoners met 

een bloemetje en er zijn meerdere baby’tjes geboren. 

Er is veel te lezen met oa leuke herinneringen van Ben Hoexum over zijn tijd in Overschild en 

een ‘Liefdesverklaring’ van Cees Wildervanck. 

Een reportage van een ‘bedrijf in beeld’ met dank aan Petra en Luit Fledderman. 

De ontwikkelingen omtrent de versterkingsopgave zijn natuurlijk aan de orde. 

 

 

 

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 Schildjer Eetclub 
 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 14 september 

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
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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 



 
Voorzitter: C. van der Laan 
Penningmeester: E. Boer 
Secretariaat: K. Pen 
Meerweg 1  
9625 PH Overschild 
dboverschild@gmail.com 
 
Internet: 
www.overschild.nu 
 
Ingeschreven bij de K.v.K. : 
Inschrijfno. 40023503  
 
Lid van: 
Vereniging Groninger 
Dorpen 
 
Bank: RABO 
NL19RABO0352752629 
 

 
 
 
 
 
 
Overschild, juni 2018 
 
Beste Schildjers, 
 
Zat Overschild tot nu toe volgens de komborden in de gemeente Slochteren, sinds deze 
week wonen ook de Schildjers in de gemeente Midden Groningen. Ik vond het wel wat 
hebben om Slochtenaar te blijven maar de vooruitgang is niet te stuiten, we moeten 
mee in de vaart der volkeren. 
Maar niet getreurd over futiliteiten er zijn grotere zaken gaande. Overschild is inmiddels 
bekend in heel Nederland. Niet omdat we dat zo graag willen maar omdat we moeten. 
We hebben alle aandacht die we kunnen genereren nodig om “Den Haag” ervan te 
overtuigen dat we hulp nodig hebben en vooral Nederland laten weten dat de 
versterking van onze huizen niet kan en mag stoppen. Het is onbestaanbaar dat ons 
dorp in tweeën of zelfs in drieën wordt geknipt omdat er een minister is die zegt dat de 
gaswinning over meer dan 10 jaar zal stoppen. Dat de gaswinning stopt is goed nieuws 
maar het betekent niet dat daarmee de aardbevingen stoppen en het betekent al 
helemaal niet dat de schade die door bevingen aan onze huizen is toegebracht als 
sneeuw voor de zon verdwijnt. Ook de huizen aan de Kanaalweg , de Graauwedijk en in 
het buitengebied zijn allemaal in meer of mindere mate beschadigd.  
Met de gedachte dat al versterkingsrapporten klaar liggen bij het CVW in Appingedam 
voelen we ons  door “Den Haag” in de steek gelaten en ja, zelfs aan ons lot overgelaten. 
We grijpen dan ook iedere gelegenheid aan om Nederland en Den Haag te laten zien en 
horen wat er bij ons aan de hand is.  
Termen als onbehoorlijk bestuur worden niet alleen door bewoners maar ook door de 
lokale bestuurders genoemd. Er worden brandbrieven vanuit de diverse gemeenteraden 
naar verantwoordelijk minister Wiebes gestuurd. De boodschap in al die 
berichtgevingen is  dat de versterking niet kan en mag stoppen, onze huizen zijn kapot 
en dienen gerepareerd te worden door de schadeveroorzaker en minister Wiebes is daar 
verantwoordelijk voor.  
Donderdag 7 juni zijn vele gedupeerden met lokale bestuurders (ik zag zelfs CdK Paas) 
vanuit Groningen naar Den Haag gereisd om de hoorzitting over de versterking met 
minister Wiebes bij te wonen en daar steun te vragen en te geven aan de kamerleden 
die wel zien en weten wat er met ons hier in het Groningse gebeurt.  
Minister Wiebes heeft de versterking van onze woningen eenzijdig stop gezet omdat hij 
eerst nog meer onderzoek wil doen. Dat is voor ons niet te verteren, nog meer uitstel 
kan niet worden geaccepteerd. De gemeente Midden Groningen heeft, samen met de 
maatschappelijke organisaties, bussen ingezet om alle belangstellenden de gelegenheid 
te geven om mee te gaan naar de hoorzitting. De publieke tribune was goed gevuld en 
het moet een lange dag zijn geweest voor al deze kanjers die zich hebben laten zien.  
Het is niet dat er resultaat is geboekt over de voortgang van de versterking maar 
Overschild (en de Groningers) hebben wel laten zien dat we er zijn en dat een bepaalde 
grens is bereikt!  
En hoe trots waren die kamerleden dat ze Overschild konden noemen omdat ze er op 
bezoek zijn geweest! Wat we als klein dorp inmiddels wel voor elkaar hebben gebokst is 
dat we gezien en gehoord worden. Misschien helpt het niks maar we mogen daar best 
trots op zijn.  



We zullen moeten wachten tot 1 juli voor er door minister Wiebes een besluit wordt genomen over 
de versterking. Hij wil de onderzoeken hoe dan ook afwachten.  
Als Schildjer heb ik daar weinig tot geen begrip voor. Alle onderzoeken zijn al meerdere keren 
uitgevoerd en laten steeds hetzelfde resultaat zien: een beving met de kracht van 5 op de schaal van 
Richter behoort nog steeds tot de reële mogelijkheden. Laten we hopen dat het NOOIT gebeurt, 
want als dat gebeurt hoeft de minister niets meer uit te leggen… 
 
Van de bestuurstafel 

 3 april is de ledenvergadering geweest. Bart Leving is toegetreden als bestuurslid. We zijn blij 
met de komst van Bart, hij houdt zich vooralsnog bezig met de mobiele bereikbaarheid, snel 
internet en energietransitie. Wil je iets weten over bv de postcoderoos, neem dan contact op 
met Bart. 
Verderop in Schildjer Proat staan de notulen van de ledenvergadering. 

 Afgelopen week hadden we de officiële kennismaking met de nieuwe wethouder, die 
Overschild en de gaswinning in haar portefeuille heeft,  van Midden Groningen: Anja 
Woortman en ze had de nieuwe gebiedsmanager Liesbeth Zwart bij zich. Anja kennen we 
natuurlijk allang en de samenwerking is goed. Bij Liesbeth kunnen we terecht voor alle zaken 
waar we als vereniging hulp bij denken nodig te hebben. Denk daarbij aan praktische zaken 
als het aanvragen van subsidies, vergunning en ondersteuning bij de organisatie in de 
breedste zin des woords. 

 Eind mei is de wet op de privacy veranderd en alle verenigingen hebben daar mee te maken 
en dus ook onze Vereniging voor Dorpsbelangen Overschild. 
De adresgegevens van onze leden worden beheerd door de penningmeester. Deze gegevens 
worden uitsluitend gebruikt om jullie uit te nodigen voor de ledenvergadering en voor het 
bijhouden van de contributies. De gegevens zullen niet aan anderen worden verstrekt.  
Voor verdere informatie hierover kun je terecht bij Eric Boer (ericboer@me.com). 
Het kan ook zo zijn dat je naam genoemd wordt, bijvoorbeeld op het schutblad van Schildjer 
Proat of in de AED lijst, heb je daar bezwaar tegen stuur dan even een bericht naar de 
secretaris (dboverschild@gmail.com). 

 Dan is er ook dit jaar weer het SlochterWoldSpektoakel en doet Overschild mee met een 
team en zit Overschild in de route opgenomen. Er zal een spel op het sportveld worden 
georganiseerd dus kom allemaal een kijkje nemen op zaterdag 1 september. In deze Schildjer 
Proat vindt je de flyer van het evenement. Noteer het in de agenda. 

 En ook voor de agenda 12 juli. Dan is de presentatie van de sessies die we gezamenlijk met 
Winy Maas hebben gehad. Ik ben heel benieuwd met wat voor plan Winy komt. Noteer dus 
in de agenda en kom allemaal naar de Pompel. 

 Volgend jaar bestaat de vereniging 50 jaar. Het bestuur is bezig hier bijzondere aandacht aan 
te besteden. Hoe en wat? Wordt vervolgd, maar leuk wordt het! 

 
Krachtenbundeling 
Met een aantal dorpen rondom het Schildmeer willen 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 
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uitwerking. Bij deze vergaderingen zal ook iemand van de gemeente aanwezig zijn.  De gemeente is 
geïnteresseerd en wil ondersteunen in dit traject.  
 
 
Hulp bij de aardbevingsellende en meer 
Uit persoonlijke verhalen blijkt hoe ingrijpend aardbevingen of de dreiging daarvan kunnen zijn. 
Ondanks de Groninger nuchterheid kun je last hebben  van stress, slapeloosheid of andere 
vervelende klachten.  
Uit onderzoek blijkt dat mensen die meerdere keren te maken hebben gehad met schades aan hun 
woning  vaker psychische problemen of stress gerelateerde gezondheidsklachten hebben. Maar ook 
het traject van inspecties en de (aanstaande) versterking van je woning kunnen veel stress geven.  
Je hoeft het niet allemaal alleen op te lossen, er is hulp voor iedereen die dat nodig heeft ook als je 
probleem niet zo groot lijkt kun je voor een luisterend oor terecht bij het sociaal team Midden 
Groningen.  
Eef Goesten  06 30487356 of eef.goesten@midden-groningen.nl en Erwin de Vries 06 51569063 
erwin.devries@midden-groningen.nl staan namens het sociaal team  voor u klaar.  
Je kunt ze ook ontmoeten bij het bevingscafé in de Pompel. Vaak zijn ze daar één van de twee 
aanwezig.  
Algemeen telefoonnummer op werkdagen tussen 9 uur en 12 uur 0598 729820 (doorkiesnummer 1) 
 
Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW en overheid kan Stut en Steun u 
met raad en daad bijstaan. Zij zijn ervoor u met gratis en onafhankelijke advies bij te staan.  
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 Bevingscafé welke om de 2 weken vanaf 16.00 uur in de Pompel 
wordt georganiseerd. Daar ligt de nieuwsbrief voor u klaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
Klaasje Pen 
     
 
                   

mailto:eef.goesten@midden-groningen.nl
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Advertentie 

Antiek - Curiosa - Brocante - Woondeco - Klokreparatie 

Hoofdweg 80 9628CR Siddeburen 0598-371630 

Open: ma en di 13-18 / woe gesloten / do 10-17 / vrij 10-21 / za 10-17 

Voor meer info en acties volg onze facebookpagina Damsterantiekhuis 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

WWW.ALEXBADKAMERS.NL 

 
Mijn naam is Alex Rusthoven, uw specialist voor badkamer en 
toilet. 
U kunt bij mij terecht voor uw complete badkamer en ander 

sanitair. Of u nu een eenvoudige badkamer of een luxueus 

ontwerp op maat wilt, ik help u graag. 

Ik denk met u mee, geef advies in ontwerp, kleuren, materialen, 

etc. en neem desgewenst de gehele uitvoering op mij! 

Het leveren en monteren van het sanitair behoort ook bij mijn 

werkzaamheden. Samen gaan we naar de groothandel in sanitair, 

waar u talloze mogelijkheden voor de inrichting en aankleding 

kunt bekijken en uitzoeken. Na het samenstellen van de inrichting 

bij de groothandel maak ik een vrijblijvende offerte voor u. 

Door mijn jarenlange ervaring met het plaatsen van badkamers en 

ander sanitair bent u verzekerd van kwaliteit, een vakkundige 

uitvoering en een mooi resultaat! 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte! 

Alex Rusthoven tel. 062293373 

       Email: alexbadkamers@gmail.com 

http://www.alexbadkamers.nl/


Notulen van de ledenvergadering dd 3 april 2018  

 

Agenda  

 

1. Opening  

Om 20.00 uur opent Corrie de vergadering. Koffie wordt aangeboden door DB 

Mka: B. Pen, Ronald Katerborg.  

 

Mededelingen van het bestuur. 

Zijn alle aanwezigen lid van Dorpsbelangen? Ja. 

Zijn er aanwezigen die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie? Nee 

Dorpsvisie wordt aan gewerkt maar zijn in afwachting van de plannen van Winy Maas, net als 

de zwemsteiger. 

24 maart heeft DB deelgenomen aan de actie Nederland Schoon. 6 mensen zijn bezig geweest 

om rondom het dorp het zwerfvuil op te ruimen. Volgend jaar doen we weer mee. 

Per 25 mei is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Van iedereen zijn we toestemming 

nodig om mailadressen te mogen versturen. En alle mailwisseling moet in BCC worden 

verstuurd! Dit geldt voor alle werkgroepen die onder dorpsbelangen vallen maar ook de 

andere verenigingen en Stichting de Pompel zullen hier aan moeten voldoen. 

DVO is vorig jaar gestart ivm de versterkingsopgave. Als er vragen zijn kunnen die iig 

gesteld om de week op de zaterdagmiddag worden in het aardbevingscafe waar ook 

vertegenwoordigers van de gemeente en het sociale team aanwezig zijn. 

Krachtenbundeling Schildmeergebied is gestart om in gezamenlijkheid zaken op te pakken. 

Snel internet buitengebieden, Bart verklaart dat Overschild binnen de kom niet meedoet, er 

wordt geen glasvezel aangelegd. Het buitengebied maakt hierop wel een kans. Er is een 

postcodecheck, als er genoeg aanmeldingen zijn is er een mogelijkheid dat de KPN een kabel 

aanlegt maar er zijn geen garanties. Dit zal besproken worden met wethouder Woortman. 

Volgend jaar bestaat DB 50 jaar 26 maart is de dag en we willen dan de ALV houden. Wilco 

vd Laan is bezig een fotoboek samenstellen wat we willen gebruiken voor het jubileum. Op 

dit moment is nog niet precies bekend hoe dit vorm gegeven wordt. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld 

 

3. Notulen ALV 2017  

Geen bijzonderheden 

 

4. Jaarverslag secretaris  

Klaasje leest voor 

 

5. Financieel verslag penningmeester 

Eric heeft het financiële overzicht uitgedeeld. De bankkosten zijn verlaagd en er is een bedrag 

terugbetaald eea is omdat we een vereniging zijn en daar is een gereduceerd tarief voor bij de 

Rabobank. 

Eric verklaart het verslag.  

Vraag van Corrie is of het gereduceerde tarief ook voor de werkgroepen geldt. Nee, DB heeft 

hiervoor de vergoeding gekregen. 

 

Kascommissie: Henk Kruizenga, Bart Leving, res: Lex vd Gaag 

Henk verleent de penningmeester decharge.  

 

Benoeming nieuwe kascommissie 



Door een kleine miscommunicatie is Henk kascommionaris geworden ipv Rob Gramberg. Er 

wordt besloten dat Henk Kruizenga, Rob Gramberg met reserve Lex van der Gaag de nieuwe 

kascommissie vormen. 

 

 

6. Vaststelling contributie 

Contributie blijft gelijk.  

 

7. Financieel verslag vd werkgroepen 

Ksw via Johan => grasmaaien, William heeft van DB 2016 en 2017 de achterstallige 

betaling gehad en KSW heeft 2015 voor zijn rekening genomen. 

Evenementen via Jelle => geen bijzonderheden  

Schildjer Proat via Corrie => geen bijzonderheden 

Schildgroep via Bert => enkele typefouten en volgende keer graag een bredere uitleg 

van de posten.  

 

8. Bestuursverkiezing 

 Verkiesbaar => Bart Leving wordt gekozen.  

 

9. Rondvraag 

o Gert de Vries => Subsidie via Google geënt op techniek. Glasvezel?? Fotoboek?? 

Verkennen met Google.  

De glasvezel die er ligt zijn van de NAM en NCG, daar kunnen we niet in meeliften om reden 

dat het in eigen beheer is gelegd en dit een gesloten netwerk is.  

o Henk Kruizenga => laan naar Entjes wordt verhard, subsidie is toegekend. Dat 

betekent dat we nu een officiële toegang hebben tot het Schildmeer via de 

zorgboerderij. 

Wordt mevrouw Salomons betrokken bij het fotoboek? Dat is aan Wilco vd Laan. Het wordt 

een fotoboek en geen verhalenboek. We kunnen Wilco in contact brengen met mevrouw 

Salomons en Henk Kruizenga. Gert de Vries heeft ook nog een hele fotoreportage in bezit.  

o Volgende (jubileum) ALV is Henk Kruizenga uitgenodigd om een prestentatie te 

houden over de geschiedenis van het dorp.   

o Greet vraagt naar de namen die voorbij komen.  

Mathilde Pruntel is nu nog dorpscoördinator maar heeft nu het aardbevingsdossier op 

zich genomen, zij is structureel aanwezig in het tweewekelijks overleg van de DVO, 

NCG en gemeente.  

Liesbeth Zwart is de opvolger van Mathilde, zij is de nieuwe dorpscoördinator waar 

we volgende week kennis mee gaan maken. 

Wilco van de Laan is de fotograaf die het fotoboek van Overschild gaat samenstellen. 

o Gert de Vries zwengelt de versterking aan ivm Winy Maas. Zijn zijn plannen 

realistisch?  

Er volgt een discussie over de huidige stand van zaken waarin iedereen een mening heeft. Rob 

legt uit dat de versterking binnen 5 jaar klaar moet zijn na de inspectie van de woning.  

De ontwikkeling van de dorpsvisie is daarin belangrijk.  

Er wordt in de vergadering gewezen op het sociale team. Als het je door de hele 

aardbevingsellende te veel wordt kun je altijd terecht bij het sociale team. Ze zijn ook om de 

zaterdag aanwezig in het aardbevingscafe vanaf 16.00 uur. Je kunt daar vrijblijvend met ze in 

gesprek. 

 

10. Sluiting 

Corrie sluit de vergadering om  22.10 uur. 

 

 



Geslaagde actie Overschild Schoon 
 

Afgelopen zaterdag 24 maart vond de nationale actie Nederland Schoon weer plaats. Dit jaar was 

het de eerste keer dat Overschild ook meedeed aan deze actie om de omgeving schoon te maken en 

het zwerfvuil in en rond het dorp aan te pakken.  

Rond 10 uur verzamelden zich 6 vrijwilligers bij de Pompel om het zwerfvuil aan te pakken. 

Gewapend met handschoenen, een rol vuilniszakken, handschoenen en afvalgrijpers hebben wij ons 

vervolgens opgedeeld om aan de slag te gaan op verschillende plekken. Hierbij is een groep 

begonnen aan de Graauwedijk / Oude Graauwedijk richten Steendam, om later de andere kant van 

het dorp te pakken van de Graauwedijk richting Schildwolde. De andere groep heeft de Kanaalweg 

richting het kanaal en de dijk met fietspad tot aan de tweede boerderij kunnen aanpakken, plus het 

Henk Kruizinga pad. 

Tegen 13:00 uur hebben wij ons weer verzameld bij de Pompel, om samen met de toneel vereniging 

te genieten van een lekkere kop soep met een broodje. 

In totaal zijn er 15 zakken met zwerfval opgehaald, variërend van snoeppapiertjes en lege flesjes tot 

een bromfietshelm, een geweldige prestatie. De zakken konden vervolgens naar de gemeentewerf in 

Slochteren gebracht konden worden onder het toeziend oog van de wethouder.  

Alle vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie deelname en inzet! 

Hopelijk zien we iedereen (en meer) volgend jaar weer terug bij de landelijke actie Nederland 

Schoon. 

Voor:       Na: 



 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief juni 2018 
 

Het bestuur van de Stichting is met 2 mensen ingekrompen. Henk en Jelle verzetten het 

meeste werk in de Pompel zelf, onderhouden het contact met vrijwilligers en verzorgen 

voorraad en horeca etc. Helaas hebben we daar geen backup voor. We moeten nog maar 

eens nadrukkelijk melden dat er grote behoefte is aan versterking en aan mensen die 

medeverantwoordelijheid willen dragen. Zoniet … dan kan het wel eens mis gaan.  

 

De groep vrijwilligers is klein maar dapper. Ook hier geldt: als er iemand uitvalt en geen 

vervanging is, dan blijft de deur dicht. Helaas. We zien het ook graag anders. Dus 

nogmaals de oproep:  

 

 Kom gezellig meedoen met het steeds vernieuwende team van vrijwilligers! 
 

Er zijn nog wat andere zaken die onze bloeddruk omhoog doet lopen. We veranderen 

soms wat, zoals een nieuw koffiezet apparaat, mokken, afsluiten van de keuken en 

voorraad, etc. Dat is dan niet zonder reden en soms wat lastig om dat ieder persoonlijk uit 

te leggen. Maar we gaan er wel van uit dat iedereen dat accepteert en niet zijn eigen ding 

gaat doen. 

 

Verder nog wat zaken: koelers bijvullen, afwas doen en opruimen, niet zo ongezellig de 

hele avond in het rookhok zitten en de handen uit de mouwen als dat even moet. Zo 

kunnen wij het ook volhouden. Afgesproken? 

 

Naast het reilen en zeilen binnen het gebouw is er ook veel werk aan voorzieningen 

verricht, of moet dat nog worden gedaan. Mark Pen heeft de regenwaterafvoer verbeterd 

en is momenteel hard bezig met het oplossen van een verzakking in de rioolaansluiting. Er 

worden extra zonnepanelen geplaatst, de bomen achter de Pompel zijn verwijderd en we 

willen samen met de buurman de sloot en terrein aanpakken. Er blijft nog veel over dat we 

willen realiseren: het buitenwerk kan hier en daar een likje verf gebruiken. We willen ook 

de berging uitruimen en wat ongebruikte zaken wegdoen. Dat brengt me op de volgende 

oproep: 

 

Help je ons a.s. zaterdag 16 juni hier mee? Vele handen maken licht werk! 
 

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


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,   

let op:  alléén goed verpakt !!!            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


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Wij Gedenken 
 
 

 

Jacob Arkema 

 
 

Jacob overleed op 6 maart 2018 op 50 jarige leeftijd. 

Hij woonde op de Graauwedijk 24 in Overschild. 

 

  

Wij wensen zijn vrouw en familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



                             Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

inwoners. Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe 

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

De redactie heeft kennis gemaakt met : 

 

Victoria en Majid en Arman 

Khodadadzade 

Westerpaauwen 4 

tel: 0596 568315 
 

 

 

Gabriella en Robert Booij 

Emiliano en Dyliano 

Meerweg 29 

0596 567532 

 

Muriël Stiekel en Willem de Jong 

Graauwedijk 24 

  
 

 

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: 

 

Beste dorpsgenoten, 

Als nieuwe bewoners willen wij ons even kort voorstellen. 

Wij zijn Muriël en Willem en sinds april wonen wij in het prachtige huis aan de Graauwedijk 24. 

Wij zijn samen enorm gelukkig in onze nieuwe woning  met prachtig uitzicht en ruimte. Heel 

wat anders dan ons vorige appartement in Groningen. 

In juli verwachten wij onze dochter waar we beide enorm naar uitkijken.  

Muriël werkt als wijkverpleegkundige in de thuiszorg. Willem werkt als inspecteur bij een 

verhuurbedrijf in de huisvesting van arbeidsmigranten.  

Onze hobby’s zijn lezen, cabrio rijden, motorrijden, heerlijk eten, en genieten met 

familie/vrienden.  

Geheel onbekend met het dorp zij wij niet. Aangezien Muriël hier geboren is en haar familie ook 

in de buurt woont. Willem komt uit Delfzijl en is ook enigszins bekend met de omgeving. 

Waarschijnlijk maken wij kennis met u tijdens een gezellig dorps gelegenheid of in de 

omgeving.  

 

Met vriendelijke groeten Muriel en Willem  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem de Jong 

Inspecteur 



Moi, 

 

Graag willen we ons hierbij voorstellen.  
 

We zijn Victoria en Majid Khodadadzade en we wonen sinds drie maanden in Overschild aan 

Westerpauwenweg 4 samen met onze zoon Arman van 16 jaar en onze poes Moes.  
 

We genieten volop van de ruimte en de tuin. Voorheen woonden we 23 jaar in de stad Groningen en 

waren op een gegeven moment op zoek naar meer rust maar niet te ver van de stad vandaan. Die 

hebben we gevonden in Overschild!  

We zijn allebei huisartsen en werken samen in onze praktijk en Arman zit op de 

Topsporttalentschool in Groningen in HAVO 4. Zijn sport is basketbal en hij speelt bij Donar U18.  
 

We hopen nog vele jaren van deze prachtige omgeving te mogen genieten!  
 

Hartelijke groeten,Majid, Victoria, Arman, Poes Moes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Verhuisd: 

Alex, Linda, Max en Lilly Rusthoven 

 
van:    Meerweg 29 

 

naar:    Hoofdweg 80 Siddeburen  
 

Hoi Schildjers, 
 

Wij (Alex, Linda, Max en Lilly) voormalig Meerweg 29 bewoners, 

wonen inmiddels alweer 4 maanden aan de Hoofdweg 80 in Siddeburen 

waar wij de helft van onze winkel hebben verbouwd tot woonhuis. 

We hebben in ieder geval Alex 15 en ik 7 jaar met veel plezier in Overschild gewoond. 

En we zullen ook nog regelmatig in Overschild op visite gaan en de Pompel missen we ook al 

hoor. Wij wensen de nieuwe bewoners heel veel geluk toe en de rest van de schildjers heel 

veel sterkte met de versterking en vernieuwing van jullie woningen. 

Voor degene die ‘n keer willen Siddebuurten, koffie staat klaar. 

Groetjes vanaf de andere kant van het Schildmeer! 



 
 

 

 

www.overschild.nu 



 



Dorpsbelangenwerkgroep Versterking 

Overschild (DVO) rapporteert:  

Er is heel veel gebeurd sinds de vorige editie van de Schildjer Proat. Toen publiceerden we een 

lange nieuwsbrief waarin we nogal wat problemen aanstipten en beschreven die met de 

voortgang en de werkwijze van de NCG te maken hadden. Ze spelen allemaal nog steeds, want we 

zijn eigenlijk geen stap opgeschoten. We zijn eerder stappen achteruit gegaan. En inmiddels is 

Hans Alders (NCG) teruggetreden. Onzekerheid alom. 

Die stappen achteruit deed minister Wiebes. Nu hij de gaswinning in 12 jaar af gaat bouwen naar 

nul denkt hij dat de versterking van onze huizen wel wat minder kan. De DVO is van mening dat dit 

zeker níet het geval is totdat écht duidelijk en zeker is dat het aantal en kracht van de bevingen is 

afgenomen èn de kans op levensbedreigende schade ook voldoende is afgenomen. 

Een aantal Schildjers is op 7 juni naar Den Haag geweest om te aanschouwen hoe het politieke 

steekspel werkt. Taaie rakkers, die Kamerleden uit de coalitie... We moeten zien of het standpunt 

van Wiebes stand houdt. Op 1 juli moet er duidelijkheid zijn maar een zeer sterk optredende en 

boze Henk Nijboer gaf al aan dat dat een illusie is. Ook Sandra Beckerman vocht weer als een 

leeuwin voor de Groningse belangen. 

Naast versterking staat ook dorpsvernieuwing op stapel. De DVO en Dorpsbelangen overleggen 

regelmatig met de gemeente om wensen, ideeën en plannen te bespreken. De gemeente heeft 

zelf ook haar eigen taken en gezamenlijk leidt dat tot een Structuurvisie. We hopen natuurlijk dat 

daar dan ook de uitwerking van de plannen die wij als dorp met Winy Maas maakten in 

opgenomen kunnen worden. Dat hangt dan wel af van hoe de versterkingsoperatie in Overschild 

doorgang kan vinden.  

Zijn er nog andere mogelijkheden voor acties als dat tegen gaat vallen? Te denken valt aan 

verkeersblokkades, stappen naar de rechter, verzin het maar. Waarschijnlijk hoeven wij dat niet 

alleen te doen. Het is toch wel te verwachten dat de Groninger Bodem Beweging, Vereniging 

Groninger Dorpen, het Gasberaad, de gemeenten en de provincie ook nadenken hoe we we onze 

rechten kracht bij kunnen zetten.  

Mocht je zelf slimme ideeën hebben, of informatie waarmee anderen ook hun voordeel kunnen 

doen, dan is dat natuurlijk zeer welkom. De DVO organiseert regelmatig een versterkingscafé in de 

Pompel, maar dit wordt maar matig bezocht. De bedoeling ervan is dat we van elkaar wat kunnen 

opsteken, en elkaar in elk geval kunnen steunen. Let op onze nieuwsbrief waarin de data vermeld 

zijn. Stuur ons wél een mailtje om je op de nieuwsbrieven te abonneren: 

versterkingoverschild@gmail.com 

www.Overschild.nu    

Veel sterkte, wijsheid, niet te snel boos worden;, vraag raad, steun elkaar! 

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


 

 



Mobiele dekking in Overschild 
 
Al lange tijd is het een ergernis voor veel mensen in Overschild, de mobiele dekking. Op 

verschillende plekken in het dorp is de dekking voor zowel bellen / sms als mobiel internet zeer 

slecht. Dit zorgt ervoor dat de verbinding tijdens een gesprek kan wegvallen of bellen helemaal niet 

mogelijk is. Gezien de dekkingskaarten hebben vooral de providers KPN en T-Mobile een zeer slechte 

dekking. 

Navraag bij beide providers levert op dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn om de dekking 

te verbeteren en er ook geen plannen zijn om in de toekomst de dekking te verbeteren, door 

bijvoorbeeld een extra mast te plaatsen. Daarnaast zijn er ook zeer weinig klachten uit onze 

omgeving gemeld. 

Hoewel het verbeteren van de dekking door bijvoorbeeld het plaatsen van een extra mast een actie 

vanuit de provider is, in combinatie met de gemeente voor de benodigde vergunningen, zal een 

provider zonder klachten niet uit zichzelf overgaan tot het verbeteren van de dekking. 

Hoewel het geen garantie is, zou ik toch iedereen willen oproepen die problemen heeft met het 

mobiele bereik in het dorp dit te melden bij zijn of haar provider. Meldt dit al een klacht op basis van 

de algehele dekking in het dorp, de providers zullen dit vanuit hun eigen dekkingskaart 

onderkennen. Des te meer klachten er zijn, des te groter de kans dat er actie ondernomen wordt. 

De gegevens van de providers zijn: 

 KPN: 0800-0105 of via de website: www.kpn.com 

 T-Mobile: 0800-7123 of via de website: https://www.t-mobile.nl 

 

http://www.kpn.com/
https://www.t-mobile.nl/


 



  

 

 

 

 

 

 

 

Schildhoes Programma 2018 
 

Ook in zomer 2018 is er weer de mogelijkheid om kerkdiensten te  

bezoeken aan het Schildmeer. Deze worden gehouden in de loods op het terrein van 

De Otter aan de Roegeweg  in Steendam. 
 

De diensten beginnen om 10 uur. Vanaf half tien is er koffie / thee. En voor de 

kinderen ranja. 
 

We starten op 1 Juli. 
 

  muziek orgel 

01-07-18 Ds. Dusseldorp Chr. Muziekvereniging 

De Woudklank 

 

08-07-18 Ds. Bijl Praiseband Solace Ties Oldenhuis 

15-07-18 Ds. Hellinga Blijde Geluiden uit 

Muntendam 

 

 

22-07-18 

 

 

ivm  Schildweek geen 

dienst 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

29-07-18 Leger des Heils   

05-08-18 Dhr. Perdok Jeanine en Erik Martinus de Boer 

12-08-18 Dhr. Veldman Dameskoor Meedhuizen Corrie Schep 

19-08-18 Laurens, Ellen & Co   

26-08-18 Zangdienst  Jan Willem v/d 

Steege 

 

Een ieder is van harte Welkom. 

 



EHBO voor Kinderen 

 

 
                         Siddeburen / Overschild Juni 2018 

 

Iedere ouder, grootouder of oppas krijgt er soms mee te maken. 

Een ongelukje met uw kind of kleinkind, of met het oppaskindje. 

Je voelt je dan soms onzeker omdat je niet weet wat of je kan doen. 

 

Om dat in de toekomst te voorkomen is er de gelegenheid om in Overschild de cursus 

kinder EHBO te volgen. 

 

 

Om te weten of er animo is vragen we u zich per omgaande aan te melden. 

Wij gaan dan kijken wanneer dit plaats kan vinden. En wat de kosten hiervoor zijn. 

 

Wij vragen u de volgende gegevens: 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

tel. nr: 

E-mail adres: 

 

Voor de definitieve opgave krijgt u eerst alle informatie. 

 

Opgave bij: Rita59@ziggo.nl 

of: Rita Bouman 

Hoofdweg 67 

9628CL Siddeburen 

mailto:Rita59@ziggo.nl


IJsclub Schildmeer en omstreken 

Terwijl spreekwoordelijk, de mussen van het dak vallen van de hitte, tik ik hier een stukje over de ijsclub. 

Want, op het inlevermoment van het Schildjer Proat vrijdag 2 maart jl. vroor het dat het kraakte. Het 

venijn van Koning Winter zat deze keer in zijn staart, een koude front leidde er toe dat de ijsbaan open 

gesteld kon worden voor de schaatsliefhebber. Op de vernieuwde ijsbaan in het dorp werd op zaterdag 3 

maart voor het eerst schaatswedstrijden voor kinderen georganiseerd. Met een opkomst van 18 

kinderen was de organisatie zeer tevreden Er is gestreden in drie leeftijdscategorieën, de 5 t/m 7 jarigen, 

de 8 t/m 9 jarigen en de 10 t/m 13 jarigen. Er werd tegen elkaar geschaatst over een volle ronde. De 

uitslagen van de wedstijden zijn als volgt. 

5 t/m 7 jarigen    8 t/m 9 jarigen    10 t/m 13 jarigen 

1. Nick     1. Renate    1. Marjanne 

2. Sophia    2. Sterre    2. Pieter 

3. Anna     3. Jeremia    3. Manou 

Na de wedstrijden was er de massa start waar alle kinderen aan deelnamen. Hierna gingen de 

wedstrijdleiders Harm van der Laan en Ko Dikkema over tot de prijsuitreiking, heren hartelijk dank voor 

jullie inzet. Het was een mooie middag waar met veel plezier op terug gekeken wordt. 

Op zondagmiddag 4 maart werd door IJsclub schildmeer e.o. ijs kegelen en priksleeën georganiseerd 

voor kinderen en volwassenen. Vier kinderen schreven zich in voor priksleeën, en 15 volwassenen voor 

het ijs kegelen en priksleeën. De uitslagen van de wedstijden zijn als volgt. 

Priksleeën Kinderen   Priksleeën Dames   Priksleeën Heren 

1. Jeremia    1. Kate     1. Peter 

2. Hadasa    2. Susanne    2. Tim 

3. Nick / Joshuas   3. -     3. Herman 

IJs kegelen Dames   IJs kegelen Heren 

1. Susanne    1. Mark Pen 

2. Ilona / Kate    2. Martijn 

3. Marjan    3. Tim 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagd weekendje ijspret en dankt een ieder voor zijn deelname. De 

winter van 2017/2018 beoordelen wij dan ook met een voldoende, doordat de ijsbaan kortstondig twee 

geopend kon worden. Dit beloofd wat voor het seizoen 2018/2019, tot de volgende SchildjerProat ☺ 

 

Met vriendelijke groet; Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken. 



 

  
 

 

IJspret seizoen 2017 / 2018 op ijsbaan het meertje te Overschild. 



WINDLUST MAIL 

Waar ik in de vorige Schildjer Proat nog 

vertelde hoe de plannen voor de opknapbeurt 

er uitzien had ik niet gedacht dat er zo’n tempo 

zou worden ingezet. Ga maar na: er komt 

‘smaandags een telefoontje van de 

molenmaker dat ze de andere dag met een 

hoogwerker het gevlucht gaan schoonspuiten 

en ook het stellinghek. Dit gebeurt en de dag 

erop wordt meteen begonnen met demonteren 

van het stellinghek en één van de roeden. Voor 

nood wordt er een tijdelijke baliedekker 

aangebracht met een veiligheidsnet. Arbo-

beveiligd!  Dus we kunnen gewoon gaan 

draaien. Voordat we er goed en wel erg in 

hebben is het halve gevlucht kaal en liggen 

alle baliedelen en wiekonderdelen beneden om 

te worden afgevoerd naar de werkplaats elders. 

Alleen de mantjes staan er nog, dat zijn de 

paaltjes rondom waar de stellingplanken aan 

vast zitten. Deze  paaltjes worden de maandag 

erop meegenomen en dan mogen we  de stelling niet meer op. Dit duurt gelukkig maar enkele dagen 

want aan het eind van die week op vrijdagochtend komen alle balieonderdelen geverfd en wel weer 

terug en ‘s middags zit alles weer op z’n plek alsof het nooit is weggeweest, fris geschilderd als 

nieuw. Het gevlucht is nog niet zo ver en voorlopig draaien we met één kale en één volle roede en dat 

lukt ook nog.  Er staat een gemeen koude oostenwind. We zetten de steen bij en het graan dat er nog 

is kunnen we zelfs malen.      

Dhr. Kruizenga, onze onvolprezen leverancier, komt alle gemaal ophalen, 27 zakken in totaal, en 

enkele dagen later brengt hij nieuwe voorraad. We kunnen weer vooruit. Hoewel, met een half 

gevlucht maalt het toch wel een stuk langzamer of zelfs helemaal niet. Totdat de wieken weer 

helemaal klaar zijn is het behelpen en moet het al stormen om nog iets te kunnen malen. Er volgt een 

heel koude dag met  stevige wind uit het Noorden en jawel, we malen volop. Toch draait het minder 

fijn dan met een vol gevlucht.  De molenmaker en schilder hebben ons verzekerd dat eind mei, begin 

juni alles weer klaar is en terug gemonteerd. Nou je kunt zeggen wat je wilt, maar de molen ziet er 

weer prachtig uit en de schilder en molenmaker  hebben zich aan hun belofte gehouden. Vanaf nu 

kunnen we weer met volle “zeilen” malen.  

Dan heb ik nog een technisch nieuwtje voor u: het lijkt erop dat we een oplossing hebben gevonden 

voor het oliepersen. Het wordt een krabbelwerk, zoals ook wel wordt gebruikt in de houtzaagmolens.       

Binnenkort in dit theater:  het oliepersduo Biesheuvel/v.d.Gaag treedt voor u op.We hebben er  ook 

een nieuwe molenaar bij en daar ben ik best een beetje trots op want hij is bij Henk Klöpping en mij 

in de leer geweest en opgeleid. Vincent Mathlener is op 25 april geslaagd en is vaste molenaar 

geworden op de Noordermolen bij Noordbroek. Verder draait hij regelmatig op de molen in Kolham 



en verleent hand- en spandiensten op o.a. Stel’s Meuln in Harkstede.  Wij kunnen overigens nog 

leerlingen gebruiken dus als u zich geroepen voelt . . .  

Begin mei komt er een telefoontje van iemand die met enkele Canadezen op bezoek wil komen op de 

Windlust. Marius is ook al gebeld maar heeft andere zaken bij de hand en naar mij doorverwezen. Ja 

hoor, kom maar. En zodoende sta ik op 10 mei met 6 Canadezen (opa, oma, vader, moeder en twee 

kinderen) op de stelling van de Windlust. 

Gelukkig is er een klein 

beetje wind en waait het 

net genoeg om een heel 

voorzichtig te malen. 

Ook de organiserend 

begeleider is erbij. Het 

blijkt dat opa en oma 

wortels hebben in 

Nederland, sterker nog in 

Groningen en nog 

sterker, hun ouders zijn 

in 1903 geëmi-greerd 

naar Canada en zijn ten 

Noorden en ten Zuiden 

van het Schildmeer 

opgegroeid. Dus de 

familie Dijkema 

(kleinkinderen) kwam 

terug op het oude nest. Dijkema is een tamelijk bekende naam hier in de buurt.  Deze Dijkema’s 

waren in Canada geboren en spraken geen woord Nederlands. Ik merkte dat mijn Engels toch roestig 

begint te worden maar met handen en voeten kwamen we een heel eind en de begeleider sprak 

perfect Engels, alleen molenvaktermen blijven toch hinderpalen. De molen vonden ze prachtig en aan 

het eind van de rondleiding kregen ze als aandenken een klein zakje meel van de Windlust mee. 

Misschien horen we er nog meer van want de begeleider ziet het wel zitten om hier vaker te komen. 

Hij vertelde dat er  niet zoveel werkende molens meer zijn, wel  draaiende, maar die zijn toch minder 

interessant. 

12 mei Molenweekend en de Windlust is alleen op zaterdag geopend vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Weinig wind vanuit zuidoost en pas tegen de middag wilde de molen een beetje draaien met 

bijstaande  steen. Wel erg mooi weer, zonnetje erbij en lekker op de stelling van een kopje koffie/thee  

genieten.   18 personen (persoontjes) hebben de  weg  naar de  molen gevonden. Leuke dag met de 

bezoekers die het zakje meel, dat ze meekregen, erg op prijs stelden. Vooral de hele kleintjes die het 

prachtig vonden dat soms alles bewoog en draaide.         

 Op 10 en 11 juni  is het Groninger molenweekend geweest en ook de Windlust was in dit kader open 

op de zaterdag. Of er veel bezoekers zijn gekomen houdt u van mij tegoed.  

Ik stop ermee en zeg u als vanouds:   tot mails/meels 

Lex. 



 

Nieuws s.v. Mono 

 

Dringende oproep!! 
Bij de laatste vergadering hebben twee bestuursleden aangegeven dit seizoen af te maken 

en er dan mee te stoppen. Dit houdt in dat we van de vier bestuursleden nog maar twee 

over houden. Dat zijn te weinig mensen om de vereniging draaiende te houden. 

Daarom zijn we dringend op zoek naar jou!  

 

Voel jij je geroepen om te helpen met sportactiviteiten in het dorp, vind je het belangrijk dat deze sporten ook in de 

toekomst blijven gewaarborgd, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur, neem dan contact 

op via s.v.mono.overschild@hotmail.com of contact een van de bestuursleden. 

Nu over op het ‘gewone nieuws” 

 

Voetbal 

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

zondagavond naar het sportveld en doe gezellig mee!  

 

Volleybal 

Op de maandagavond zijn we weer druk aan het trainen voor het volleybaltoernooi in Hellum. Tijdens het 

toernooi spelen we in rode of in oranje shirts. De rode shirts zijn alleen hoognodig aan vervanging toe. 

Daarom hebben we besloten om de rode shirts te vervangen voor gloednieuwe oranje shirts. Met 

natuurlijk de tekst s.v. Mono Overschild. Dat zal ervoor zorgen dat 6 en 7 juli de volleybal velden oranje 

gaan kleuren. 

 

Wandeltocht    

Op zaterdag 5 mei organiseerden we weer onze jaarlijkse wandeltocht “rondom ’t Schildmeer”. Dit jaar viel het op 

bevrijdingsdag. We waren even bang dat we dat zouden merken in het aantal wandelaars. Dat was nergens voor 

nodig. Het weer was prachtig en met een aantal van 175 wandelaars kijken we terug op een geslaagde dag.  

Van een van de wandelaars hebben we mooie foto’s mogen gebruiken om een idee te geven wat je allemaal tegen 

komt tijdens zo’n tocht door onze omgeving. De foto’s staan elders in het blad. 

Alle vrijwilligers willen we via deze weg bedanken, want zonder jullie is het niet mogelijk om het tot zo’n succesvolle 

dag te krijgen. 

 

Slochter Wold Spektoakel 

Voor de derde keer op rij gaan we met een team mee doen aan het SWS. Tijdens de ledenvergadering kwam vanuit 

het dorpsbelangen de vraag of we ook een spel wouden bedenken. Dit spel gaat dan in Overschild plaats vinden.  

Hoe precies het spel eruit gaat zien houden we nog voor onszelf, maar een deel van het spel zal gaan over auto’s. Dit 

omdat Harm van der Laan heeft aangegeven sponsor te willen zijn. Hartelijk dank daarvoor! 

Lijkt het je leuk om te kijken! Ga dan zaterdag 1 september naar het sportveld in Overschild.  

 

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

Rebecca Nienhuis 

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



Foto impressie van de wandeltocht van Mono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Met een grote opkomst, van maar liefst twintig kinderen, kijkt de werkgroep 

terug op een geslaagde middag. Paaseieren zoeken vond dit jaar op het 

Kosterserf plaats.  

Nadat alle paaseieren gevonden waren, konden de kinderen nog even spelen in 

de speeltuin. De middag is afgesloten met een goed gevuld mandje met chocola.  

 

 

Schildjers Got T    lent werd georganiseerd op 14 april. Met een andere 

insteek, heeft de werkgroep dit jaar een bazaar georganiseerd. Men was fanatiek 

aan het strijden voor een prijs. De werkgroep wil alle schildjers bedanken voor 

hun komst, zonder jullie had het niet door kunnen gaan!  

 

 

Om de schoolvakantie feestelijk in te luiden, is 

er op zaterdag 14 juli een kinderdisco in de 

Pompel. (Ver)kleed je mooi, dat maakt de 

middag extra stijlvol. De disco is  

van 15:00 – 17:00 uur. Per kind vragen wij een 

kleine bijdrage van één euro. 

 

 

Aangezien het dorp er altijd een geslaagde dag van maakt, wordt er dit jaar op  

15 september een schuurverkoop/ rommelmarkt georganiseerd. De 

mogelijkheid is er om uw spullen bij de Pompel te verkopen. Het lijkt de 

werkgroep leuk, om ook standhouders van buiten Overschild uit te nodigen. Zeg 

het voort, zou de werkgroep zeggen! 

 

 

Het lijkt nog steeds 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. De werkgroep wenst iedereen alvast een fijne 

zomervakantie. 

 

 

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



Beste inwoners van Overschild, 

 

Vanaf begin april ‘17 hebben we als 1 van de activiteiten vanuit de dorpsvereniging 

Steendam, een wandelclub: “Rond het Schild”.  

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

keer). Bij deze nodig ik ieder, die van wandelen houdt in onze mooie omgeving, van harte uit om 

mee te lopen. De eerstvolgende wandeling is op woensdag  29 juni.  

Start om 19 uur bij de theatercafé Peter en Leni. 

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

eerstvolgende wandeling met vertrekplaats vinden. 

 

21 juni Midzomerwandeling “Rond het Schild”  
 

Op de langste dag van het jaar gaan we ’s avonds rond het Schildmeer wandelen. (8 km) 

De start is bij de toren in Tetjehorn om 20.00 uur en het eindpunt bij Peter en 

Leni. U wordt na een kop koffie oid teruggebracht.  

De kosten zijn € 5 euro pp. 

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

 

Graag tot ziens op 21 juni 

Phyl Hoogeveen, coördinator wandelclub “Rond het Schild” 

___________________________________________________ 

Gegrilde perziken met ijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heerlijk toetje met warme perziken en ijs, ideaal om je barbecue mee af te sluiten! 

 

Ingrediënten 
4 perziken 

Scheutje olie of vloeibare boter 

1 eetlepel honing + extra 

2 eetlepels pistache 

4 bollen ijs 
 

Bereiding 
Halveer de perziken en verwijder de pit. Meng het scheutje olie of boter met de honing. Bestrijk de 

perziken hiermee op de snijkant. Leg ze met deze kant op het hete rooster van de BBQ. Bak ze ca. 5 

minuten op een niet al te hete bbq. Mochten ze vast plakken ga ze dan niet proberen los te maken 

van de grill maar laat ze dan nog een paar min grillen. Meestal laten ze dan van zelf los. 

Ze zijn goed als er grillstrepen op zitten en ze iets zacht zijn. Leg ze op een bord en schep er een bol 

ijs in. Druppel er wat extra honing over en bestrooi met wat pistache. 

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


 

 

DE  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 
  26 juli 2018 

 

 
 

 

Op 31 mei jl. kwamen 17 inwoners van ons dorp bij elkaar voor een succesvolle en zeer 

gewaardeerde vegetarische maaltijd. Die maaltijd werd verzorgd door Jolanda Braam. Wij 

bedanken haar heel erg voor haar inspanningen en we hopen natuurlijk dat nog meer Schildjers 

de weg weten te vinden naar haar vegetarisch restaurant aan de Laanweg; je weet wel 

Moe’sKeuken. 

Nu wordt het weer tijd om na te denken over de volgende maaltijd. Die is gepland op 

donderdag 26 juli a.s.. De gedachten gaan uit naar een “oosters buffet” met Thaise, Chinese en 

Indische gerechten. Het wordt weer voor elk wat wils, dus ook vegetariërs kunnen aan hun 

trekken komen. 

De “huiskok” van de Eetclub gaat alvast aan de slag met de keuze van de gerechten. Hij kan 

echter nog 1 of 2 enthousiaste “koks” gebruiken die hem helpen bij de voorbereiding en het 

bereiden van de gerechten. Wie durft het aan en geeft zich z.s.m. op!? 

 

26 juli is de laatste maaltijd voor het “zomerreces” en we gaan nadenken over de nieuwe 

bijeenkomsten na de vakantie. Suggesties over bijvoorbeeld het eten (menu thema’s, de 

eetmomenten (weer op donderdag of andere dag?), frequentie (vaker, minder vaak?) etc. zijn 

van harte welkom op email grambergrob@hotmail.nl. 

 

Zoals gebruikelijk is iedereen welkom in De Pompel vanaf 17.30 uur voor een aperitief. 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 zondag 15 juli a.s. per e-mail (bij 

voorkeur) of met de onderstaande antwoordstrook. 

 
  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik geef me op! En ik doe dus mee met de oosterse maaltijd op donderdag 26 juli 2018. 

 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op 26 juli.  

     Ik word graag geïnformeerd over het vervolg. 

 Ik wil ook wel   assisteren of  kok van dienst zijn (s.v.p. aankruisen 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. 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


 



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 juli. 

Tijdens de zomervakantie is er geen kaarten. 

 

         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


de toonbank 

  

Petra's Warenhuis in Siddeburen 
 

Een paar weken kreeg ik het verzoek of ik een stuk wilde schrijven in de Schildjer Proat over de 

winkel. Wat leuk! Graag wil ik over ons winkelavontuur vertellen. 

 

Inmiddels alweer ruim een jaar runnen wij samen 

met Gea Tepper en Bea Ruben deze mooie 

winkel. Van te voren hadden wij niet kunnen 

bedenken wat voor een 'functie' deze winkel is 

voor Siddeburen en omstreken. Het behoud van 

leefbaarheid in het dorp en in de regio. Wij zijn 

blij dat wij hierin een grote rol kunnen vervullen.  

 

Wij hebben zelfs een aubade gehad van 

muziekvereniging Concordia, daarbij waren veel 

inwoners van 

Siddeburen 

aanwezig.  

Ook is het geweldig om een winkel met zo'n rijke 

en soms hilarische geschiedenis over te nemen. Welke winkel heeft 

nu een bedrijfsleider gehad die vanaf zijn 12e tot zijn 72e 

betrokken is geweest bij Pleiters Warenhuis en daarna meer dan 30 

jaar bij Switters Warenhuis. En eigenlijk nog steeds als Renso even 

komt 'aanwaaien'   

Wij hebben in januari een boekpresentatie bijgewoont van 'De 

Koopman' Henk Pleiter. De oprichter van dit Warenhuis. Zijn 

dochter Martha Pleiter heeft dit boekje geschreven. De verhalen 

over hem, zijn verkoopstunts en zijn betrokkenheid bij het dorp 

doen nog steeds veelvuldig de ronde in ‘Sibboern’ en omstreken. 

Ook heb ik van Henk zijn dochters tijdens deze presentatie een 

Makkumer aardewerk bordje overhandigd gekregen, met de geweldige Groninger tekst: 
  

'Beste meubel in 't bedrief, is ain goud en degelk wief’ 

 



Streekprodukten 

Snoepgoed 

 

 

Henk heeft dit bordje voor zijn vrouw Klasien laten maken. Deze hangt nu na ong. 45 jaar op 

dezelfde plek terug in de keuken. Heel bijzonder, en geweldig om allemaal mee te mogen maken! 

De winkel heeft zo'n 'rijk' verleden en reputatie; de lat werd hoog gelegd.   Heel spannend! 

  

Zoveel contacten, zoveel leveranciers en diversiteit aan 

artikelen! Maar nu we een jaar verder zijn.... Prachtig! Wat 

hebben we leuke klanten, en krijgen zulke mooie reacties! 

Mensen die hier voor het eerst komen zijn helemaal 

verwonderd. De sfeer en de diversiteit spreekt de klanten 

enorm aan, en dat is voor ons een groot compliment. De 

winkel is in zijn belangrijke basis hetzelfde gebleven, we 

hebben uitgebreid in cadeau artikelen en woondecoratie. 

Maar ook onze streekprodukten zijn behoorlijk uitgebreid.  

 

In deze tijd is het niet makkelijk om een winkel te runnen 

met grote discounters om je heen en natuurlijk het online 

winkelen. Maar wij hebben de duidelijke visie: Goede 

service, goede produkten, persoonlijk contact en 

meedenken. Op de meeste artikelen zit garantie, en als er 

toch wat is: Langskomen en het wordt opgelost!  

Wij hebben alles op het gebied van huishoud; van schoonmaak tot koken en tafelen, 

keukentextiel, maar ook hand- baddoeken en washandjes, speelgoed; Lego, Playmobiel, baby, 

knutselen, poppen en voertuigen, trend artikelen. Zwembaden en zwembad toebehoren voor de juiste 

waterkwaliteit.  Kantoor en school; van cartridges tot papier, van muis tot pen. Zelfzorg 

medicatie/middelen, geuren, douche/badprodukten, Klompen en laarzen, woondecoratie en 

streekprodukten, Grunn bier en wijn, kaarten, enveloppen, maar ook postzegels, en Stadszegels. Niet 

te vergeten onze schepsnoep! Meer dan 45 soorten... in onze 

toonbank en in prachtige nostalgische glazen potten die je nu 

alleen nog maar in het museum terug vindt.  

Inmiddels hebben wij eigen Kado bonnen, erg leuk om weg te 

geven . Tevens maken wij ook prachtige (streek) cadeau 

pakketten. Deze pakketten kunnen uiteraard ook zelf samen 

gesteld worden. 

 

Ook zijn wij een service punt voor 

schoen- en kledingreparaties.  

Ik kan nog wel 2 bladzijden 

doorschrijven over alle produkten, 

maar je moet het zelf zien en 

ervaren. En nee: Op een dorp is niet altijd alles duurder! 

Zorg er met elkaar voor dat de leefbaarheid in de dorpen behouden 

blijft!  

 

Graag tot ziens in de leukste, gezelligste en veelzijdigste winkel van 

Siddeburen! 

 

Geeft met elders niet thuis, men vindt het bij Petra's Warenhuis. 

 

Groetjes Petra en Luit Fledderman 

Cadeau en geslaagd 

 

Cadeau en geslaagd 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menko Hammenga  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét Warenhuis voor: 

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

Klompen/Laarzen, Zelfzorg, Zoetwaren en 
meer! 

 

Geeft men elders niet thuis, men vindt het 
bij 

Petra's Warenhuis,  

Hoofdweg 136  

Siddeburen 

 

Hoofdweg 144 

9626 AJ Schildwolde       maandag     gesloten 

Tel.(0598) 421404   dinsdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      woensdag.       15:45-20:45 

      donderdag   08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      vrijdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      zaterdag     08:45-16:30 

Nagelsalon op Afspraak 

www.kapsalon-thoekje.nl 

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


De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

 

Nog steeds loop ik na te genieten van het Oranjefeest. Wat heeft De 

Schildgroep een geweldige spelersgroep en wat hebben ze de sterren van de 

hemel gespeeld met “Het Kon Hier Wel Spoken” 

 

Met een wat stroef begin van het seizoen heeft de spelersgroep een prestatie 

van formaat neergezet. Elk seizoen weer zie ik de groep groeien en komen er 

onverwachte talenten bovendrijven. De verrassing van dit seizoen is met stip 

Kasper!  

Zonder toneelervaring heeft hij zomaar een hoofdrol op zich genomen en die 

heeft hij met verve vertolkt. Wat een ongelofelijke prestatie. Hij WAS de baron van Freutenbeum 

in zijn allesomvattende taak als kasteelheer,  als gastheer toegewijd, als leidinggevende 

ondergeschikt aan zijn butler en in de liefde absoluut onhandig.  
 

Maar ook de rest van de spelers heeft zich vol overgave gestort op dit toneelstuk.  

Die lieve Lotte die hard moet werken om de 

filmster waarvoor ze werkt tevreden te stellen. 

Ze doet er alles aan, ze verkleed zich zelfs als 

spook om Marlene maar in de bladen te krijgen. 

Maar wat ze ook doet het zal nooit meer lukken 

met deze overjarig ster. Gelukkig lukt het wel 

in de liefde tussen haar en de baron.  

Gert en Toos (waren toch onovertroffen?) Wat 

een heerlijk asociaal stel en die cup a soup zal 

nog wel even naklinken. Als Gert maar eens 

zijn gevoelige kant liet zien, dan kwam het wel 

goed. Ondanks al het gehikhak en 

schoonmoeders ten spijt houden ze van elkaar 

en zullen ze de rest van hun leven met elkaar 

slijten.  

De oude butler die stoïcijns al zijn taken niet 

uitvoert. Die goede gesprekken heeft met de barones die allang dood is en de salon bij voorkeur 

bezoekt voor een glaasje en het hele plan van de butler niet ziet zitten. 

Medium Cherry, de naam zegt het al, die volledig de weg kwijtraakt in de fles en met de butler bij 

voortduring in de salon te vinden is. Hele goede gesprekken heeft met de barones en die misschien 

beter koppelaarster kan worden dan medium. Een carrier switch is niet uitgesloten. 

De hooghartige filmdiva Marlene, of ze ooit nog een film zal maken is zeer de vraag. Gelukkig is 

ze niet kieskeurig in de liefde en kan ze op grote voet blijven leven, gelukkig niet met de baron 

maar er is altijd een verslaggever die er wel intrapt. Wat een arrogantie straalt er van dat mens! 

We wensen haar zeker geen geluk. 

En die journaliste helemaal uit het Vlaamse buitenland naar Overschild gekomen om fotootjes te 

maken en helemaal verkikkerd op Marlene. Haar wensen we sterkte met die taart. Ze neemt haar 

mee, ver weg. Daar zullen we geen last meer van hebben. Het ga u goed, Helga. 

Tot slot de onzichtbare barones, fabuleus geïnterpreteerd door de Vlaamse journaliste. Dat zij 

moge rusten in vrede. 
 

Wat ben ik trots op deze groep en wat is het een feest om met deze mensen te werken. Volgend 

jaar doen we er nog een schepje bovenop.  

Hou ons in de gaten via www.de-schildgroep1.webnode.nl 

Of volg ons op facebook. 

 

Met theatrale groet, 

Klaasje  
 

 

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


       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



  Huskyfarm Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Schildjers, 

 

25 mei j.l. was de opening van mijn prachtige bedrijfje. Veel steun en betrokkenheid vanuit 

ons eigen Overschild. 

 

Emiliano (met moeder Gabriëlla) eveneens v.d. Meerweg heeft ’t startsein gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen en Klaasje (van de redactie) waren getuige van de opnames van RTV Noord. 

 

De huskyfarm, die naar ik hoop Overschild ook enorm positief op te kaart zal zetten. 

Ik heb er enorm veel zin in om deze knuffelsessies met mijn husky’s te gaan geven  

aan doelgroepen met een beperking. Dat ’t maar gezellig druk mag worden hier! 

 

Bedankt lieve Schildjers én een fijne vakantie alvast. 

Liefs Corine én  

husky’s 

www.huskyfarmsecretwish.nl 



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  



Toneel als afleiding in een dorp in  
de war. 

 

Marlène Dietrich zingt mijn huis vol. 

Dat plan had ik al na het zien van het 

blijspel “ ’t Kon hier wel spoken”.  

Het karakter Marlene Dieter liet mij 

Dietrichs muziek opzetten, nu ik dit schrijf. 

Rebecca Nienhuis speelde Dieter, de 

filmdiva. Een andere achternaam, ouder 

geworden, nog ouder geschminkt. Nee ik 

zag het niet. In de pauze hielp dorpsgenoot 

(Hellum) Henk Westers mij uit de droom. 

Rebecca is zijn dochter en Nienhuis haar 

man. Als jong meisje deed ze haar eerste 

toneelervaring op bij de jeugdtheatergroep 

Sjoep in ons dorp. Het huwelijk en 

daarmee het wonen in Overschild bracht 

haar op het podium bij De Schildgroep. 

Mooi toch en zo jong nog. Marlene Dieter 

is vast wel 50 jaar ouder dan Rebecca. Het 

viel op dat in de cast meer jonge spelers 

zitten. De 22 jarige Kasper Nugteren 

(zonder h volgens het programmaboekje) 

speelde Baron van Freutenbeum, niet 

bepaald een casanova en dat speelde hij 

goed. Als je de karakters en de spelers 

omdraait is de baron de zoon van zijn 

eigen butler. Dan zou die butler dus een 

kind hebben met de stem. (bent u er nog 

bij?). Toen de stem nog leefde, was ze de 

oude barones. Nu is het de stem van Sofia 

Bron. Spook in een schilderijlijst. Maar 

ook man??, Joep. Toch eigenlijk een 

vrouw die later uit de kast kwam en er met 

Marlene vandoor ging. Als Joep was ze 

fotografe die haar Vlaams accent heel goed 

vasthield. De stem/dode barones klonk 

telkens helder, niet Vlaams. Knap hoor. 

Tja, die butler James was Johan 

Nughteren, met h. In het dagelijks leven de 

papa van Kasper. Het vermoeden bestaat 

dat hij samen met medium Cherrie (Fleur 

Noordenbos) Jameson whiskey dronk 

achter de schermen. Nee, vast geen sherry, 

want daar word je in zo’n korte tijd toch 

niet zo dronken van. Het is te gemakkelijk 

om nu de tegenstelling tussen de dronken 

James en de naam van de acteur 

Nug(h)teren te duiden, ook al was het 

alleen maar om dat je nuchter met ch 

schrijft. Die Cherrie was trouwens zo gek 

als een cent en liederlijk dronken. Het is 

maar goed dat het toneel was. In het 

kasteel annex hotel waren ook Gert en 

Toos te gast. Mooi gespeeld door de oude 

rotten (sorry Joke) Bert Schrage en Joke 

Middelveld. Toos verscheen vanuit 

haar kamer in een oogverblindende 

kamerjas op het podium. Gert 

verscheen echter in een oude pon  van 

Bert zijn vrouw. Geen gezicht, maar 

mooi gevonden. Beide acteurs kun je 

alles laten spelen en dat is ook één van de 

peilers onder De Schildgroep. Of eigenlijk 

twee dus. Het was aan Marleen van der 

Beek gegund om de lieve vrouw Lotje te 

spelen. Lotje nam mij voor zich in. Zeker 

toen zij genegeerd werd door de baron. 

Wat een oelewapper zeg. Nu zingt Benny 

Neyman hier in huis “Lotje” een vertaling 

van het Duitstalige lied “Lotte”geschreven 

door de Zwitser Stephan Sulke. Dit heb ik 

altijd al een mooi, lief liedje gevonden. 

Marleen heeft ervoor gezorgd dat ik er 

weer naar luister. Naar Lotje dus. 

Als je, zoals ik doe, naar het stuk kijkt en 

fictie en werkelijkheid telkens met elkaar 

verwart, voel je telkens als het schilderij, 

van de oude barones, begint te schudden 

een stiekumme verwijzing naar de 

aardbevingen. Maar nu gaat mijn fantasie 

echt met mij op de loop. 

De mooiste tekst in “ ’t Kon hier wel 

spoken” vond ik die over de oude filmdiva 

Marlene Dieter. Iemand op het podium zei 

“Ik zie haar voor het eerst in kleur” Daar 

hoef je niets aan toe te voegen toch? Ik wil, 

ik moet, ik doe het met veel respect nog 

wel toevoegen dat ik het ontzettend knap 

vind dat de Schildjers en hun vrienden het 

gepresteerd hebben om nu, in deze 

verwarrende tijden, dit stuk neer te zetten. 

Daarmee kom ik bij Klaasje Pen, Zij is de 

telegraafpaal waar de kabels aan hangen 

die mijn stukjes over het Schildmeer naar 

Overschild zenden. Wat? Heeft u die 

kabels nooit gezien? Dan spookt het zeker 

toch tussen Hellum en Overschild. Doordat 

we samen door de provincie touren en 

sketches spelen is zij ook live af en toe 

nabij. Dan hoor ik, voel ik de grote zorg 

over de afwikkeling van de schade door de 

gasbevingen. In al haar vezels en vanuit 

haar hart is dat merkbaar. Toch is zij in 

staat om te spelen als een klok. Ik zie haar 

ook als moeder overste van het dorp. 

Wellicht doe ik andere Schildjers tekort. 

Maar er is maar één regisseur die de 

touwtjes vast in handen heeft. Laten we 

vaker toneel spelen en naar muziek 

luisteren. Dat houdt de moed erin.     

Jan Hesseling 

Column 



Nieuws van het Oranjecomité 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Terwijl ik heerlijk onder de parasol zit nog even een korte terugblik op 

Koningsdag 2018. 

Dit jaar verheugde ons koningspaar de stad Groningen met een bezoek. Gelukkig kwam het 

allemaal goed uit met de Schildgroep die zaterdag de hoofdvoorstelling speelden. 

Het OC  kon daarom mooi afreizen om bij de festiviteiten in de stad hun steentje bij te dragen. 

Wat hebben we genoten van de gezellige sfeer in Grunn. Met de batterij goed opgeladen vol 

oranje gevoel stonden wij zaterdagochtend het dorpshuis feestelijk te  versieren. 

Al snel begon de spelochtend en konden de kinderen van Overschild en omstreken van allerlei 

spelletjes doen. Ook de knutselliefhebbers konden aan de slag met het versieren van een 

mooie kroon. Sommige kinderen gingen zelfs met een prijsje naar huis, en natuurlijk was er 

voor iedereen een broodje knakworst en wat lekkers. 

Hieronder kunt u de prijswinnaars nog op de foto 

terugzien. Het was een geslaagde ochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 13.00 uur stonden onze puzzelliefhebbers alweer te trappelen om van start te gaan met de 

autopuzzelrit. Maar liefst 22 auto's melden zich dit jaar aan. Veel oude bekenden zagen we 

langskomen maar ook wat nieuwe gezichten stonden op de deelnemerslijst. 

De rit ging dit jaar langs verschillende dorpen dus variatie genoeg, uiteindelijk was er een 

post in Muntendam waar men nog even flink moest puzzelen met de namen van onze 

prinsessen. 

Rond 18.00 uur kon dan 

eindelijk de felbegeerde uitslag 

bekend worden gemaakt, en ook 

dit jaar gingen er Damsters met 

de eerste prijs vandoor. Vorig 

jaar won de fam Meier uit 

Appingedam de wisselbokaal, 

dit jaar gingen onze oud 

schildjer Jan Peter v/d Ploeg en 

zijn vrienden met de taart naar 

huis. 

Erwin en Lisa v/d Laan werden 

tweede en op de derde plaats 

eindigden de fam. Meier uit 

Appingedam. 

 

 

Na wat lekkere patat en snacks met dank aan de vrijwilligers achter de bar en in de keuken 

kon het avondprogramma van start. 

 

Omdat onze oud koningin Beatrix dit jaar 80 jaar mocht worden trakteerde het OC iedere 

bezoeker van de toneelvoorstelling op een heerlijke oranje tompouce. 

Om 20.00 uur was het dan zover de Schildgroep stond op de planken. De zaal zat vol en er 

werd flink gelachen om de liefdesperikelen van een baron woonachtig in een spookachtig 

kasteel. Tussendoor konden er weer prijzen gewonnen worden met de verloting. 

Kortom het bleef nog lang gezellig in de Pompel, en wij als OC kijken weer terug op een 

geslaagde koningsdag. 

Een speciaal woord van dank is voor alle vrijwilligers die weer klaar stonden om te versieren, 

spelleiding te zijn, de mensen achter de bar en in de keuken, kortom iedereen die z'n steentje 

weer heeft bijgedragen. 

 

Namens het OC wens ik iedereen een fijne zomer toe, 

 

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



 

 

Kinderspeelweek 2018 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nog maar 65 nachtjes slapen (ongeveer) en dan is het alweer zover! Jawel! KSW 

2018! Met als thema: SURVIVAL! 

 

Maandag 13 augustus mogen we weer aan de slag met het bouwen van de hutten. 

Vrijdag 17 augustus breken we de boel weer af, maar dat duurt nog wel even. 

Hier gaat heel wat leuks aan vooraf! Wat dat precies is? Dat houden we nog even 

geheim. Altijd leuk.. toch? Zoals ieder jaar verwachten wij heel veel kinderen, 

met een goed humeur, speelkleding aan, eventueel zwemkleding voor de warme 

(natte) dagen en ga zo nog maar even door.  

 

Het bestuur is druk bezig met het organiseren van een week vol activiteiten. We 

hebben veel plezier met elkaar, maar ook de belangrijke zaken worden 

besproken. Een voorbeeld die wij met jullie willen delen is:  

 
Vanaf mei 2018 is de nieuwe AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) wet van kracht. Wij als bestuur hebben hier uiteraard ook 
aandacht voor. De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, van iedereen die 
meedoet aan de kinderspeelweek, worden zorgvuldig bewaard. De foto’s worden 
zorgvuldig opgeslagen en alleen op de website geplaatst. Deze informatie en 
foto’s worden uiteraard niet aan derden verstrekt. Mocht het zijn dat jij of je 
kind liever niet op de foto wil komen of dat deze foto’s niet op de website 
geplaatst mogen worden? Geef het dan door aan één van de bestuursleden!  

 

 

Verder hebben jullie vast allemaal wel gezien dat 

er het een en ander veranderd is in de speeltuin. 

Hier zijn wij erg trots op. Laten we er met elkaar 

ervoor zorgen dat de kinderen hier nog veel 

plezier van mogen beleven. Wie weet kunnen we 

dan steeds meer uitbreiden! 
 

 



Om in het achterhoofd te houden:  
 Op zaterdag 11 augustus is de vergadering voor de vrijwilligers. Zorg dat je 

hier bij bent! 20.30 uur op het veld.  

 Iedere ochtend starten we om 09.00 uur met de voorbespreking. Hier wordt niet 

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

kinderen! We vinden het niet erg als je je kinderen dan gelijk mee neemt naar 

het veld.  

 Om 09.30 uur worden de kinderen verwacht, waarna het lied 

zoals ieder jaar weer zal klinken...  

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

 Om 16.00 uur eindigen we de dag met een nabespreking voor de 

leiding. Ook hier geldt.. ouders die meedoen met kinderen.. wees 

erbij! Dit geeft ons de mogelijkheid om de dag door te spreken.  
 

Zoals we ieder jaar benoemen, maar nooit verkeerd is om te herhalen: 
 Kinderen jonger dan 4 jaar mogen meedoen onder begeleiding van een van 

hun/beide ouders.  

(Kosten €2,50,- per dag/per kind). 

 Je mag meedoen als je 4 jaar of ouder bent.  

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

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

kunnen wij helaas geen uitzonderingen in maken. Dit om teleurstelling en 

misverstanden te voorkomen.  

(Kosten €5,- voor de hele week) 

Vanaf de tweede week van juni zullen wij weer langs de deuren komen voor de 

collecte. Dus breek de spaarpotten maar vast open! De weekplanning maken we 

binnenkort bekend. Houdt de website en onze facebookpagina in de gaten. Het 

beloofd weer een enorm spektakel te worden voor jong en oud, dus wees erbij!  

 

Hoe laat je ons weten dat jij er net zoveel zin in hebt als wij? Dat kan door je op 

te geven via de website:  

 

www.kinderspeelweekoverschild.nl  

 

Meedoen is geheel op eigen risico! Voor vragen mag je bellen met  

Sandra van der Laan 06-25598785.  

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild   

 Marleen van der Beek  

  

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 

 

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? Wouter Heinen Henk Heinen 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk  59 ook 

 3. Hoe oud ben je? 13 jaar 52 jaar 

 4. Waar ben je geboren? Delfzijl Driebergen 

 5. Wat is er zo leuk aan 

mama/papa? 

Ze zijn allebei aardig en 

grappig. 
 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  heel behulpzaam en aardig 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Op school zitten, fietsen Vrijwilliger zijn 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Wiskunde 

Rotzooi van een ander 

opruimen. 

 9. Hebben jullie huisdieren? Ja, 4 katten: Fred, Robin,  Jack en Jones 

10. Wat eet je het liefst? Ravioli Macaroni 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Voetbal voetbal kijken 

12. Welke muziek vind je leuk? Alles wat dreunt Pink Floyd, Dire Straits, Blues 

13. Wat doen jullie altijd samen? Grapjes maken, films kijken Helpen in de Pompel 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Duitsland Ook, maar wel zonder regen 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
met mezelf met mezelf 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Weet ik nog niet nog knapper 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
De mensen die er zijn 

Hoop ruimte, mooie 

omgeving, veel aardige 

mensen 

18. Ben je verliefd? “Nee” Ja ! 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Dianne Blaauw met Johan 

 



 



 
 

 
 

Advertentie 

Neem goed afscheid van uw “WIA-medewerker” 
 
De titel “WIA-medewerker” is niet oneerbiedig bedoeld, maar ik doel hierbij om uw medewerker 
die na twee jaar ziekte zal worden aangemeld voor de WIA-procedure bij het UWV (“einde 
wachttijd”). Het UWV zal beoordelen of u en uw medewerker in de ziekteperiode voldoende 
inspanningen hebben verricht in het kader van de re-integratie (Wet Verbetering Poortwachter). 
Vervolgens zal het UWV bepalen òf en op welke wijze uw medewerker in de toekomst nog kan 
werken en recht heeft op een WIA-uitkering. Wat de uitslag ook gaat worden, het is voor beide 
partijen belangrijk om tijdens de laatste fase van dit re-integratieproces zorgvuldig te handelen 
zodat u goed afscheid van elkaar kunt nemen.  
Hierbij zeven tips voor (MKB-)ondernemers die met dit thema hebben te maken: 
 
Tip 1:  
Betrek uw medewerker bij het gehele proces. Waarschijnlijk mag u als werkgever na twee jaar 
ziekte ontslag aanvragen.  
De praktijk leert dat dit de nodige emotie, onzekerheid en misverstanden met zich meebrengt. 
WIA-coaching kan daarbij een oplossing bieden. Een WIA-coach geeft u en uw (ex)werknemer 
persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-periode. Het begint met de aanvraag van de WIA-
procedure bij het UWV. Vervolgens kan de werknemer worden begeleid bij de ontslagaanvraag, 
de financiële consequenties van de WIA en de vervolgre-integratie.  
Mijn ervaring is dat een werkgever een WIA-coach inschakelt uit loyaliteit naar de vertrekkende 
medewerker (en vanuit goed werkgeverschap). Meestal is het mogelijk dat WIA-coaching een 
integraal onderdeel is van een re-integratietraject (2e spoor). 
 
Tip 2:  
Een ervaren casemanager zal er voor zorgen dat het re-integratieproces in het kader van Wet 
Verbetering Poortwachter goed is doorlopen en dat het re-integratiedossier op orde is.  
Bent u niet zeker van uw zaak? Schakel dan een deskundige in om dit vroegtijdig te controleren. 
Dat moet minimaal 6 maanden voor het einde van de wachttijd geschieden.  
Het UWV toetst achteraf en u moet voorkomen dat u een kostbare loonsanctie opgelegd krijgt.  
 
TIP 3 
Uw medewerker heeft alle belang bij een goede WIA-beoordeling. De UWV-verzekeringsarts en 
de UWV-arbeidsdeskundige bepalen samen of uw medewerker meer of minder dan 65% van het 
oude loon kan verdienen. Daaruit zal blijken of uw medewerker recht heeft op een WIA-uitkering. 
In de praktijk zie ik vaak dat het medisch dossier onvolledig is en in de FML (functiemogelijk-
hedenlijst) een te positief beeld wordt geschetst. De gevolgen van deze nalatigheid worden 
onderschat. Als (ex-)werkgever zal u daar weinig last van hebben, maar uw medewerker des te 
meer.  



 
 

 
 

 
TIP 4 
Stop niet te vroeg met de re-integratiebegeleiding. Ook al lijkt de kans op (externe) herplaatsing 
van uw medewerker minimaal vanwege zijn/haar beperkingen, dan is het verstandig om de re-
integratiebegeleiding tot aan einde van de wachttijd door te laten gaan.  
Het accent van de begeleiding kan dan meer liggen op de WIA-coaching (zie TIP 1).  
De kans op een loonsanctie is kleiner en uw medewerker is verzekerd van de juiste WIA-
beoordeling.  
 
Tip 5 
Blijf persoonlijk contact houden met uw medewerker. Formeel kan het proces worden begeleid 
door de arbodienst, casemanager of re-integratiebegeleider, maar passend afscheid nemen is 
meer dan een formaliteit. Geef het de juiste aandacht. 
 
Tip 6 
Een WIA-beoordeling hoeft niet altijd te leiden tot een ontslag. Onderzoek vroegtijdig of er toch 
nog mogelijkheden zijn om uw medewerker, met dan een WIA-status, voor uw bedrijf te 
behouden. Dit kan in een andere functie en/of met werkplek- of functieaanpassingen.  
Denk daarbij creatief en “out of the box” en ga desnoods in onderhandeling met het UWV (“Stel 
dat ik mijn WIA-medewerker in dienst wil houden, wat kunnen jullie dan bieden?”).  
Denk daarbij aan een NoRiskpolis, aanvullende WIA-uitkering, urenbeperking, jobcoaching of 
tegemoetkoming in de kosten van voorzieningen of een werkplekaanpassing. 
 
TIP 7 
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over Re-integratie en WIA-coaching.  
Maak een afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers 
(www.MeneerRegezma.nl).  
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie. 
 
 
 
 

http://www.meneerregezma.nl/


Overschild 55 - 65 jaar geleden (deel 2) 
  

Ben Hoexum uit Zierikzee vertelt verder uit zijn autobiografie ‘Ben blijft Benny’. 

 
School en Schildmeer 

Op school is de overgang van klas 3 naar 4 een overgang van een juf naar een 
meester. En nu zit ik in één lokaal met klas 5 en 6. Ik voel me daar klein. Ik ben 
ook wel een beetje bang voor meester Schippers. Hij is een grote man en zijn 

hoofd wordt helemaal rood wanneer hij kwaad wordt. In zijn hals zit een gaatje. 
Soms moet iemand naar voren komen wanneer je niet doet wat de meester zegt. 

Dan zegt hij: “Steek je hand uit!” En dan geeft hij een ferme tik met een liniaal 
in je hand. Ik heb dit alleen maar gezien en niet zelf gevoeld. De meester woont 
als hoofd van de school direct naast de school. Het huis staat half voor de ramen 

van ons lokaal. Tussendoor gaat hij soms even naar huis. Hij loopt dan niet zoals 
het hoort door de gang, de buitendeur en over het plein, maar neemt een korte 

route van slechts enkele meters. Dan klapt hij het raam naast zijn lessenaar 
open, slaat zijn lange benen over de vensterbank, buigt zijn hoofd - dat dan 
weer rood wordt - onder het kozijn door en floept in een mum van tijd door de 

achterdeur van zijn huis. 

  
  Hoera!! Wij gaan onze eigen gang. Uit onze banken, kletsen, lachen, totdat 
iemand de achterdeur van het huis hoort dicht vallen en roept: “Floris!” Dat is  

zijn bijnaam. Stil als muizen zitten wij op tijd op onze plaatsen. 
   Meester Schippers vertrekt naar Ureterp in Friesland en wordt hoofd van een 

grotere school. Meester Van Breemen komt. Uit de stad Utrecht naar een dorp in 
‘the middle-of-no-where’. Dat vinden wij bere interessant. Hij ziet er aardiger uit 
dan meester Schippers. Zijn bijnaam wordt ‘Goofy’. Hij vertelt graag over 

Utrecht. Wanneer hij in een zekere straat constant 38 km. rijdt vanaf het eerste 
groene licht dan staan ook alle volgende lichten op groen. Nou, mooi hoor! In de 

wijde omgeving van Overschild is geen verkeerslicht te bekennen. Hij vertelt zo 
veel over Utrecht dat wij het niet meer kunnen aanhoren! Alles is daar beter en 
sneller. Op het plein kunnen wij naar binnen kijken in het huis van Goofy. Achter 

het raam geeft hij, voordat hij weer voor de klas gaat, zijn vrouw een 
afscheidskus en dan staan wij te joelen op het plein. 



   Op een ochtend wanneer het gesneeuwd heeft hebben de kleine kinderen van 

Goofy een sneeuwpop op het schoolplein gemaakt. Dit dulden wij niet en wij 
maken de pop kapot. Het plein is ons domein. Wit van woede, witter dan 

sneeuw, stormt Goofy naar buiten en schreeuwt: “Boerenpummels, ik zal jullie 
tot mosterd slaan!” Wij moeten enkele dagen voor straf eerder in het lokaal gaan 
zitten en zien met lede ogen aan hoe mooi de anderen buiten in de sneeuw 

spelen. 
   Thuis ergeren ze zich eraan dat Goofy ons boerenpummels noemt. Een andere 

ergernis is dat ik de opdracht krijg om Jesaja 53 : 1 - 12 uit mijn hoofd te leren. 
Dit is een heel lang verhaal uit de Bijbel met heel veel moeilijke woorden. Met 
moeite krijg ik tot en met vers 6 erin gestampt. Pa en moe zien mij kreunend 

bezig in de voorkamer. Dit is geen doen. Ze spreken hun afkeuring erover uit en 
zeggen dat ik ermee moet stoppen. Ze geven mij een briefje mee naar school 

waarin ze dit aan meester meedelen. Wat een opluchting en wat ben ik trots op 
pa en moe! Het gaat om een tekst van 375 woorden.  
   Pa en moe zijn op hun hoede met de school. Want de kinderen gaan naar 

verschillende kerken, de gereformeerd-vrijgemaakte, de gereformeerd-synodale 
en enkele naar de hervormde kerk. De meeste hervormden gaan naar de 

openbare school. Wij zijn lid van de gereformeerd-synodale kerk. Onze kerk 
heeft ongeveer 100 leden, de gereformeerd-vrijgemaakte zo’n 200. Van de 7 

mannen in het schoolbestuur zijn er 6 lid van de vrijgemaakte en 1 lid van de 
synodale kerk. De verhoudingen kloppen dus niet en dat roept spanning op. Pa 
en anderen vechten ervoor dat er zeker nog 1 bestuurslid gereformeerd-synodaal 

moet zijn. Dat lukt pas na enkele jaren. 
   Goofy - natuurlijk ook vrijgemaakt - maakt het er ook niet beter op wanneer 

hij onze houten kerk ‘dat hok aan de Graauwedijk’ noemt. Hij bidt op 
vrijdagmiddag voor de avondmaalsviering in de vrijgemaakte kerk. Alsof er geen 
andere kinderen in de klas zitten. 

   ’s Zomers wanneer het mooi weer is gaan wij ook wel eens met de hele school 
zwemmen in het Schildmeer. Er zijn geen badhokjes. Wij verkleden ons ter 

weerszijden van de dijk. Aan de ene kant de meisjes en aan de andere kant de 
jongens. Goofy en de juf van de lagere klassen staan op de dijk om te 
verhinderen dat wij de dijk op gaan om naar de meisjes te gluren. Dat doen 

alleen maar jongens; meisjes doen zoiets niet. 
   Wij ploeteren in het water en zakken tot ver over onze enkels in de blubber. 

Wij leren ons zelf zwemmen. Goofy en de juf hebben geen bevoegdheid als 
zweminstructeur. Eens trekt Kees z’n zwembroek uit en zwaait ermee boven z’n 
hoofd. Een groot gejoel gaat op. Kees raakt z’n broek kwijt, die weer ergens aan 

de oever wordt teruggevonden. Solidair met Kees laat ik hem achter een 
rietkraag langs gaan zodat zijn piemelnaakte route naar zijn zwembroek een kort 

traject is. 
 
Enige tijd later komt er een dorpscomité voor enkele voorzieningen bij het meer. 

Pa komt er ook in en is wel ruimdenkend om samen te werken met meester De 
Grip, die hoofd is van de openbare lagere school. Er komen enkele badhokjes, 

maar veel belangrijker vinden wij de steiger. Springen wij erin en zakken gelijk 
tot onze knieën in de blubber. De oever heeft last van erosie. En daardoor 
ontstaat er een gat tussen de oever en de steiger. Wij moeten een aanloop 

nemen om op de steiger te kunnen springen. 
 

 



Telecommunicatie  

Tijdens het logeren van Opoe hebben we eens gebeld met tante Coba in 
Amerika. Dat is een happening. Dit gesprek wordt eerst aangevraagd bij de PTT, 

waarna wij teruggebeld zullen worden. Heel het gezin verplaatst zich naar de 
voorkant van het huis. De telefoon hangt in de gang aan de muur direct bij de 
voordeur, die nooit geopend wordt. Normaal wanneer de telefoon gaat, horen wij 

dit gerinkel in de woonkeuken waar een verklikker hangt. Wanneer wij zelf willen 
bellen, vragen wij een gesprek aan bij de plaatselijke kantoorhoudster van de 

PTT. Bij Trientje. Trientje is al een oudere dame en niet getrouwd. Zij past niet in 
de ‘aanspraak’-indeling van vrouw, juffrouw of mevrouw en wordt daarom door 
iedereen aangesproken als Trientje. Zij kent alle nummers uit haar hoofd. Wij 

hoeven niet te vragen ‘Wil je ons verbinden met nummer 53?’, maar ‘Wij willen 
een gesprek met Nijhof’, waarop Trientje lange steekstekkers met lange snoeren 

van het ene gat in het andere plugt in haar kantoortje van 1.50 x 3 m. om zo de 
verbinding tot stand te brengen of zij deelt mee: “Dei benn’n nait thoes”. 
   Trientje kan de telefoonverbinding met Amerika niet regelen. Daarvoor moet zij 

schakelen naar hogere PTT-organen. In de voorkamer wachten wij gespannen af. 
Het vermoedelijke tijdstip is doorgegeven, maar ook hier volgen wij het opoe-

beleid van een marge van ruim een half uur zoals een half uur van tevoren bij 
een bushalte staan. 

   ‘Tring, tring ……..’ 
   “Daar zal ze zijn!” 
   “Ben jij dat Coba? Ik hoor het aan je stem!” 

   “Hoe is het? Hoe gaat het?” 
   “Wat mooi dat we elkaar horen!” 

   Er wordt maar weinig verteld over en weer. Pa en moe gaan ook het gesprek 
aan. Kort. Het mag niet lang duren. Dat kost te veel. Trillende stemmen van 
opoe en tante Coba. Ze horen elkaar en dat is genoeg. Wij staan er in een kring 

om heen en zijn ons allen bewust van de emoties. Daarna verloopt het contact 
weer via brieven. 

   Totdat zij jaren later ‘overkomt’ met haar gezin. Zo heet dat in die jaren. 
‘Overkomen’. Dat zal wel afgeleid zijn van de emigratie met een schip over de 
Atlantische Oceaan. Een tocht van 6 weken. Hartverscheurende 

afscheidstaferelen op de kades van de haven in Rotterdam. Je ziet de mensen 
denken ‘die zien we nooit meer terug!’ 

 
De smid en de dominee, de vrijgemaakten en de synodalen 
Smid Hageman is een grote man met een dikke buik. Hij werkt in een blauwe kiel 

met een leren schort en draagt een zwarte kleppet. Hij beslaat de hoeven van de 
paarden. Hij kan van alles maken, want hij smeedt het ijzer als het heet is. De 

smederij is naast de school. Wij gaan wel eens kijken en dan zien wij de vonken 
spetteren. Hageman is driftig. Hij is lid van de vrijgemaakte kerk. Dat zijn zware 
gelovigen en die mogen geen lelijke woorden zeggen, laat staan vloeken. Kees 

en ik  zien hem bezig met een reparatie in de stookhut. Het zit nogal tegen. Met 
toegeknepen lippen sist het tussen zijn tanden ‘verdamme, verdamme’. Zo 

zachtjes, zo gearticuleerd, dat wij half liplezend en half horend kunnen 
constateren dat Hageman gevloekt heeft! En dat nog wel door een vrijgemaakte! 
   Hageman stuurt de boeren één keer per jaar een rekening van alle reparaties. 

Omstreeks de jaarwisseling. Wanneer wij in mei 1963 gaan verhuizen vertelt pa 
dit op tijd aan Hageman en vraagt om de rekening te geven voor de verhuizing. 

Deze komt niet en pa had gezegd ‘wanneer je hem niet op tijd stuurt dan betaal 



ik niet’. De serieuze Hageman durft niet na te zenden en de verschuldigde kosten 

van meer dan 100 gulden zijn nooit betaald. 
   Wanneer wij ’s zondags naar onze eigen kerk fietsen, komen wij de 

vrijgemaakten tegen op de route naar hun kerk. Wij groeten, zij groeten niet 
terug. 
   “Moi, vrouw Reenders”, zeg ik. 

   Vrouw Reenders kijkt recht voor zich uit met donkere ogen en haar mond is 
een rechte streep. Dat slecht gelovige volk zijn geen groet en geen blik waardig. 

Hoe anders is de dominee van de vrijgemaakten. Ds. Van de Kamp is vanuit 
Maastricht naar Overschild gekomen. Een heel vriendelijke en behulpzame man. 
Wanneer smid Hageman het druk heeft werkt hij soms mee in een grijze trui. Op 

zijn fiets licht hij zijn hoed als groet naar iedereen en wanneer wij op het land 
werken steekt hij uitbundig zijn hand op. Zijn volgelingen ergeren zich. Het geeft 

geen pas om niet-vrijgemaakten vriendelijk te groeten. Op school is dat anders. 
Wij zijn gewoon een klas met elkaar en begrijpen niet waar die grote mensen 
zich druk over maken. 

 
 

________________________________________________________________ 
 

 
 



 

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 

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 en 25-08 

Wilfred Stok       27-01  en  28-07 



 WAT ZIJN TEKEN ! 

 

 
Teken zijn kleine spinachtige parasieten en met het blote oog bijna onzichtbaar. Ze blijven in 

leven door zich bij 'gastheren', dieren en mensen, te voeden met bloed. Vaak ontdek je een 

teek pas nadat het zich in je huid heeft vastgebeten en volgezogen met bloed. Controleer 

jezelf daarom goed, nadat je in gras, struikgewas of heide bent geweest. 

 

Tekenbeet voorkomen 
Een tekenbeet voorkomen is beter dan genezen. De opkomst van de teek maakt buiten zijn 

een stuk minder onbezorgd. Een teek kan besmet zijn met de Borrelia bacterie, die de ziekte 

van Lyme kan veroorzaken. Gelukkig zijn er praktische oplossingen waardoor je nog steeds 

kunt genieten van het buiten zijn, tuinieren, golfen, spelen en met blote voeten in het gras 

lopen. 

 

Hoe voorkom je een tekenbeet? 
 Een tekenbeet voorkomen kan niet met huis-tuin-en-keuken middelen. De teek is erg sterk en 

kan lang overleven. Het eerste advies is altijd om op de paden te blijven, je broekspijpen bij je 

sokken in te doen en een uitvoerige tekencontrole uit te voeren bij thuiskomst. Maar om echt 

veilig buiten te kunnen recreëren en je niet constant zorgen te maken is grover geschut nodig. 

Care Plus heeft daarvoor een speciale Anti-Teek spray ontwikkeld. 

Care Plus Anti-Teek beschermt je tot 6 uur tegen tekenbeten.  

 

http://www.careplus.eu/nl/voorkom-insectensteken/anti-teek/


Belang tekenbeet voorkomen 
Waarom is het zo belangrijk om een tekenbeet te voorkomen? Omdat de ziekte van Lyme 

ernstige symptomen kan veroorzaken, zeker als er lange tijd tussen de beet en de behandeling 

zit. Voorkomen is beter dan genezen en juist omdat de tekenbeet geen pijn doet, geen bult of  

jeuk veroorzaakt en lastig te herkennen is, is het belangrijk om geen tekenbeet op te 

lopen.Daarnaast is de diagnose van de ziekte van Lyme lastig vast te stellen, omdat de 

symptomen erg verschillen per persoon en tijd. Ook lijken veel symptomen op andere ziekten, 

als MS. 

 

Ziekte van Lyme 
De ziekte van Lyme is een infectieziekte, veroorzaakt door de Borrelia Burgdorferi bacterie 

(spirocheet). Deze wordt overgedragen door de schapenteek, de teek die in het grootste deel 

van Europa, Azië en de Verenigde Staten voorkomt. De ziekte van Lyme is een gemene 

ziekte, juist omdat de symptomen veel lijken op andere ziekten en de gevolgen op lange 

termijn ernstig zijn. Krijg je na een tekenbeet last van de volgende symptomen, ga dan meteen 

naar je huisarts! 

 

De symptomen: 
Enige tijd na de tekenbeet kun je griepachtige klachten krijgen, zoals hoofdpijn, stijve nek, 

koorts, spierpijn en vermoeidheid. Deze klachten kunnen weer verdwijnen. Als de Lyme-

bacterie zich door het lichaam verspreid (dissemineert), krijg je last van enkele of 

gecombineerde symptomen. Daarna houden de klachten vaak aan en kunnen klachten zich 

uitbreiden naar o.a. neurologische (zenuwstelsel/hersenen), dermatologische (huid), 

reumatologische (spieren en gewrichten), cardiologische (hart), opthalmologische (ogen) en 

psychiatrische klachten. De ziekte van Lyme is een multi-systeem ziekte, waardoor je nooit 

last hebt van 1 symptoom, maar van een combinatie van meerdere. 

Het ziekteproces van de ziekte van Lyme is onder te verdelen in 3 stadia: 

 

1. lokale huidinfectie 

2. vroege gedissemineerde infectie 

3. chronische Lyme-Borreliose. 

 

De lokale huidinfectie treedt niet bij iedereen op, terwijl behandeling in dat stadium het 

grootste effect heeft. Voor de diagnose van de ziekte van Lyme is nog geen eenduidige 

standaard.  

Gratis boekje over teken  

 

http://stopdeteek.nl/teken-verwijderen/


KNUTSELEN 

 

Mega-Bellenblaas 

Dit was de hit van onze zomer!! Je hebt nodig twee latten/ ronde stokken, 2 schroefoogjes, 2 

stukken stevig katoendraad (bijv. dat rood-witte draad van de kookwinkel) van 1 m en van 2 

m, en een metalen ringetje. Draai de schroefogen bovenin de ronde latten. Knoop het korte 

touwtje aan de twee schroefoogjes. Doe het metalen ringetje aan het lange touw en knoop dit 

ook aan de schroefogen. Als je de latten uit elkaar houdt vormt (door het gewocht van het 

ringetje) vanzelf een driehoek.  

Doe een laagje bellenblaas in een emmertje. Even soppen, achteruit lopen en je hebt MEGA-

bellen.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



In de vorige Schildjer Proat vertelde Cees Wildervanck hoe blij hij was dat hij uit de Rampstad 

weer naar het Groningse platteland kon verhuizen. Maar toen die mogelijkheid zich voordeed 

moest hij toch nog even nadenken. Dacht hij... 

Het volgende verhaaltje vertelde hij in een radiocolumn voor RTVNoord in september 1996. 

 

'Liefdesverklaring’   

 

Nu al weer meer dan vijftien jaar geleden (1982) kreeg ik een vriendelijke brief van een 

directeur van het ministerie van verkeer en waterstaat in Den Haag. Of ik misschien wel op zijn 

directie wilde komen werken als afdelingshoofd.  

Nu was ik net op zoek naar een nieuw baantje, dus dat leek wel wat.  

Ik was nog jong en leed nog aan de veelvoorkomende misvatting dat een gelukkig leven slechts 

mogelijk is als je maar steeds hogere functies vervult.  

Carrière. Ambitie. U kent dat wel. Of misschien ook wel niet. 

Er was één grote 'maar' bij deze ambitieuze vrolijkheid: verhuizen naar het westen. Oftewel naar 

de Rampstad, zoals ik die buurt sinds mijn avonturen daar ben gaan noemen. 

Hoewel geboren aan de Hoge der A in Stad, woonde ik toen al jaren in een boerderijtje in de 

Groningse prairie en had me regelmatig laten ontvallen daar nóóit meer weg te willen. 

Maar ja, als ik verder wilde... 

Ik overlegde met de goede buren annex nabije vrienden. Zelfs argumenten van een vorige 

generatie kwamen op tafel: 'als er nou oorlog komt dan heb je daar niets te eten!' 

Maar de goed geïnformeerde buurman annex vriend wist me gerust te stellen: ik mocht in geval 

van oorlog wel bij hen komen logeren.  

En bovendien: de aanlandingshaven voor de Amerikanen om ons van de Russen te bevrijden 

was de Eemshaven. Dus noord-Groningen zou ongetwijfeld het eerst worden 

platgebombardeerd. Tel uit je winst. 

Dus Ceesje naar den Haag.  

Naar plaatselijke begrippen woonde ik er vrij aardig. Dicht bij het strand, bijvoorbeeld. En dus 

stond op zonnige zondagen mijn straat vol auto's van Zoetermeerders.  

Op de boulevard in Scheveningen de hautaine gezichten, kleding en rashond zoals Viva en 

Veronica die voor die maand voorschreven.  

Die geobsedeerdheid met uiterlijke zaken.  

Die drang van de westerling om te doen en te praten alsof er een camera op hem is gericht.  

En dus ook die drang om aan het woord te blijven.  

Die onafzienbare, met steen en beton volgepropte vlakte, die mij afhielp van mijn vurigste 

hobby: motorrijden. 

Het werk bleek tot overmaat van ramp niet te vragen om inhoudelijke betrokkenheid of 

deskundigheid maar om sluwe trucs om medeparafen van andere afdelingen te krijgen. 

Ik begon te behoren tot die spreekwoordelijke categorie gedeporteerde Groningers die wel 

kruipend weer terug wilden. 

Toen dropte na vier jaar stil leed de bode een vacaturemelding in mijn postbakje, onder de 

gedenkwaardige woorden: "So, dan ken je weer terug!" 



Verdraaid: een erg leuk baantje in Groningen.  

Maar wel een schaal lager. En ik was al ambtenaar genoeg om daar even over na te moeten 

denken. Ik nam een week vrij om op Schiermonnikoog over die vraag te kunnen mediteren. 

Nooit zal ik de rit vanaf Groningen naar de boot in Lauwersoog vergeten. De zon scheen laag 

over de weilanden waarboven nog een lichte nevel hing. Een soort David Hamilton-foto van het 

Groningse landschap.  

Groningen op zijn mooist.  

Pastorale rust en vrede. Perfect.  

Ik schoot in mijn eentje in de auto in de lach: voor zover dat al niet het geval wàs, stond mijn 

besluit nú al vast: natuurlijk ga ik weer naar Groningen! 

De lange wandelingen op Schiermonnikoog besteedde ik aan het bedenken van een roerende 

afscheidsspeech voor mijn Haagse collega's. 

Inmiddels al weer ruim tien jaar in Groningen. Volmaakt gelukkig.  

Af en toe nog even kijken in de Rampstad. Even de sfeer snuiven. Even in een tram zitten. 

En dan gauw weer terug.  

In de volle overtuiging. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 



Kunstroute De Paauwen:   
“Kunst van Leven” 

 
Overschild –Op zondag 9 september 2018 van 11.00 en 17.00 uur vindt de 2e editie van 
de Kunstroute De Paauwen plaats.  Dit jaar is het motto “Kunst van Leven” en werken we 
samen met de Stichting ALS Nederland. Doel: mensen laten genieten van een divers 
aanbod aan kunst én geld inzamelen ten behoeve van onderzoek naar de ziekte ALS. 
 
De Kunstroute is gratis toegankelijk. In een groot aantal woningen aan de Ooster- en 
Westerpaauwenweg en de Meenteweg in Overschild kunt u in garages en schuren 
werken zien van zowel lokaal als nationaal bekende kunstenaars. Het aanbod is divers, 
een mooie mix van traditionele en meer experimentele kunst, vormgegeven in 
schilderijen en beelden, zodat er voor ieder wat wils is. We willen de bezoekers graag 
een zo divers mogelijk beeld geven van wat er momenteel in de kunstwereld gaande is. 
Uiteraard zijn de kunstwerken ook te koop. Voor omlijstende activiteiten wordt gezorgd.   
 
Doneer een kunstwerk 
De samenwerking met de Stichting ALS Nederland komt niet uit de lucht vallen. Eind 
vorig jaar kreeg Hennie Hermans, een van de initiatiefnemers van de Kunstroute en zelf 
exposerend multi-art kunstenaar, de diagnose ALS. ALS is een van de meest ernstige en 
invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel, waarvoor helaas nog steeds geen 
medicijn is. ,,Door mijn ziekte ben ik in contact gekomen met de Stichting’’, vertelt hij. 
,,Het leek mij een mooie gedachte om de Kunstroute te koppelen aan de Stichting om zo 
geld in te zamelen voor onderzoek. We hebben samen ook de slogan ‘Kunst van Leven’ 
bedacht.’’ 
De Stichting ALS Nederland is voor wetenschappelijk onderzoek voor het overgrote deel 
afhankelijk van giften. Aan de exposerende kunstenaars vragen we daarom om (een deel 
van) de opbrengst van 1 of meer verkochte  kunstwerken te doneren aan de Stichting 
ALS Nederland. Iedere donatie, hoe klein ook, telt.   
 
Informatie 
Meer weten over de Kunstroute? Kijk op www.kunstroute-de-paauwen.nl 
Meer weten over de Stichting ALS Nederland? Kijk op www.als.nl 
 
Sponsoring/donaties 
Wilt u ons initiatief financieel ondersteunen, dan zouden wij dat erg op prijs stellen.  
U kunt daarvoor contact opnemen met Joke Groeneveld, tel. 06-44350363, email 
Opaauwen@xs4all.nl .  
 
Tot ziens op 9 september!  
 
Hennie Hermans 
Trees Hofmans 
Joke Groeneveld  

http://www.kunstroute-de-paauwen.nl/
http://www.als.nl/
mailto:Opaauwen@xs4all.nl


 

Lijst van AED vrijwilligers juni 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 
Peter Nanninga                     06 11754088 
 

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 
 
 
 



 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

Iedereen een hele fijne zomer gewenst! 

 

 

 juni juli augustus september 

Versterkingscafé in de Pompel 

vanaf 16.00 uur zaterdag om de 2 weken. 

    

Kunstmarkt Fraeylema Rondom 17    

Midzomeravondwandeling 21    

Wandeling ‘Rond ’t Schild” 29    

Volleybaltoernooi in Hellum  6 en 7   

Dorpsbijeenkomst met Winy Maas 

in de Pompel  

 12   

Kinderdisco in de Pompel 15.00-17.00 u.  14   

Art Carnivale  20 t/m 22   

Schildjer Eetclub  26   

Oud papier  30 28 25 29 

klaverjasavond in de Pompel  6   

Kinderspeelweek      13 t/m 17  

SlochterWoldSpektoakel    1 

Kunstroute De Paauwen “Kunst van 

Leven” 11.00-17.00 uur 

   9 

Uiterste inleverdatum kopij    14 

Schuurverkoop / rommelmarkt    15 



Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 
 Volop fruitbomen en fruitstruiken 

 Vijverplanten en toebehoren 
 Meer dan 300 soorten rozen 

 Gigantisch groot assortiment tuinplanten (600 soorten) 
 Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

 3000 bomen op voorraad, of nog meer  

 Groenteplanten, zaden, aardbeien, tuinkruiden 
 

 Verder: echte round-up, boompalen, anti-

worteldoek, cadeaubonnen, verschillende soorten 

meststoffen, graszaad, franse boomschors, 

cacaodoppen, gereedschappen, binnen- en 

buitenpotten. kamerplanten en nog heel veel meer. 

 

Uitgebreid assortiment Hortensia’s 

De hele zomer lang,  

de tuin in bloei. 
Pluimhortensia, Magical, 

Limelight, Little Lime, 

Strong Annabelle,  

For-Ever&Ever 
 

 

Sinds juli 2016 zijn wij trotse dealer van 
de Mobilane kant- en klaar haag. 

* Een voorgekweekte haag 
* direct dicht, op de juiste hoogte 

* op natuurlijk wijze privacy 

* diverse formaten en soorten 
* groen alternatief voor muur of schutting 

Kom bij ons kijken hoe ze er uit zien! 
 

 

100 preiplanten voor € 6,- 

 

Da’s goedkoop eten deze winter! 

 

Verder: volop groenteplanten: sla, andijvie, kool, enz. 

Veel kleuren paprika’s, tomaten, courgette, pepers. 

 

Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrij. 08:00 – 21:00, zat. 08:00 - 17:00 

Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 


