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DEZE EDITIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE RABOBANK 

 

 

SCHILDJER  PROAT 
De dorpskrant van Overschild en omstreken verschijnt 4 keer per jaar:  in maart, juni, 

september en december. 
 

REDACTIE: Klaasje Pen Meerweg 1 Overschild tel. 566272 

 Rian Vergeer Graauwedijk 74 Overschild tel. 566375 

 Ellen de Vries Meerweg 6 Overschild tel. 566321 

Penningm. Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49 Overschild tel. 566246 

Printer Harry Wieringa Kanaalweg 22 Overschild tel. 566519 

E-mail adres: kopij@schildjerproat.nl                 Website: www.schildjerproat.nl 
 

REKENINGNUMMER SCHILDJER PROAT: IBAN NL05RABO0352753269 
    

ABONNEMENTEN 
Niet-inwoners van Overschild kunnen zich voor € 10,-  per jaar abonneren op de Schildjer 

Proat, exclusief eventuele verzendkosten. Losse nummers zijn voor € 3,- verkrijgbaar.  
 

ADVERTENTIE-TARIEVEN 
Kwart pagina  per editie  € 10,- per jaar   € 32,50 

Halve pagina  per editie  € 15,- per  jaar  € 47,50 

Hele pagina  per editie  € 22,50 per jaar   € 70,00 
 

DRUKWERKTARIEVEN 
Startkosten per paginazijde: € 0,35,  Enkelzijdig per vel: € 0,06, Dubbelzijdig per vel: € 0,10 

Betaling contant of op per overschrijving op de rekening van Schildjer Proat (zie boven). 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Al deze stukken worden BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID van de redactie geplaatst, 

dit geldt ook voor geplaatste stukken van Dorpsbelangen en de Stichting de Pompel. 

De redactie behoudt zich het recht voor om brieven en ingezonden stukken in te korten of niet 

te plaatsen. Uiteraard verdwijnen anonieme brieven in de prullenbak. 
 

BESTUUR DORPSBELANGEN  

NAAM  ADRES  TEL. FUNCTIE  WERKGROEP 
Corrie v.d. Laan  Graauwedijk 49 566246 Voorzitter     

Klaasje Pen  Meerweg 1 566272 Secretaris     

Eric Boer  Kanaalweg 3 750206 Penningmeester 

Sandra Folkersma-vdLaan Graauwedijk 56 0625598785 lid 

Ronald Katerborg Graauwedijk 35a 0626990152  lid 

Bart Leving  Graauwedijk 40 0629524505   lid  

 

Kate Bos  Graauwedijk 68 0646469014 Bestuurslid  Evenementen  

Sandra v.d.Laan  Graauwedijk 56 0625598785 Voorzitter  Kinderspeelweek 

Klaasje Pen  Meerweg 1 566272 Regie  Schildgroep 

Gert de Vries   Meerweg 6 566321   DVO 

Harm van der Laan  Graauwedijk 49 566246   Verkeersgroep 
 

Bank Dorpsbelangen RABO “Stad en Midden Groningen” IBAN  NL19RABO0352752629 

Mailadres: dboverschild@gmail.com,         Website: www.overschild.nu 

Dorpshuis de Pompel : Meerweg 16, 9625PJ Overschild, tel.nr.: 0596-785234 

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/


 

VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
 

 
Nr. 3,september 2018,  jaargang 37. 

 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

 

Nog steeds is de zomer niet voorbij, het kan niet op dit jaar. 

 

In deze Schildjer Proat een mooie bijdrage van Annette Nugteren, die een prestatie van formaat 

heeft neergezet voor de stichting Grunn MoveS. 

 

Een leuk verslag van Kunstroute de Paauwen. Dit jaar voor de 2
e
 keer georganiseerd en nu al 

een succes. Een deel van de opbrengst is voor de stichting ALS. 

  

De Pompel heeft een aantal aanpassingen gedaan voor de inzet van vrijwilligers. U leest er over 

in deze krant. 

 

 

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 23 november 2018 binnen zijn bij de 

redactie en kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

 

kopij@schildjerproat.nl 
 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op:  

 

www.schildjerproat.nl 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Ellen, Klaasje en Rian  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, september 2018 

 

Beste Schildjers, 

 

Wat hebben we kunnen genieten van een heerlijke lange zomer en die zomer is nog steeds 

niet voorbij! Alle warmterecords zijn gebroken en stiekem hoop ik dat dat volgend jaar 

weer gaat gebeuren. 

 

Van de bestuurstafel is nog niet veel te melden. Het vergaderseizoen is net begonnen. De 

eerste bestuursvergadering is afgelopen week geweest.  

Wel is duidelijk dat we als bestuur ons sterk gaan maken voor een fotoboek van 

Overschild. In samenwerking met fotograaf Wilco van der Laan willen we volgend jaar 

ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van dorpsbelangen als blijvende herinnering dit 

boek gaan uitgeven.  Wordt vervolgd. 

 

Ook gaat het bestuur verder met de samenwerking van omliggende dorpen, de 

zogenaamde Schildmeerdorpen. Er is samenwerking gezocht met de vereniging 

Groninger Dorpen en CMO Stamm om tot een betere ontwikkeling en samenwerking te 

komen als (piep)kleine dorpen in Midden Groningen.  

 

Over de zomer heeft de gemeente Midden Groningen zijn eerst burgemeester 

geïnstalleerd, Adriaan Hoogendoorn. Burgemeester Hoogendoorn heeft niet afgewacht 

maar is direct naar Overschild gekomen om een bewonersavond bij te wonen. Het was de 

presentatie van het dorpsvernieuwingsplan (Witboek 2.0) van Winy Maas met de nieuwe 

plannen voor Overschild. Het was een enerverende avond met heel veel emotie en 

frustratie.  Het liet eens te meer zien hoe moeilijk het is om in de versterkingsoperatie te 

zitten en niet te weten wat er met je huis gaat gebeuren. 

De gemeente is bezig om een structuurvisie ontwikkelen, bedoelt om ons te helpen het 

bouwproces en vergunningsaanvragen te versoepelen.  

Zaterdag 29 september zal er een informatiemarkt worden georganiseerd waar de 

Schildjers informatie kunnen halen  over alles wat met nieuwbouw/versterking van de 

woning te maken heeft. Van architect tot hypotheek, van energieneutraal tot 

levensloopbestendig.  

 

Hoewel er nog geen officieel bericht van is geweest, zit de NCG nu alleen nog op de 

maandagmiddag in De Pompel. Het team is verhuisd naar Schildwolde.  

Aangaande de versterking is nog steeds niet duidelijk wat er met de rest van Overschild 

gaat gebeuren. De Meerweg gaat de versterking in, zoveel is wel duidelijk, maar ook hier 

zijn weinig ontwikkelingen. Het wachten is op taxaties om verdere plannen te kunnen 

maken.  

Het duurt lang.  

 

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 je 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.  

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. 

 

Wilt u de nieuwsbrief van DVO ontvangen maar heeft u geen computer/email? In De Pompel liggen 

een aantal exemplaren klaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Klaasje Pen 

 

__________________________________________________________________________________ 

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


 

 

 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief september 2018 
 

De oproep voor een extra (vrouwelijk) bestuurslid heeft (nog) geen reacties opgeleverd. Denk je er 

nog eens over? Wél hebben zich een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld, waar we heel blij mee 

zijn. Om ook een duit in het zakje te doen is besloten om alle vrijwilligers een vergoeding te geven 

voor de uren dat ze achter de bar, in de keuken of vergaderingen van koffie voorzien.  

 

Dat kost de Stichting natuurlijk geld, maar dat is te overzien als we daar goede afspraken over 
maken. De beheerder zal moeten toezien dat voor een activiteit een juist aantal vrijwilligers wordt 
ingezet en niet onnodig lang. Op de zaterdagen gaan we uit van een standaard bezetting (twee 
vrijwilligers in de keuken en één achter de bar) en vaste openings en sluitingstijden:17:30u. 
Keuken en Bar open ; 20:00u. Keuken dicht ; 22:30u. Bar dicht.  
 
De vaste sluitingstijd heeft twee redenen: Er zijn vrijwilligers die 
niet langer een bardienst willen of kunnen draaien en de 
penningmeester wil duidelijkheid over de kosten. Mocht een 
vrijwilliger (!) de bar langer willen openhouden, dan is dat geheel 
op eigen initiatief en verantwoordelijkheid.  
 
Zoals je weet gebruiken we voor de zaterdagen een intekenlijst 
zodat iedereen weet waaraan hij of zij toe is.  
Een dringend verzoek:  
1. overleg met Jelle welke zaterdagen voor je geschikt zijn en 
zoek zelf vervanging als je plotseling verhinderd bent.  
2. Geef je op bij Henk als je af en toe voor bijeenkomsten ingezet 
wilt worden. 
 
Gelukkig wordt er niet meer gerookt in de Pompel. Met 
uitzondering van het rookhok natuurlijk. We moeten even 
afwachten, maar misschien komt er ook nog wetgeving die het 
roken binnen een gebouw helemaal aan banden legt. Zover zijn 
we nog niet. Maar heren en dames rokers: zou het niet wat 
gezelliger zijn om het rookhok alléén voor dát doel te gebruiken 
en niet om er de hele avond te zitten met eten en drinken? Soms 
staat de vrijwilliger moederziel alleen achter de bar te wachten op de volgende bestelling. Dat is 
niet zo stimulerend natuurlijk…. 
 
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! 
 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

mailto:dorpshuisdepompel@gmail.com


VERHUURPRIJZEN 2018-2019 
Stichting Dorpshuis de Pompel, Overschild 

Verhuur ruimtes per dagdeel: 

- Bargedeelte €75.- 

- Grote zaal €75,- 

- Kleine zaal €35.- 

- Gymzaal €95.- 

Schoonmaakkosten (€35.-) kunnen in rekening worden gebracht indien 

de verhuurde ruimte vervuild wordt achtergelaten. Overleg evt. vooraf  

Verhuur audio/visuele apparatuur per dagdeel: 

- Beamer €25.- 

- Digiboard €25.- 

- Laptop €25.- 

- Geluidsinstallatie €10.- 

- Draadloze microfoon €10.- 

- Mobiele geluidsbox €10.- 

 

Er zijn drie dagdelen:   van 0.800 tot 13.00 uur 

       van 13.00 tot 18.00 uur 

       van 18.00 tot 13.00 uur 

 

Alle reserveringen via Henk Heinen (06-12088888) 

  



Gebruiksafspraken dorpshuis de Pompel 
 

Het bestuur van de Pompel probeert voor iedereen binnen en buiten 

het dorp de Pompel zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Voor de inwoners van Overschild is er een kortingspercentage 

op alle tarieven, behalve eventuele schoonmaakkosten. 

 

Voor feesten en partijen staat de Pompel uiteraard ook open.  

Wilt u een zaal of zalen gaan versieren, geen probleem, ruim daarna 

wel even op en laat alles schoon achter. Overleg vooraf, want u kunt 

het ook laten doen voor €35.- 

 

De keuken kunt u ook gebruiken, maak na gebruik ook alles weer netjes 

schoon (rond de frituur, aanrechtbladen, gootstenen, vloeren en 

natuurlijk ook de vaat: u kunt de vaatwasser gebruiken). Moet de 

keuken achteraf schoongemaakt worden dan wordt er €50.- in rekening 

gebracht. Gaat er wat stuk, geef het even door aan de beheerder. 

 

Wilt u gebruik maken van lunches, diners of heeft u speciale wensen, 

laat het even weten, dan wordt er gekeken hoe we dit kunnen invullen. 

 

Tot slot: bent u tevreden, laat het ons weten, bent u iets minder 

tevreden, laat het ons ook weten. We kunnen en moeten van iedereen 

leren hoe het altijd beter kan. 

 

Het bestuur van het dorpshuis de Pompel wenst u 
 

Véél Gebruiksplezier 
 

Beheerder Henk Heinen 06-12088888 

Email : dorpshuisdepompel@gmail.com 



KLAVERJASSEN 

 

Vrijdag 5 oktober starten we weer met klaverjassen in de 

Pompel. Iedere 1
e
 vrijdag van de maand kunt u komen 

klaverjassen. Er wordt gekaart om vleesprijzen.  

Kunt u klaverjassen, iedereen is van harte welkom vanaf 

19.45 uur.  

De kaartclub 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

DORPSBIBLIOTHEEK 
 

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

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

mogelijk is. 

 

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

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

schrijft welke boeken u meegenomen heeft of teruggebracht. 

 

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

boeken weer klaar om geleend te worden. 

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

zetten en dan kunnen ze door anderen gelezen worden. 

 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 

 

_______________________________________________________________________ 

 

KUNST AAN DE MUUR 

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

volke” willen/durven tonen.  

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

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

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

willen worden. 

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

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

  

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

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

Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl of 0596 567791) 

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


  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Wij Gedenken 
 
 

 

Ebeltje van Heuveln - Goudemond 

 
 

Mevr. van Heuveln overleed op 13 juni 2018 op 79 jarige leeftijd. 

Zij woonde met haar zoon aan de Oude Graauwedijk 3 in Overschild. 

 

  

Wij wensen haar zoon en familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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  



 

 

 

 
 

In 2018 zijn geslaagd: 

 

Kasper  Nugteren 

Dennis Kiel 

Roan  

Ilona Doornbos 

Fleur Noordenbos 

Marieke Snakenborg 

Erwin Snakenborg 

William Folkersma 

Marleen vd Beek 

Melany Waijer 

 

Namens de redactie van Schildjer Proat alle geslaagde 

            VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 
 

(Ben  jij ook geslaagd maar staat je naam er niet bij vermeld, mail naar de redactie.) 

____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

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 : 

 

 

Yvonne en Richard en Melissa 

van der Sluis    
    

Kanaalweg 26    

   

Terug van weggeweest: 

Mark van Maar en Kate Bos  

      

Graauwedijk 27 

 

 

 

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 Schildjers, 

 

Nieuw in Overschild zijn we niet, maar we zullen ons toch nog even voorstellen. Wij zijn 

Mark en Kate en wonen sinds juni samen, aan de Graauwedijk 27. Graauwedijk 27 is het 

ouderlijke huis van Mark. Kate woont plusminus drie jaar in Overschild.  

Zoals velen vast weten, werkt Mark als automonteur bij Autohuis Delfzijl. Kate werkt sinds 

een jaar bij Zienn Opvang & Ondersteuning in Hoogezand.  

 

Mark kennen jullie misschien als bestuurslid van kinderspeelweek, de ijsvereniging of van 

de toneelvereniging. Kate kennen jullie wellicht als bestuurslid van de werkgroep 

evenementen. Verder kunnen jullie ons tegenkomen in het dorpshuis of tijdens het 

voetballen en/ of het volleyballen.  

 

Groetjes Mark van Maar en Kate Bos. 

 

 

 

 

 

 



Even voorstellen... 

 
Hallo Schildjers 

 

Als nieuwe inwoners van Overschild aan de Kanaalweg 26,willen wij ons op deze manier 

even voorstellen. 

Wij zijn Richard(50),Yvonne(49),en onze jongste dochter Melissa(26 september 19 ),onze 

oudste dochter Samantha (25) en haar Australische vriend Steven wonen sinds kort in 

Oldehove, en onze middelste dochter Nathalie (23) woont met haar vriend Jan Dries in de 

stad Groningen. 

Natuurlijk vergeet ik onze Duitse dog Bas niet van bijna 2jaar. 

Het kan allemaal raar lopen,zo woon je met 6 personen in een rijtjes huis in de stad 

Groningen,en nu dus met onze jongste in Overschild. Van lawaai en overlast,naar rust en 

ruimte. 

Ik ben werkzaam bij de firma Gjaltema als uitvoerder en verantwoordelijk voor het 

monteren/demonteren van steigers in de provincie Groningen,zoals de kerktoren in Farmsum 

en de vele steigers in het aardbevingsgebied. 

Yvonne is werkzaam bij Lentis in Zuidlaren als facilitair medewerkster en voeding 

assistente.  

Melissa zit in het examenjaar van het vwo.En Bas slaapt speelt,en sloopt af en toe een 

deurmat of zijn kussen. 

We hebben met een aantal bewoners al een praatje mogen maken,en een bloemetje van de 

dorpsvereniging mogen ontvangen,hierdoor voelen we ons meer dan welkom.hiervoor onze 

dank. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

IJsclub Schildmeer en omstreken 

Na een fantastische zomer met hoge temperaturen kan het bestuur van de ijsclub niet wachten 

op de eerste nachtvorst met als vervolg een strenge winter. De eerste weerprofielen voor de 

komende winter zien er veel belovend uit, afwachten maar wat het brengen gaat. Op dit 

moment zorgen de schapen ervoor dat het gras lekker kort de winter in gaat, zodat er straks 

geen gras door de ijsvloer steekt. Het bestuur vergadert binnenkort voor het komende ijs 

seizoen 2018/2019. In november kunnen de leden iemand van het bestuur verwachten voor de 

contributie. Kortom, op naar de winter en hopen dan pagina’s vol ijs plezier te schrijven in 

Schildjer Proat ☺ 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

 



       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



 

                             Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



VERHUISD: 

Peter en Evelyn Schipper 

van:   Kanaalweg 26 

naar:    Zeewolde  

 

 “Het waren 10 mooie jaren” 

Wanneer jullie dit lezen zijn wij alweer ruim een maand vertrokken uit 

Overschild en wonen tijdelijk in Zeewolde tot ons huis volgend voorjaar klaar is 

in Lelystad. We hebben de afgelopen 10 jaar met veel plezier in Overschild 

mogen wonen op een geweldige mooie locatie. 

Niet alleen wij hebben de afgelopen jaren genoten van onze plek, maar ook 

familie, vrienden en vanwege onze B&B, ook vele gasten uit binnen en 

buitenland. 

Inmiddels zijn de nieuwe bewoners neergestreken aan de Kanaalweg 26 en wij 

wensen hen net zoveel plezier op deze mooie plek. 

Beste Schildjers we wensen jullie alle goeds toe. 

 Peter en Evelyn Schipper 
__________________________________________________________________________________ 

Vogelvoerrekje 

Wat heb je nodig: 

 Twee houten balkjes 15 mm doorsnee. 

 Fijn kippengaas. 

 8 spijkers. 

 Hamer. 

 Boterham of doppinda's.  

Zaag twee balkjes van ongeveer 10 centimeter lang en knip het kippengaas af op 

ongeveer 10 x 21 centimeter. Leg het daarna op de balkjes en spijker deze vast 

door het bovenste stukje van de spijker krom te slaan. Als je een nietmachine 

voor hout hebt kun je die ook gebruiken. Vouw het kippengaas om de balkjes 

heen dubbel en spijker ze aan die kant op dezelfde manier vast. Aan de 

onderkant zorg je dat het gat dicht zit door het kippengaas van beide zijden bij 

elkaar te binden.  

Stop de boterham of de doppinda's er tussen, en dan zoek je een leuk plekje in 

de tuin waar je het kan ophangen.  

Je hebt nu voor de vogels een leuk plekje om te eten. 



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



Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild 
D. V.O. 

NIEUWSBRIEF 2018.14 
 

In deze Nieuwsbrief van de DVO komen vier onderwerpen aan de orde: 
- Voortgang versterking 

- Informatie over taxatie marktwaarde 

- Vervolg op de Dorpsvisie 

- Informatiemarkt 

Voortgang versterking 
Het was vakantietijd en dat is te merken. Er is nauwelijks van enige voortgang sprake. Achter de 
schermen – zo horen wij – wordt er nagedacht en overlegd over de nieuwe aanpak voor de versterking. 
Ook zou in de maand september meer duidelijkheid worden gegeven over welke woningen ook in de 
nieuwe plannen echt onveilig zijn (volgens de modelberekeningen en niet volgens daadwerkelijke 
inspectie). De bewoners van het buitengebied horen in die maand misschien ook meer over hun 
“versterkingslot”. Het schijnt dat de minister op 20 september praat met de bestuurders van de regio en 
dat er op 4 oktober een ministerraad staat gepland. We hopen dat er dan zeer snel een einde komt aan 
alle onzekerheid en gegis. 
  
Inmiddels hebben we als DVO kennis gemaakt met de nieuwe (tijdelijke) NCG, dhr Sietsma. Hij heeft een 
beperkte opdracht meegekregen van de minister: omvormen van de NCG tot een uitvoeringsorganisatie, 
die onafhankelijk van de NAM kan opereren. De bedoeling is dat er een soort bestuurlijke raad wordt 
gevormd, waarin Gemeentes, Provincie en het Ministerie zitting hebben. De dagelijkse leiding over de 
uitvoeringsorganisatie zou dan in handen worden gelegd van een directeur. De positie van het CVW is 
nog niet uitgewerkt. De bewoners, zoals wij in Overschild, zijn op geen enkele manier “partij” en hebben 
dus geen directe inspraak in de gang van zaken. Wel worden maatschappelijke organisaties als het 
Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging op de een of andere manier in het geheel betrokken. 
 
Iedereen wordt voor half oktober in het bezit gesteld (dus ook het “buitengebied”) van het inspectierapport 
(een verslaglegging van de uitgebreide inspectieronde die wij allemaal achter de rug hebben). Met het 
inspectierapport alleen kan je niet zo veel. Wat van belang is het resultaat van de berekeningen en de 
conclusies zoals die in het Versterkingsadvies worden vastgelegd. Heb je al een V.A. mogen ontvangen, 
b.v. naar aanleiding van een Wob-verzoek, dan heb je slechts een samenvatting van het volledige 
rapport. En juist het volledige rapport geeft pas echt duidelijkheid hoe het er bouwkundig voorstaat met je 
woning (en dus met je veiligheid), gemeten naar de normen van NPR 2015. 
 
De bewoners van de Graauwedijk en de Kanaalweg in de bebouwde kom van het dorp mogen – simpel 
gezegd – straks kiezen uit drie mogelijkheden: NIET versterken (met bijna zeker beperkende 
voorwaarden bij toekomstige schades), licht versterken en tenslotte ingrijpend versterken cfm het VA (op 
basis van NPR 2015). Wees dus niet te snel met beslissen dat je totaal niet wilt versterken. Eerst zal 
duidelijk moeten zijn of er beperkende voorwaarden gehanteerd gaan worden (ook bij de verzekeraars!) 
Aan de Meerweg gaat men gewoon op de oude voet door, maar wellicht dat ook daar de optie om NIETS 
te doen aangeboden gaat worden. 
 
Wij zijn benieuwd wat onze Minister van EZ&K de komende maand uit de hoge hoed weet te toveren en 
of dat voor de Schildjers in het buitengebied tot nieuwe inzichten leidt. 
 
Informatie over de marktwaardetaxatie 
De versterking brengt met zich mee dat onze woningen twee maal getaxeerd moeten worden: 1x voor de 
marktwaarde en 1x voor de herbouwwaarde. Over de herbouwwaardetaxatie is nogal wat te doen 
geweest en de vraag is of dat nu helemaal is opgelost.  
Over de marktwaardetaxatie hebben we inmiddels meer duidelijkheid gekregen van de NCG (zie 
hieronder). Wat we als DVO nog missen is het uitgangspunt dat de taxateur ook geen rekening houdt met 
uitgestelde onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in verband met het versterkingsprogramma (als je 
huis misschien gesloopt moet worden ga je niet allerlei geldverslindende werkzaamheden (laten) 
verrichten). Ook is bekend dat waarde taxaties een beperkte houdbaarheidsduur hebben.  
 
Voor beide taxaties is afgesproken dat bewoner tegelijk met CVW een kopie van eerste versie van 
taxateur ontvangt. Let daar dus goed op! 
 



Hieronder staan de uitgangspunten van de marktwaardetaxatie beschreven. 
 
 

DOEL EN UITGANGSPUNTEN TAXATIES MARKTWAARDE 
Doel en gebruik van de taxatie: 
Het vaststellen van de marktwaarde ten behoeve van het versterkingsprogramma in het 
aardbevingsgebied in de Provincie Groningen. De marktwaarde wordt binnen dit versterkingsprogramma 
gebruikt als input voor een afwegingskader versterking of een alternatieve optie zoals (niet limitatief) 
koop/sloop, sloop/nieuwbouw op dezelfde locatie of sloop/nieuwbouw op een andere locatie. Deze 
marktwaarde taxatie kan tevens worden gebruikt voor het vaststellen van de waardesprong. 
Deze taxatie mag enkel en alleen gebruikt worden ten behoeve van het hiervoor beschreven doel. 
 
Waarderingsgrondslag 
Onder marktwaarde wordt verstaan: “Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden 
overgedragen op de waarde peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in 
een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met 
kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.” 
 
Bijzondere uitgangspunten 

• Taxateur neemt als fictief uitgangspunt dat de woning niet in het versterkingsprogramma is 
opgenomen; 

• Taxateur houdt geen rekening met de inhoud en uitkomsten van eventueel aanwezige 
Versterkingsadviezen in het kader van het versterkingsprogramma; 

• Taxateur houdt geen rekening met eventuele verholpen of nog aanwezige bevingsschade; 

• Taxateur gaat uit van de fictie eigen grond (vol eigendom) indien sprake is van een 
beklemmingsrecht. 

Vervolg op de Dorpsvisie 
Het voorlopige rapport van de inspanningen van Winy Maas heeft ter inzage gelegen in De Pompel. Ook 
de DVO heeft dat rapport bestudeerd en haar opmerkingen besproken met de Gemeente. Winy Maas en 
zijn medewerkers zijn nu doende om een definitieve versie te maken. We gaan er van uit dat ook dat 
exemplaar ter inzage komt te liggen in de Pompel. 
 
Van belang is nu om het rijk geïllustreerde boekwerk te vertalen naar een ambtelijk en politiek document 
waar de Gemeenteraad zich over kan buigen en wat als basis moet dienen om de noodzakelijke 
Bestemmingsplanwijziging in gang te zetten. Er ontstaat op die manier een dorpsvernieuwingsplan 
waarmee ook financiële middelen kunnen worden aangevraagd in “Den Haag”. 
Dat politieke document wordt Structuurvisie genoemd. In de DVO hebben we de eerste concept-versie 
besproken. De DVO heeft twee punten van zorg geuit: 
 

1. Er ligt nu één Structuurvisie voor geheel Overschild en de DVO vraagt zich af of voor de dorpskern en het 
buitengebied één plan moet en kan worden gemaakt. De versterking in het buitengebied is nog volstrekt 
onduidelijk en er is op dit moment een ander bestemmingsplan geldig.  

2. De DVO vraagt zich af of er wel voldoende draagvlak is voor de Structuurvisie, omdat er sinds het begin 
van het proces het nodige is veranderd; niet alleen de spelregels, maar zelfs ook onderdelen van het spel. 
De DVO heeft altijd gezegd, dat zij niet namens de bewoners meebeslissen over een dorpsvisie en de 
politieke uitwerking ervan. Wel vinden wij dat er voldoende draagvlak moet zijn en dat de inwoners zich 
kunnen uitspreken over het Structuurplan.  

 
Er wordt nu uitgezocht op welke manier de Gemeente tegemoet kan komen aan deze bezwaren. Het 
schijnt dat er nu nog gewerkt wordt aan een omschrijving voor het buitengebied, zodat e.e.a. meer 
gekoppeld gaat worden aan de versterkingsopgave, zodat we de bewoners nu niets willen ontzeggen, 
maar de andere bewoners beschermen tegen niet wenselijke excessen. 
 
De gedachte bij de Gemeente is  om De Structuurvisie  – als die gereed is – in een grootse presentatie 
voor iedereen bekend te maken. Daarna kan er op details nog wel wat aan worden veranderd en zullen 
ook de gangbare bezwaarprocedures gewoon gelden. De Gemeente zoekt ook nog naar een manier 
waarop de Schildjers meegenomen worden in wat er ligt, voordat de buitenwereld er kennis van kan 
nemen. De Gemeente wil dat het plan van het dorp is. 
 
De Gemeente is ook bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor een aparte website, waarop 
alle informatie over de versterking en het dorpsvernieuwingsplan wordt samengebracht en waar je als 
bewoner reacties kwijt kan. Het moet een website worden alleen voor Schildjers, waarop je moet 
inloggen. 
We zoeken nog een enthousiaste IT-gerichte Schildjer, die namens ons dorp mee wilt werken aan het tot 
stand komen van deze website. En wat vind je van de naam: www.overschildvernieuwt.nl? 

http://www.overschildvernieuwt.nl/


 
 
 
Informatiemarkt 
De NCG en de Gemeente Midden-Groningen organiseren voor alle inwoners van Overschild (postcode 
9625) een Informatiemarkt op 29 september a.s.. Tijdens die informatiemarkt kan je terecht voor 
antwoorden op allerlei vragen die op je af kunnen komen als je te maken krijgt met versterken of 
sloop/herbouw. Over een groot aantal verschillende onderwerpen worden stands ingericht, waar je 
terecht kan met al je vragen. Naar verwachting zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: 
dorpsvernieuwingsplan, bestemmingsplan, erfgoed, duurzaamheid, het bouwproces, de keuze van een 
architect, wisselwoningen, enzovoort. Een voorbereidingsteam is nog druk doende om het definitieve 
aanbod te , organiseren. Het totale programma zal nog officieel bekend worden gemaakt. Waarschijnlijk 
in een nieuwe nieuwsbrief van Gemeente en NCG. Voor het onderwerp Hypotheken zal een apart 
evenement worden opgezet, omdat de daarbij betrokken partijen op 29 september niet beschikbaar zijn. 
 
In ieder geval wordt het een inloopbijeenkomst. Je kan dus elk moment binnenlopen en je eigen 
rondgang kiezen. Uiteraard is gekozen voor De Pompel als locatie. De Informatiemarkt is geopend van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 
  
REACTIES: Wil je reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan 

s.v.p. een email naar versterkingoverschild@gmail.com.  

 

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

 

    

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

 

 
 

 
 



 



 

 

 

Helaas is de zomervakantie alweer voorbij. Één geluk, we kunnen nog steeds 

genieten van het mooie weer. De kinderdisco stond 14 juli gepland. De 

(verkleedde) kinderen konden onder het mom van een muziekje spelen in de 

gymzaal. Tussen het spelen en dansen door werden de kinderen getrakteerd op 

“champagne” en andere lekkernijen. Evenementen wil alle kinderen bedanken 

voor hun mooie outfit.  

 

Nu de werkgroep dit enkele dagen voor de schuurverkoop schrijft, zijn ze 

hartstikke blij met de opgaven. Het zijn er maar liefst twintig! De 

weersvoorspelling voor zaterdag 15 april lijkt goed; droog en een zonnetje. Nu 

alleen hopen dat de schuurverkoop goed wordt bezocht! Hierover lezen jullie in 

de volgende editie van Schildjer Proat vast meer. 

 

De band ‘Turn Left’ komt steeds dichterbij, hebben jullie 27 oktober al 

genoteerd in jullie agenda?  

 

Nog wat vrije tijd over? Kom dan de werkgroep versterken! Ben je creatief en 

vind je het leuk om samen met ons activiteiten te organiseren? Neem dan gerust 

contact op met één van de onderstaande personen.  

 

 

Creatieve groeten van Jelle, Joba, Rammona en Kate! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          De coverband “Turn Left” 



 

 



WINDLUST MAIL 

 

Om te beginnen met 9 en 10 juni 

(molenweekend) heeft u nog het aantal 

bezoekers tegoed dat de Windlust bezocht. 

Acht bezoekers wisten de Windlust te 

vinden. Hadden er best wat meer mogen 

zijn maar het was wel een heel gezellige 

dag. Er werd gedraaid en zelfs konden we 

zo nu en dan wat malen en vooral de 

bezoekers vonden dat een mooi gezicht. 

Diegenen die dat wilden konden een zakje 

gemalen en gebuild meel mee nemen en 

ook daar werd gebruik van gemaakt. 

    

Tijdens de laatste paar keren draaien 

merkten we dat de ligger (de onderste steen 

van het maalkoppel) een beetje scheef lag 

en daardoor wordt een onregelmatig 

maalproduct verkregen. Er was een verschil 

van 8 mm. tussen de hoogste en de laagste 

kant en dat is teveel. Na informatie bij de 

molenmaker die destijds het koppel heeft 

geïnstalleerd is de steen aan de laagste kant 

wat opgekrikt en met een stukje triplex van 

ca. 5 mm. dik tussen de steen en één van de drie stelblokjes ligt de steen weer prachtig horizontaal. 

We zagen er aanvankelijk erg tegenop om deze klus te klaren, maar het viel achteraf mee. Verder 

hebben wij besloten dat er, vanwege het mooie weer en meestal iets te weinig wind, een grote 

schoonmaak zal plaatshebben. Alle graan is opgemalen en alle meel is afgevoerd, in totaal 625 kg.  

27 zakken van 25 kg. dus even flink sjouwen. De stofzuiger is,  samen met bezem en handveger flink 

aan het werk geweest.  Verder zijn praktisch alle stukken en stukjes hout, waarvoor geen directe 

bestemming is, afgevoerd en ziet de molen er momenteel erg opgeruimd uit.     

 

Dan, het oliepersen. Het krabbelwiel is gemonteerd en dit lijkt goed te werken. Een krabbelaar is 

gemaakt en moet worden afgesteld. Ook de contrakrabbelaar moet nog worden gemaakt en afgesteld. 

Met de aandrijving via een riem zijn we bezig. Binnenkort kunnen we deze riem gaan krammen 

zodat hij deelbaar is. Bij het ter perse gaan van deze Schildjer Proat is de eerste proef achter de rug. 

Dus er zit nu schot in de zaak.         

   

Het prachtige weer van de maand juli en begin augustus heeft tot gevolg gehad dat we alle wiggen, 

woutertjes, spieën en wat er verder nog aan klemmende verbindingen zijn, hebben moeten nalopen 

en aanhalen, want door de droogte en hitte zijn er diverse verbindingen los komen te zitten. De 

molenmaker komt één dezer dagen om alles nog eens te controleren. Ondanks dat deze wiggen er 

soms al meer dan 100 jaar inzitten werkt het hout nog steeds en krimpt of zet uit vanwege het weer. 

Met de grote schoonmaak achter de rug zijn we begin september weer begonnen met malen. 

     

 



 

Tijdens de open monumentendagen (8 en 9 september) hebben we 3  molenaars-in-opleiding de hele 

zaterdagmiddag op de molen gehad en ze flink doorgezaagd op theoretisch gebied en veel praktijk 

laten doen. De molen is van 11.00 uur tot 17.00 uur open geweest en er zijn in totaal 16 bezoekers 

geweest. En dat is eigenlijk best veel voor ons doen, want meestal komen er op zulke dagen niet veel 

meer dan enkele bezoekers.            

 

Dan tenslotte: Er bleek nog ergens wat geld voor de Windlust in een potje te zitten en door het 

bestuur is besloten om ook de onderkant van de stelling schoon te maken en te schilderen zodat de 

molen er weer tip top uit zal zien over enkele weken.      

    

Ik stop er weer mee en wens u mede namens Marius als vanouds  

 

tot meels/mails. 

 

Lex. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 



 De Schildgroep  

De Schildgroep is onder constructie.  
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
theatervoorstelling. Er komt weer 
locatietheater in Overschild!! 
We zullen u zo gauw mogelijk op de hoogte te 
stellen  van de laatste ontwikkelingen. We 
vragen daarvoor uw begrip. 

 
 

 

Hou ondertussen onze website in de gaten 
www.de-schildgroep1.webnode.nl 

en vergeet onze facebookpagina 
niet!! 

Klaasje Pen 

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


 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

 

Bestuur s.v. Mono 

In de vorige editie van de Schildjer Proat deden we een oproep voor bestuursleden. Gelukkig kan ik melden 

dat er twee nieuwe bestuursleden zich hebben gemeld. Daar zijn we zeer blij mee! Dat houdt niet in dat we 

nu geen bestuursleden meer nodig zijn. Als je graag bij ons in het bestuur wilt, meld je dan aan via 

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

Voetbal 

Alleen de maand september en dan is het voetballen op de zondagavond alweer afgelopen. We voetballen 

nog door tot en met 30 september. Daarna houden we een winterstop om dan de eerste zondag van april 

2019 weer te beginnen.  

Voetballers wees niet getreurd, in de winter mag je op de maandagavond komen volleyballen. 

Volleybal 

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

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

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

Het 20ste recreatief volleybaltoernooi van 6 en 7 juli ligt alweer een tijdje achter ons. We deden dit jaar met 

4 teams mee. Natuurlijk deden we dit met de nieuwe shirtjes die zijn aangeschaft. De shirtjes zijn goed in 

het zweet gewerkt. Alle teams hebben goed gespeeld en plezier gehad. Het team onder leiding van Bas Pen, 

de Meertjes, hebben het zelfs tot de tweede plek geschopt.  

Dit jaar is het zelfs gelukt om elk team op de foto te krijgen. Elders in de Schildjer Proat kun je ze bekijken. 

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue. 

Op 9 juni hadden we onze sport -en spelmiddag gehouden. In totaal hadden we vier teams die tegen elkaar 

gingen strijden voor de felbegeerde beker.  De teams bestonden uit de Papengangsters, Mono, HoepLa en M. 

van Maar. Net als voorgaande jaren hadden we in totaal 4 onderdelen: voetbal, volleybal, hindernisbaan en 

als laatste een sport -en spel quiz. Iedereen deed zijn uiterste best om met zijn team de meeste punten te 

behalen. De terechte winnaar van deze dag was het team HoepLa.  

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

Voor de barbecue hadden zich 50 personen opgegeven. Dit werd een leuke en gezellige avond. 

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

Bedankt! 

Elders in de Schildjer Proat foto’s van deze dag. 

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


 

 

Slochter Wold Spektoakel 

Op 1 september hebben we weer meegedaan met het SWS. Als team, maar ook met een spel hier in 

Overschild op het sportveld.  

We hadden deze dag het getroffen met het weer. Een heerlijk zonnetje met niet al te harde wind. Ons eerste 

spel begon in Steendam. Met vier helmen aan elkaar vast en een bak water in het midden over een parcours. 

Aan het eind moet je dan zoveel mogelijk water hebben. Daarna op de fiets naar het volgende spel. We zijn 

aan het kanoen geweest, we hebben gedart (met bijpassende bierbuik), een hindernisbaan met zeephelling 

overwonnen, twee emmertjes water weggebracht over een afstand en dat ± 9 keer, meelwormen gegeten, 

zelfs een kluis gekraakt. Het laatste spel mochten we in Overschild zelf doen. Daar mochten we onder 

toeziend oog van Erwin van der Laan, Corrie van der Laan en Klaasje Pen een bal door een gat proberen te 

krijgen. Als dat was gelukt door naar 1 van de tien verschillende kratten. De inhoud van de kratten had alles 

te maken met auto’s. Diegene moest dan raden wat voor onderdeel het was en daarna was de volgende aan 

de beurt. 

Dat was het einde van een hele leuke en sportieve dag. Een dag die we mede door Bas Pen hebben kunnen 

volhouden, hij verzorgde ons tot in de puntjes met zijn rijdende SRV fiets.En ook hier hebben we weer 

foto’s van die u elders in de Schildjer Proat kunt vinden. 

Contributie 

De contributie voor 2018 gaan we weer ophalen. Het is net als voorgaande jaren 5 euro per lid. 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 
   

 

 

 

 

Het is inmiddels al weer september en het wordt hoog tijd om voor de rest van het jaar nog wat 

maaltijden op de kalender in te vullen. 

Aanvankelijk hadden we het plan om deze maand al een maaltijd te organiseren, maar dat blijkt 

kalender technisch niet haalbaar. Voorlopig bieden we nu het volgende eetschema voor 2018 

(2019 volgt wat later). 

 

Donderdag 4 oktober 2018 (werelddierendag dus vegetarisch?!) 

Donderdag 8 november 2018 

Donderdag 20 december 2018 (Kerstdiner) 

 

We zijn dringend op zoek naar enthousiaste eetcluppers, die de maaltijden voor 4 oktober en 8 

november willen voorbereiden, klaarmaken en presenteren. 

 

Via het emailadres van Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl) of de onderstaande 

antwoordstrook kan je je voor deze maaltijden opgeven.  

 

Opgave als kookteam (voor 4/10 en/of 8/11) kan eveneens bij Rob Gramberg via de email. 

 

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 in principe € 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!). 

 

 
  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik geef me op voor één of meer eetmomenten in 2018 (gewenste data svp aankruizen) 

 4 oktober 2018            8 november 2018         20 december 2018 

 Ik wil ook wel  assisteren. 

 

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


 
 

 

 

www.overschild.nu 



Nieuws van het Oranjecomité 

Beste dorpsgenoten, 

Koningsdag ligt alweer een aantal maanden achter ons. Plannen voor 

het komende jaar moeten nog worden gemaakt. 2018 was een speciaal 

jaar want Koning Willem-Alexander vierde zijn vijf jarig jubileum op de troon, en wat blijkt hij 

is in zijn vijfde jaar op de troon populairder dan ooit. Dat is onderzocht in het  jaarlijkse 

Koningsdagonderzoek onder ruim 25.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. 85 procent 

van de deelnemers heeft er vertrouwen in dat hij zijn werk goed doet. Een jaar geleden was dat 

nog 82 procent en in 2016 77 procent.  

Op meerdere aspecten scoort Willem-Alexander beter dan vorig jaar. Meer mensen vinden dat 

Willem-Alexander weet wat er speelt in Nederland (70%>75%) en vinden hem koning van alle 

Nederlanders (77%>81%). Ook is hij volgens iets meer mensen geloofwaardig (80%>83%) en 

presenteert hij zich beter (85%>89%).  

Verder omschrijven panelleden de koning als betrokken, benaderbaar en open. Ook vinden ze 

hem gewoon, maar niet te gewoon. Diverse koningshuis-experts merkten op dat de koning 

daarvoor moest waken. Slechts 10 procent van de panelleden vindt Willem-Alexander op dit 

moment te gewoon, tegenover 80 procent die dat niet vindt.  

Net als voorgaande jaren is koningin Máxima het populairste lid van het koningshuis. Ook 

constant is de tweede plek voor Willem-Alexander. Wel nadert hij langzaam maar gestaag de 

koningin als het gaat om het favoriete lid van het Koninklijk Huis. Prinses Beatrix en prof. mr. 

Pieter van Vollenhoven delen de derde plek.  

Liefhebbers van het koningshuis kijken alweer uit naar de derde dinsdag in september wanneer 

in Den Haag weer genoten kan worden rondom het spektakel van prinsjesdag. Ondergetekende 

kan het aanbevelen het is een echte aanrader om daar eens een kijkje te nemen. 

Stand van zaken in ons Oranjecomité. Afine Noordenbos is verhuisd naar Schildwolde en zal 

haar activiteiten neerleggen. Afine ook via deze weg hartelijk dank voor alle inzet en we gaan je 

missen. Het Oranjecomité is dus dringend op zoek naar nieuwe leden. 

Heb je affiniteit met ons koningshuis en vind je het belangrijk dat koningsdag gevierd wordt in 

Overschild dan zijn wij op zoek naar jou. Het comité kan namelijk niet verder zonder nieuwe 

inbreng dus wacht niet maar meld je aan bij 1 van de onderstaande leden. Voor dat we het weten 

staat koningsdag namelijk weer voor de deur. 

Een hartelijke groet van, 

Dianne Blaauw, Kelly Puister en Tessa Noordenbos 

  

 



                                   

     Kinderspeelweek 2018 

 

 

Eén voor één kwamen de aanmeldingen binnen. De planning was erg vol, maar er is geen 

speelweek zonder kinderen en vrijwilligers. Met 57 kinderen kon de kinderspeelweek 

2018 van start gaan. En dat met 34 toppers die zich aanmeldden als leiding. En dan 

natuurlijk de rest van de vrijwilligers nog. Wat hebben we toch weer een fantastische 

week gehad met ons allen. Onze missie was om de survivalbanen (en elkaar) te overleven 

en dat is gelukt!   

 

 

En hoe ziet zo’n week er dan uit? Nou laten we maar beginnen bij het begin. Tijdens de 

vergaderingen hebben we heel wat plannen bedacht. O ja, en er zijn nogal wat dingen 

veranderd (hè Bas?). We hebben veel nieuwe spullen aan kunnen schaffen door 

subsidies, bijdrage van ouders, collecte door het dorp en ga zo nog maar even door. Er 

zijn twee grote tenten gekocht, nieuwe hamers, een aanhanger, een nieuwe wasbak, een 

nieuwe fotocamera, stevige/opstabelbare tafels en stoelen, nieuwe verlichting, een 

nieuwe tuinslang etc.. etc.. Heel wat investeringen waar we nog jaren lang plezier van 

zullen hebben.  

 

De vrijdag voor de speelweek zijn we begonnen met het opbouwen, slepen, in elkaar 

zetten, installeren en schoonmaken van al onze benodigdheden voor de speelweek. En 

dat doen we, zoals ieder jaar, niet alleen. Met veel hulp van dorpsgenoten hebben we 

onder andere de twee grote nieuwe tenten opgezet. Na twee dagen druk bezig te zijn 

geweest staat het grootste gedeelte al klaar. Moe maar voldaan hebben we, na al dat 

harde werken, de speelweek geopend op zaterdagavond. De leiding, ouders en 

vrijwilligers waren aanwezig. De planning werd bekend gemaakt, de belangrijkste regels 

werden besproken en er werd nog lang en gezellig na gekletst met een drankje en een 

hapje. Hier ontdekte een van onze vaste stamgasten dat zelfs voor de avond een 

verandering in het leven is geroepen.. er zijn geen broodjes hamburger meer in verband 

met de lage hoeveelheden vitaminen. Er is bittergarnituur voor in de plaats gekomen.. 

veel beter zo 😉.  



 

Dan is het zover, maandagochtend half 10, waarop alle kinderen zich snel verzamelden 

op het Kosterserf. Er waren dit jaar weer 5 groepen, wat betekend dat er ook 5 hutten 

komen te staan. Kinderen van binnen en buiten het dorp, wat een 

gezelligheid. Aan de slag dan maar! Ondertussen kon er 

geknutseld en in de speeltuin gespeeld worden. De nieuwe 

toestellen zijn in goede smaak gevallen, daar zijn we blij mee. 

We hopen in de loop der jaren nog verder uit te kunnen breiden. 

Na de middagpauze werden de hutten weer in allerlei kleuren 

geverfd. Tussentijds waren er onverwachte opdrachten per 

groep om punten te verdienen voor het survivalspektakel deze 

week. Groep 4 heeft deze dag de meeste punten binnen weten 

te slepen. Op naar morgen!  

 
‘We hebben een speelweek in Overschild 

En alle kinderen worden wild 

We spelen zingen en dansen hier 

En hebben samen veel plezier’ 

 

‘Vandaag begon de survivalweek 

Van strijden raken wij niet van streek 

We bouwden en verfden tussen door 

En zingen nu weer in een koor’ 

 

Dinsdag gingen de kinderen van 4,5 en 6 jaar eerst 

op het grote kasteel springkussen. Daarna speelden 

ze op het veld, werden de hamers weer uit de kisten 

getrokken en zo werden de hutten verder 

afgemaakt. Na een lekker broodje knakworst op het 

veld, was het tijd om de auto’s te starten en naar 

het Kabouterpad in Steendam te gaan. Het werd 

een speur dag. Een lege eierdoos werd gevuld met 

allerlei mooie voorwerpen wat op het doosje stond. 

Tygo, Kim, Luuk en Nathan hadden deze speurwedstrijd gewonnen.  

 

De wat oudere kinderen van 7 tot en met 12 jaar gingen op survival-speur-tocht door 

het dorp. Aan de hand van foto’s moesten de groepjes hun route weten te vinden. 

Onderweg gingen zij de volgende uitdagingen aan: 

- Krat stapelen  

- Proeven  

- Popcorn poffen, boven echt vuur! 

- Evenwichtsbalk  

- Hindernisbaan 

- Het hoepelspel  

- De foto ronde 

- De stormbaan 

- Het woordenspel  

 



De gehele dag hebben de kinderen verschillende voorwerpen moeten meesjouwen. Een 

fles sinas, een tennisbal, een pen, een rauw ei.. zelfs tijdens de spelletjes moesten de 

kinderen creatief zijn om de voorwerpen de hele dag bij zich te houden. Per 

teruggebracht voorwerp, kon je ook een punt verdienen. Op 5 verschillende locaties 

kregen de kinderen een broodje knakworst, wat drinken.. genoeg energie dus om weer 

verder te gaan. Het groepje van Thijs, Naomi, Pieter, Rutger, Imre en Renate hebben 

deze dag gewonnen. Gefeliciteerd!  

 

 Op de tweede plaats: Eva, Mika, Marjanne, Rene, Elise & Anne 

 Op de derde plaats: Justian, Hendrik, Johan, Sophia, Angela & Damian 

 Op de vierde plaats: Kurt, Ferdian, Janetta, Franciska, Sylvana & Sanne 

 Op de vijfde plaats: Storm, Morrison, Lisa, Femke, Niek & Sander 

 Op de zesde plaats: Roos, Iris, Joost, Koen, Sigrid & Sterre 

 

Dit was alweer de tweede dag van de kinderspeelweek.  

 
‘De jonge kids gingen naar het bos 

De survival dag ging helemaal los 

Met popcorn, sinas en ei erbij 

Was iedereen vandaag weer blij’ 

 

Iedere avond is de tent en bar geopend. Dit jaar 

werd er op de dinsdagavond een 

frikandellenwedstrijd gehouden. Frikandellenkoning 

Martijn heeft deze strijd gewonnen, door maar 

liefst 9 frikandellen naar binnen te schuiven. Sjors 

werd 2e en Bas van Rulo werd 3e. Wie verslaat 

Martijn volgend jaar? Deze frikandellen werden 

gebakken en gesponsord door D.C.S. Dijkstra 

Cleaning services. Bedankt Jelle!  

 

Dag 3 is aangebroken. Het is alweer woensdagochtend, dus tijd voor een verrassing. 

Nadat alle kinderen zich verzameld hadden, verlieten de auto’s een voor een het dorp 

Overschild. De reis ging naar het maisdoolhof in Meerstad. Groep voor groep 

worstelden wij ons door het doolhof heen. Het was soms moeilijker dan we gedacht 

hadden, maar het is ons allemaal gelukt. Het was een geslaagde ochtend en tijd om een 

broodje te eten thuis. De woensdagmiddag 

werden er verschillende spellen gedaan op 

het sportveld. Zo werd er met eieren 

gegooid (en gevangen), snoephappen, buik 

glijden, tent opzetten, torens bouwen (van 

marshmallows), vragenronde en het bekende 

water-doorgeef-spel. Groep 1 en groep 2 

hebben hier bijzonder veel punten mee 

verdiend.  

 

 



In de avond werd er met de leiding en andere vrijwilligers een spectaculaire QUIZ 

gespeeld met Quizmaster Martijn.  

 
‘De woensdag ging weer snel voorbij 

Met auto’s waren we een lange rij 

Een doolhof hier en spelletjes daar 

En alles is weer voor elkaar’ 

 

Als wij ons vandaag bedenken dat dit alweer de één na laatste dag is van de speelweek, 

vragen wij ons af waar de tijd is gebleven. Het is alweer donderdag. Hup-hup-hup, we 

mogen geen tijd meer verliezen. Vol gas gingen we met een kleine 100 personen in de 

dubbeldekker naar Grootlinze. Grootlinze heeft veel vraagtekens op zich afgeroepen, 

maar we gingen dit jaar naar natuurlijk Drouwenerzand. Met volle buikjes, die door de 

vele attracties wel drie keer om zijn gedraaid, gingen we aan het eind van de middag 

weer terug naar Overschild. Wat een dag! En wat waren we veel in het oranje trouwens 

dit jaar. Steeds weer op pad!  

 
‘Vandaag hadden wij een survival klus 

Met 90 mensen in de bus 

In Drouwenerzand gingen wij te keer 

En tot de volgende keer maar weer’ 

 

Met een dubbel gevoel begonnen we vrijdagochtend met het afbreken van de hutten. 

We vonden het allemaal jammer dat dit alweer het einde van de kinderspeelweek is, 

maar het slopen en sjouwen mocht de pret niet drukken. De ochtend is in een rap tempo 

voorbij gegaan. We deden nog een reuze stoelendans voor extra punten en dan is het 

zover.. de uitslag van de weekwedstrijden: 

 GROEP 1 WINT! Met maar liefst 26 punten. 

 Groep 4 werd tweede, met 20 punten. 

 Groep 3 werd derde, met 19 punten. 

 Groep 2 werd vierde, met 17 punten. 

 Groep 5 werd vijfde, met 12 punten. 

Het was een week met wisselend weer, maar wat hebben we het goed gehad met ons 

allen. We kregen nog een lekkere ijsco in verschillende smaken uit de ijscokar van 

Rondhuis entertainment. Met een leuke prijs gingen de kinderen van groep 1 samen met 

de anderen gauw naar huis. Even bijkomen van de hele week en dan gauw weer de 

verkleedkist over de kop gooien. Tot vanavond! 

 

 ‘Vandaag is het strijden alweer voorbij 

Deze week was iedereen blij 

Het klimmen en klauteren is weer klaar 

Het was weer leuk, tot volgend jaar!’ 

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft alles alweer klaar staan voor de laatste avond van de 

kinderspeelweek. Het werd een gezellige avond, waarbij (zoals ieder jaar) 



iedereen welkom is! ! DJ Nico zorgde voor een gezellige sfeer, er waren hamburgers te 

koop, drankjes af te halen bij de bar en het belangrijkste.. de  

 

kinderen waren fantastisch verkleed voor de verkleedwedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

De uitslag van de verkleedwedstrijd was erg moeilijk.. er waren zoveel kinderen leuk 

verkleed. Er waren veel kinderen in duo’s verkleed, prinsessen, boeven, boeren, piraten, 

Minions en zelfs het thema survival kwam op de vrijdagavond weer naar voren. Maar de 

jury heeft een beslissing moeten maken, waarbij: 

 Benthe 1e is geworden (verkleed als K3) 

 Mika 2e is geworden (verkleed als soldaat) 

 Thijs 3e is geworden (verkleed als Superhero)  zie foto links 

Het was een gezellige avond en daarmee hebben we de kinderspeelweek met een goed 

gevoel afgesloten.  



Om te noteren!!  

 De kinderspeelweek in 2019 zal plaatsvinden van 12 t/m 16 augustus 

2019. Dus noteer dit alvast in jullie agenda! Dit is week nr. 33!! 

 Vrijdagavond 16 augustus 2019 is er een gezellige avond voor iedereen! 

Ook als je niet bij de speelweek bent geweest, niet in Overschild woont 

maar wel zin hebt in een gezellige avond om nooit te vergeten.. Kom langs 

op het Kosterserf in Overschild! De avond begint om 19.00 uur en de 

muziek gaat uit/bar gaat dicht om 01.00 uur. Veld leeg om 1.30 uur. Tot 

dan!  

 

Zoals jullie wellicht al gezien hadden…  
Nadat de kinderspeelweek is afgelopen hebben wij nog steeds niet stil gezeten. We zijn 

druk bezig om het Kosterserf op te knappen. Daarbij hoort een strak en recht veld. In 

samenwerking met Loonbedrijf Noordenbos is het hele veld aangepakt en weer super 

strak aangelegd. Er is nieuw graszaad gezaaid en de nieuwe ideeën voor een eventueel 

nieuw speeltoestel liggen alweer op tafel. Zo kunnen we volgend jaar op een nog mooier 

veld een volgende kinderspeelweek vieren en kan er in tussentijd leuk gespeeld worden 

in onze mooie speeltuin!  

 

 

Bedankt en tot volgend jaar! 

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

ouders, spel- en eetlocaties) nog een keer heel erg bedanken die ons geholpen 

hebben om de kinderspeelweek weer tot een groot succes te maken. 

 

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

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

www.kinderspeelweekoverschild.nl. Volg ons ook op Facebook!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild 

Marleen van der Beek 

  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
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/


Ingezonden bericht van Bart Leving om de verspilling van verloren fruit tegen te gaan en 

tevens liefhebber van Cider. 

Apple funding 

Van september tot en met november organiseert Doggerland meerdere 
appelinzameldagen bij het Ciderhuis in de Biotoop in Haren.Door middel van 
“apple funding” kan iedereen investeren in de productie van cider, gemaakt van 
hun appels uit eigen tuin. Voor elke 20 kg appels, ontvang je een fles Doggerland 
Craft Cider, gemaakt van appels uit jouw eigen tuin! Voor meer informatie over 
apple funding, kijk op de pagina met veelgestelde vragen: 
https://doggerlandcider.com/faq/ 

Appeldonatiedagen 2018 
Tijdens het appelseizoen (september-november) worden er meerdere 
appeldonatiedagen georganiseerd waar je in en rondom Groningen appels kunt 
inleveren voor de Doggerland Craft Cider. Check de Facebook pagina voor de 
eerstvolgende donatie mogelijkheid. Of word lid van de appeldonateurs-groep en 
blijf op de hoogte van alle informatie rondom de appeldonatie: 
www.facebook.com/groups/158428328040962   

  Zaterdag 15 september- De Biotoop, Haren (9-15 uur) 

  Zaterdag 29 september- De Biotoop, Haren (9-15 uur) 

  Zondag 7 oktober – De Biotoop, Haren (9-15 uur) 

  Zondag 14 oktober – Toentje, Groningen (11-17 uur) 

  Zaterdag 20 oktober – De Biotoop, Haren (9-15 uur) 

  Zondag 4 november – De Biotoop, Haren (9-15 uur) 
 

Wil jij appels inleveren buiten de appelinzameldagen om? Dat kan natuurlijk! 
Neem dan even contact met ons op via het contactformulier op 
http://doggerlandcider.com of stuur een mailtje naar: 
info@doggerlandcider.com. 
 
Appelplukdagen 2018 
Ben je niet in het bezit van een appelboom? Geen nood! Tijdens het appelseizoen 
is jouw hulp hard nodig om appels te plukken in meerdere verlaten boomgaarden 
in de omgeving Groningen. Tijdens de appelplukdagen kun jij helpen met het 
plukken en rapen van appels en daarmee heerlijke Doggerland cider 
verdienen! Check ook de Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/doggerlandcider voor de eerstvolgende pluk 
mogelijkheid of stuur een mailtje naar info@doggerlandcider.com. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunstroute De Paauwen 

Op 9 september 2018 vond de tweede editie van Kunstroute De Paauwen plaats.  

We waren goed voorbereid, maar spannend blijft natuurlijk altijd wat het weer gaat doen. 

Want in de stromende regen hoef je geen publiek te verwachten.  

Gelukkig, het was een geweldige dag met perfect weer en veel bezoekers.  

Op 13 locaties stelden bewoners van de Ooster- en Westerpaauwenweg, Meenteweg en 

Afwateringskanaal ruimte beschikbaar voor ruim 20 exposanten. Dat waren zowel 

buurtgenoten als kunstenaars van buitenaf.  Een hele mooie mix van verschillende soorten 

kunst.  

’s Ochtends was het nog rustig maar in het begin van de middag kwam de bezoekersstroom 

goed op gang en was het gewoon druk. Bezoekers genoten van prachtige kunstwerken en 

enthousiaste exposanten die met liefde vertelden over hun werk. 

Ook niet onbelangrijk: de buurtbewoners hadden alles uit de kast gehaald om van hun 

schuren, garages, huizen en tuinen mooie expositieruimtes te maken.  

Zonder iemand te kort te willen doen hier wat voorbeelden:  

- Anneke, die haar atelier openstelde en mensen liet zien hoe haar kunstwerkjes ontstaan 

- Francien, die haar beelden buiten kon tentoonstellen in de tuin aan het Afwateringskanaal 

midden in de weilanden waar ze prachtig tot hun recht kwamen 

- Hannah, in haar tot studio omgebouwde garage waar haar prachtige, professionele 

schilderijen schitterden 

- Lindsey, die ondanks haar lichamelijke beperkingen hele mooie schilderijen maakt waar 

veel belangstelling voor was 

- Victoria en Majid, die nog maar sinds kort op De Paauwen wonen en meteen gestrikt werden 

om hun schuur open te stellen, wat ze zonder te aarzelen deden 

Aan deze editie hadden we ook een 

goed doel verbonden, namelijk de 

Stichting ALS. Hennie Hermans, 

zelf kunstenaar, bewoner van De 

Paauwen en  vorig jaar 

initiatiefnemer van de Kunstroute, 

kreeg eind 2017 de diagnose ALS.   

,,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.’’ 

Het lijkt er op dat de inzamelingsactie aardig wat op geleverd heeft, dat moeten we nog even 

uitwerken maar we kunnen nu al zeggen dat er een mooi bedrag gedoneerd kan worden.  

Voor ons was het een feestje om te organiseren en om te zien hoe het allemaal op zijn plek 

viel. Mooi om te zien hoe bezoekers, exposanten en bewoners genoten van dit evenement.  

Als buurt hebben we daar na afloop nog even een drankje op genomen en gezellig nagepraat. 

Een mooie afsluiting van een geslaagde dag!  

Joke Groeneveld  



Op naar de top voor de sponsoractie Klimmen tegen MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 10 juni was het dan zover…ik werd al ruim voor de wekker wakker, nog vóór half zes, van het 

gestommel van de drie mannen in het appartementje boven ons. Meteen klaar wakker en gauw in de 

benen, blij dat ik me in elk geval niet zou verslapen! We hadden die mannen de dag er voor al met hun 

fietsen en hun sponsorshirtjes gezien: ook zij maakten zich klaar voor de start om 7.00 uur aan de voet 

van de Mont Ventoux.  Veel fietsers maar ook een grote groep lopers bij de start in het dorpje 

Malaucène, en hetzelfde bij de twee andere startplaatsen aan de andere kant van de berg. Het beloofde 

een heel warme dag te worden, dus ik zette er flink de pas in, om nog vóór de warmste uren van de 

dag de altijd koele en winderige top te kunnen bereiken... 

Ik had het nooit eerder gedaan en had geen idee of ik het kon. Maar het liep lekker en ik werd steeds 

enthousiaster: van de prachtige vergezichten, van alle vrolijke aanmoedigingen van mensen langs de 

kant van de weg en in voorbijrijdende auto’s, van het warme onthaal bij de rustplaatsen, van de 

gemoedelijke sfeer! Veel eerder dan verwacht, na vier uur en twintig minuten lopen, kwam ik aan op 

die bijzondere, kale bergtop. Daar trof ik Johan weer, die in de auto naar boven een jonge vrouw een 

lift had gegeven. Ik werd er verlegen van toen ze me bedankte ‘omdat ik dit ook voor haar had 

gedaan…’ Deze jonge, op het oog sterke en energieke vrouw, had dus ook MS! En ja, daar is het 

allemaal om begonnen: om meer onderzoek mogelijk te maken, zodat in de (hopelijk nabije!) 

toekomst voor mensen als zij de kwaliteit van leven kan worden verbeterd en ze uiteindelijk van deze 

rotziekte kunnen genezen. 

De actie begon dus met geld inzamelen. Ik ben lid van het Groningse team, Grunn MoveS, dat 

uiteindelijk bijna  40.000 euro heeft ingezameld. Wat was ik blij verrast met alle spontane donaties! In 

Overschild mocht ik met mijn spaarvarken bij de inschrijftafel van de MONO wandeltocht gaan zitten, 

super! De PLUS Supermarkten is één van de hoofdsponsors van de actie, en die van Schildwolde deed 

ook een flinke duit in het zakje…het is zo fijn om je bijdrage te zien groeien!  

ALLE GULLE GEVERS…HEEL HARTELIJK DANK!!! 



Als het even kan doe ik volgend jaar weer mee. 

En hoop ik weer op een bijdrage van zo veel mogelijk mensen!  

Annette Nugteren 

Graauwedijk 10 



           Overschild 55 - 65 jaar geleden (deel 3) 
 

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

 
ULO en Jansonius 

Een grote dag breekt aan. Wij gaan naar de ULO op 10 km. afstand in 
Siddeburen. Na 2 km. komen wij eerst op het kruispunt van de buurtschap De 
Paauwen - ook al met dubbel a - onderverdeeld in Oosterpaauwen en 

Westerpaauwen. Hier fietsen wij verder met Dies Flikweert, die in de 2de klas zit 
en die wij al kennen van de lagere school. Zijn broer Kees zit nog op de lagere 

school en fietst een jaar later ook mee. Dies woont op de Oosterpaauwen. Naast 
de familie Flikweert woont de familie Jansonius. Een vader, een moeder met hun 
ongetrouwde zoon Herman van ongeveer dertig jaar. Zij hebben zo hun eigen 

gewoontes. Wanneer ze naar Groningen gaan voor kledinginkopen reizen ze met 
de bus, die elk halfuur vanuit Ten Post op 6 km. van hun huis vertrekt. Omdat de 

bus het hele traject langs het Damsterdiep rijdt is het risico van te water raken 
groot, aldus de familie Jansonius. Zij kiezen er daarom voor om telkens een half 
uur na elkaar te reizen. Terug uit Groningen idem. Mocht een bus in het 

Damsterdiep komen, dan is het zwartste scenario dat slechts één van de drie de 
verdrinkingsdood sterft. 

   Herman is een rondrijdende almanak. Hij weet veel en wat hij niet weet komt 
hij te weten door zijn nieuwsgierigheid. Hij fietst door de wijde omgeving, tikt 
aan zijn hoed wanneer hij iemand groet en stapt geregeld van zijn fiets om 

bijvoorbeeld aan een voorbijganger te vragen ‘Daar, op die boerderij, woont toch 
de familie Dijksterhuis? Die zoek ik’. Wanneer dan het antwoord is dat daar boer 

Everts woont, is Herman toch tevreden. Dat weet hij dan intussen ook maar 
weer. Zo vergaart hij veel kennis. Geleidelijk aan nemen wij hem veel serieuzer 
wanneer wij ontdekken dat hij medewerker is aan de boeken “De eerste jaren 

van de Afscheiding van 1834”, “Dörp en Stad”, “Haim en heerd” en de 
“Geschiedenis van Slochteren”. 

   Met Dies fietsen wij naar Schildwolde. Voordat wij over de hoge brug over het 
Afwateringskanaal gaan, duiken wij soms bij de dijk naar beneden naar het enige 

en piepkleine winkeltje van De Paauwen. Bij vrouw Van Bruggen kopen wij drop 
of toffees. 
 

Bevrijdingsfeest 
Soms doen wij iets met het hele dorp samen. Zoals bevrijdingsfeest op 5 mei. Er 

komt een optocht. Met onze jeugdclub gaan wij op een wagen. Wij maken een 
eenvoudige keuze. Wij gaan werken met twee kleuren. Groen en wit. De tractor 
wit, de wagen wit. Wij in witte kleding. De jongens met een groene vlinderstrik 

en de meisjes met groene sjerpen. 
   Maar zo eenvoudig is het niet. Hoe komen wij aan een witte tractor en wagen? 

Tractoren zijn allemaal rood, blauw of grijs. Job Bolt zou Job Bolt niet zijn als hij 
geen oplossing weet: witte kalk. “Gebruik mijn tractor en wagen maar. Daarna 
spuit ik het er gewoon weer van af.” Niemand anders komt op zo’n idee. Uren en 

dagen zijn Pait (bijnaam van Henk, die uit Pieterburen en dus op z’n Gronings 
‘Paiderboer’n’ kwam en daarom de bijnaam Pait kreeg) en ik in de grote schuur 

van ‘Klein Transvaal’ bezig.  
   Op 5 mei rijden wij over de vier wegen van ons dorp. Vier keer heen en terug. 
Fier staan wij op de wagen. Er is natuurlijk maar één tractor zoals die van ons. 

Die andere zien er gewoon dagelijks uit. De combinatie van veel wit met groene 
nuanceringen valt in goede aarde bij de jury. Onze eenvoudige stijl haalt de 



eerste prijs. ‘Eenvoud als kenmerk van het ware’ streelt onze calvinistische 

harten. 
   ’s Middags doen wij samen met de ‘openbaren’ spelletjes op hun sportveld. In 

een zak lopen, op stelten, koek happen en verder weet ik het allemaal niet meer. 
   Opeens gonst het door de rijen. 
   “De burgemeester is er! De burgemeester. Heb je hem nog niet gezien? Kijk, 

daar is hij.” 
   Alsof de koningin gekomen is. Zo groot is de verwondering. Nu is in die tijd 

een burgemeester een halve god. En dan te bedenken dat Overschild in drie 
burgerlijke gemeenten ligt. Het zuidelijke deel in Slochteren, het noordwestelijke 
deel in Ten Boer en het noordoostelijke deel in Loppersum. De grenzen komen 

bij elkaar midden in het dorp op het kruispunt. Wij wonen aan de zuidkant van 
de Graauwedijk en vallen onder Slochteren. Het feest is op het sportveld in het 

zuidelijke deel van het dorp. Dus is het de burgemeester van Slochteren die het 
de moeite waard vindt om dit versplinterde dorp te bezoeken. Hulde, hij kan niet 
meer stuk bij de Schildjers. Dan kan ik nog niet vermoeden dat pa nog moeilijke 

onderhandelingen met hem krijgt en dat ik hem nog heel vaak zal zien en 
ontmoeten. 

 
Brand en …… 

In het voorjaar gaan Kees en ik samen op een zaterdagavond naar de Matthäus 
Passion in Appingedam. Als 16-jarigen zijn wij misschien wel de jongste 
bezoekers van dit oratorium van Bach, dat in zang en muziek het lijden en 

sterven van Jezus vertelt. Het is zeer stijlvol, prachtige zang en muziek. Het doet 
iets met ons. Wij zijn trots, dat wij bij een zo hoogstaand religieus en cultureel 

gebeuren zijn en vinden dat dit hoort bij onze overgang van kind naar 
volwassene. Wij vinden dat de aria’s wel lang duren. De soliste herhaalt en 
herhaalt maar. 

   Tevreden stappen wij op de late avond weer op onze fietsen en peddelen in het 
nachtelijke duister over de lange stille Groeveweg, parallel aan het Schildmeer. 

   Plotseling zien wij iets boeiends. De lucht, ver weg, kleurt ineens anders. Een 
flakkerend licht. Dan - harder door fietsend - de ontdekking: er staat iets in 
brand! Prachtig om te zien hoe gele, oranje en rode kleuren - snel verspringend 

van vorm - afsteken tegen de zwarte hemel. De Matthäus Passion is geen 
onderwerp meer. Er is maar één vraag waarop wij ons zelf willen antwoorden. 

Waar is die brand? De afstand wordt kleiner en de vuurzee groter. De fascinatie 
slaat om in angst. Het moet in of bij Overschild zijn. Verschrikt kijken Kees en ik 
elkaar aan. Stel je voor dat één van onze boerderijen in brand staat. Mijn keel 

knijpt dicht. 
   “Ja Kees, het is ten westen van Overschild.” 

   Wij naderen het dorp en de brand. De brand is dichterbij. Moet toch wel in het 
dorp zijn. Maar waar? Onze kerk? Of onze lagere school? Wij fietsen het dorp 
binnen en zien dat het precies op het kruispunt is. Het huis en de bakkerij van 

Elema. Heel het dorp is uitgelopen en de brandweer spuit uit alle macht. De 
schuur gaat helemaal in vlammen op. Ver na middernacht komen wij thuis. Nu 

spreken we tegen elkaar uit hoe bang wij zijn geweest. Wij halen opgelucht 
adem. Wij hebben nog een huis om in te wonen en een bed om in te slapen. 
 

Gemeenteambtenaar worden 
Kort voor het ULO-examen neemt Vos, het hoofd van de school, mij na een les 

even apart. 
   “Benny, weet jij al wat je gaat doen? Heb je al een baan?” 



   “Nee, meneer Vos, ik weet het nog niet.” 

   Vos is gebeld door de secretaris van de gemeente Slochteren. Op het 
gemeentehuis hebben ze twee jongeren nodig. De gemeentesecretaris heeft 

gebeld naar de openbare ULO en naar de christelijke ULO. Goh, wat is daar nu 
eigenlijk te doen? Als ik er zin in heb moet ik met het gemeentehuis gaan bellen, 
zo spreekt Vos. 

   Ik weet niets van de gemeente. Nou ja, alleen dat pa er mee van doen heeft. 
De gemeente heeft voor wegverbreding een strook grond van onze landerijen 

nodig en wil de rare bocht uit het kruispunt halen, waardoor de boerderij moet 
worden afgebroken. Dat betekent dat pa met de gemeente onderhandelt en 
daarom wel eens naar het gemeentehuis gaat. Zelf ken ik het van de trouwdag 

van mijn zus Willy.  
   Ik ga naar het gemeentehuis voor een gesprek. Die jongen van de openbare 

ULO is er ook, Wiert Schaap. Wij worden ontvangen door meneer Brons, hij is de 
eerste vervanger van de gemeentesecretaris. Brons is de vader van Ella. Zij was 
een klasgenote tot en met de 2de klas van de ULO. Zij ging verder op een HBS. 

Zo gaat dat met een vader met een goede en intelligente baan. Brons praat een 
kwartiertje met ons en vertelt ons dat wij aangenomen zullen worden. “Formeel 

moeten jullie nog wel een sollicitatiebrief schrijven.” 
   “Hoe moet dat?”, vragen Wiert en ik als bijna uit één mond. 

   Brons pakt twee velletjes kladpapier en schrijft met potlood twee verschillende 
sollicitatiebrieven. 
   “Schrijf dat maar even over”, zegt hij. Hij pakt net schrijfpapier en een pen 

voor ons. Netjes schrijven wij. We laten de brieven zonder envelop bij Brons 
achter. Brons vraagt nog wanneer wij kunnen beginnen. Het is of per de 1ste van 

de maand of halverwege op de 16de. Ik kies voor 1 augustus, op de boerderij is 
toch niets meer te doen. Wiert gaat voor de 16de.   

   En zo verschijn ik op 1 augustus 1962 in pak met een stropdas op het 

gemeentehuis. Het zondagse pak is nu mijn werkpak geworden. Zo was ik nog 
een schooljongen van 16 en zo voel ik mij als een man van 36. Ik word 

aangesproken als Hoexum. De jongen ging tot kwart over 3 of 4 uur naar school, 
de ‘man’ werkt een lange dag tot kwart over 5. 
   De grote dag van het eerste salaris breekt aan. De gemeenteontvanger komt 

langs met enveloppen contant geld. 122 gulden netto. Dat is een geweldige 
start. In veel gemeenten begin je als volontair, dan verdien je geen cent en word 

je geacht blij te zijn met het feit dat jij je in het vak van gemeenteambtenaar 
kunt bekwamen. Of je begint in de rang van leerling-ambtenaar. Nee, zo niet 
Benny, eh … Hoexum bedoel ik. Ik begin in de rang van schrijver. Dat klinkt toch 

veel beter! Op diezelfde dag van het salaris komt de conciërge langs om de koffie 
af te rekenen, die slechts één keer per dag geschonken wordt. 3,75 per maand. 

Heel trots vraag ik hem of hij van 100 gulden terug heeft. 
 
Nog trotser ben ik wanneer in de eerste weken Loki (bijnaam van meneer 

Bouwman, leraar aan de ULO) aan het loket verschijnt, die nog niet weet dat ik 
op het gemeentehuis ben gaan werken. 

“Zo, werk jij hier?” 
Ha, denk ik, nu ben jij van mij afhankelijk! Hij heeft een uittreksel uit het 
bevolkingsregister nodig. Heel gewichtig zoek ik in de grote kaartenbakken de 

persoonskaart van Jan Bouwman. Ik vul het uittreksel-formulier in met alle 
persoonlijke gegevens van Loki. En dan onderteken ik namens het 

gemeentebestuur en plaats onder mijn handtekening de afkorting ‘a.t.s.’ 
(ambtenaar ter secretarie). Ik vul het bedrag van de legeskosten in. 



“Alstublieft meneer Bouwman, dat kost u 50 cent.” 

 
Er zijn vaste werktijden. Kwart over 8 beginnen. Doet de burgemeester ook. Hij 

zegt beide afdelingen altijd goede morgen, maar er zijn geregeld laatkomers en 
dan constateert hij mopperend: “Hunh …. iedereen is er nog niet!” 
 

In het sollicitatiegesprek is ons meegedeeld dat we een cursus “Gemeente-
Administratie I” moeten gaan volgen. Nou, een cursus, dat zal wel meevallen na 

het schoolse leven. 
   Nee, niet dus. 
   Direct de 1ste avond, op vrijdagavond aansluitend aan het werk, komt de Wet 

op de Lijkbezorging op tafel en gaat het over het ontleden van lijken. De cursus 
wordt gegeven in het statige provinciehuis. Om half 6 gaat de poort open en dan 

snellen de provincieambtenaren op hun fietsen naar buiten. Wij mopperen dat 
wij het maar niks vinden om na zo’n lange werkweek op vrijdagavond naar de 
cursus te gaan. Oudere collega’s vinden dat wij ons moeten schamen. Het is nog 

geen jaar geleden dat ze ook nog op zaterdagochtend moesten werken en 
warempel op zaterdagmiddag naar de cursus gingen. De cursus wordt gegeven 

door burgemeesters en gemeentesecretarissen. Zij maken ons wegwijs in 
staatsinrichting, privaat- en strafrecht en vele wetten zoals de belangrijke 

gemeentewet, lager onderwijswet, woningwet, armenwet, bioscoopwet, 
drankwet, vleeskeuringswet en dus de wet op de lijkbezorging.  
   Ook mijn eigen burgemeester Kuipers geeft les. Hij is heel aardig, klein en 

driftig. Hij dreunt stevig door de zaal stampend in ijltempo de opgaven op voor 
het schriftelijke werk. Dan roepen wij in koor: “Ho, ho!” Hij kan er tegen en 

matigt zijn dicteertempo. Wij betalen 25 gulden per maand contant aan de 
cursusleider. De briefjes smijten wij op tafel en glunderend graait de 
goedmoedige meneer Dekker ze bij elkaar.  

 
Eén van mijn eerste grote klussen in het gemeentehuis is om mee te helpen bij 

het typen van 10.000 oproepkaarten voor bevolkingsonderzoek op TBC vanaf de 
leeftijd van vijftien jaar. 
   “Ja maar …. ik kan niet typen.” Welnu, dat is dan een mooie gelegenheid om 

het te leren. En na de verzending van de oproepkaarten volgen de zittingen in de 
veertien dorpen van de gemeente Slochteren, leuk avontuur, en overal tuf ik 

heen op mijn pas aangeschafte brommer.  
 
In de middagpauze eet ik geregeld buiten uit mijn broodtrommeltje op het 

balkon van het gemeentehuis. Ik zie ULO-leerlingen voorbij fietsen. Ik kijk graag 
naar Marietje Prins. Zij heeft lange dansende krullen tot op haar schouders en 

om haar mond speelt een lieve glimlach. 
   Ach, de ULO …. . De klasseclub komt nog maar één keer per maand bij elkaar. 
Het gemeenschappelijke hebben wij verloren. Wij zijn nu bankemployé, 

gemeenteambtenaar of gaan naar de HBS of de kleuterkweekschool of werken 
thuis mee.  

 
 
 

 
 

 
 



 
Door: Jaap Adamse 

Geen burn-out voor de bedrijfseigenaar 
Stel, je bent eigenaar van een goedlopend bedrijf dat je met ziel en zaligheid hebt opgebouwd. Je merkt aan 
jezelf dat je niet meer de passie en motivatie hebt die je vroeger wel had. Je bent rond de 50 en realiseert je 
dat je dit werk nog minimaal 15 jaar moet volhouden. Deze gedachten vormen een prima voedingsbodem 
voor een forse burn-out. Echter, als bedrijfseigenaar moet je altijd scherp blijven en kan en mag je al 
helemaal geen burn-out krijgen. Wat kun je doen om het tij de keren? 
 
Je kunt de leiding en jouw takenpakket uit handen geven aan een geschikte medewerker of een externe 
kandidaat. Je blijft dus eigenaar, maar neemt afstand van het operationele proces en stort je op een nieuwe 
uitdaging. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet elke organisatie leent zich voor een dergelijke 
constructie en bovendien is het lastig en duur om een gelijkwaardige vervanger te vinden. Het is bovendien 
maar zeer de vraag of het je lukt om voldoende afstand te nemen en de benodigde focus kunt creëren voor 
je nieuwe project.  
 
Je kunt je bedrijf verkopen. Ook dat is niet zonder risico. Zodra je je bedrijf in de etalage zet, heeft dit 
gevolgen voor de marktpositie (en dus marktwaarde). Intern zal dit ook onrust geven. Een stille verkoop is 
een mogelijkheid, maar geen garantie op succes. Als ondernemer heb je geen recht op een WW-uitkering, 
dus je moet je bedrijf succesvol verkopen om verzekerd te zijn van inkomen in een eventuele “werkloze” 
periode na de verkoop. 
 
Je kunt er voor kiezen om gewoon door te gaan en de “tijd uit te zitten”. Dit hoeft niet bij iedereen te leiden 
tot een burn-out, maar je weet wel zeker dat er voor jou geen carrière in een nieuwe werkomgeving gaat 
komen. Wellicht laat je daarmee persoonlijke kwaliteiten en interesses onbenut. 
 
Een geijkt HRM-advies is om te zoeken naar een nieuwe uitdaging. Ga in gesprek met een deskundige en 
probeer te achterhalen waar je nieuwe wensen, passies en kernkwaliteiten liggen. Echter, voor een 
bedrijfseigenaar is dat niet zo eenvoudig. Allereerst moet je bepalen met wie je je gevoelens bespreekbaar 
maakt. Intern is lastig, want je wilt voorkomen dat jouw twijfel onrust geeft bij het personeel. Je wilt je 
partner of vrienden er ook niet mee belasten. Als je de moed hebt om een externe deskundige in te 
schakelen, hoe en waar vind je dan de juiste persoon?  
 
Ik ben ervaringsdeskundige want vier jaar geleden heb ik wel de keuze gemaakt om mijn bedrijf te verkopen. 
Samen met een compagnon had ik een goed lopend bedrijf in de publieke en private re-integratie. Door de 
veranderde wetgeving (Participatiewet) voorzagen we dat we niet meer de kwaliteit konden bieden die wij  

Advertentie 



 
 
 
voor ogen hadden. Je kunt dat voor lief nemen, met alle frustraties van dien, of een streep trekken en 
stoppen. Dat laatste hebben we gedaan en het bedrijf in de etalage gezet. We waren op dat moment 
marktleider, hadden 36 medewerkers in vaste dienst en een orderportefeuille van 850 dossiers. We hebben 
deze risicovolle beslissing genomen, zonder dat we wisten wat de afloop zou zijn. Gelukkig kwam alles goed 
en na vier maanden hadden we ons bedrijf verkocht en een goede oplossing gevonden voor alle 
medewerkers en opdrachten. Uiteraard moet je er wat geluk bij hebben, maar nu kan ik zeggen dat de 
verkoop een goede keuze is geweest.  
 
Ik heb sindsdien de luxe om me als project- en interimmanager, adviseur en ondernemer te richten op 
nieuwe en uitdagende projecten. Ik vind het nog dagelijks een verrijkende ervaring.  
Een goede ondernemer durft verantwoorde risico’s te nemen en verandert op tijd. Het gaat wat ver om alle 
eigenaren te adviseren om hun bedrijf te verkopen. Het vroegtijdig stoppen met een onderneming lijkt nog 
een taboe, maar ik weet zeker dat deze vorm van mobiliteit voor sommige ondernemers een uitkomst zal 
zijn. Zit jij in een dergelijke situatie, maak het dan vroegtijdig bespreekbaar en zoek naar oplossingen. Alles 
beter dan een burn-out of een faillissement. 
 
Neem contact met mij voor een persoonlijke en discrete afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor 
Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).  
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie. 
 
 

 

Advertentie 
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Zoete-aardappelhutspot 
 
 

De oer-Hollandse hutspot in een nieuw jasje met zoete aardappel. 

Maar natuurlijk mét balletjes! 

 

 

Voor 4 personen  

 

Wat ben je nodig:  

 

1 kg zoete aardappels  

1 kg verse gesneden hutspotgroenten 

50 g ongezouten boter (of margarine)  

12 rundergehaktballetjes 

20 g verse selderij 

1 el tarwebloem 

300 ml rundvleesbouillon van tablet  

 

 

Bereiden 

 

Schil en snijd de aardappelen in gelijke stukken. Kook samen met de hutspotgroenten in een 

pan met ruim water met eventueel zout in 20 min. gaar. 

 

Verhit de helft van de boter in een koekenpan en bak de rundergehaktballetjes in 10 min. 

goudbruin en gaar.  

 

Snijd ondertussen de selderij fijn.  

 

Neem de balletjes uit de pan, maar laat het bakvet zitten. Houd de balletjes warm onder 

aluminiumfolie.  

 

Schep de bloem bij het achtergebleven bakvet en bak op hoog vuur. Schep goed om tot de 

bloem bruin kleurt.  

 

Voeg de bouillon toe, meng goed met een garde en laat in 5 min. inkoken tot een jus. Schep 

de balletjes terug in de pan en verwarm nog even. 

 

Giet de aardappelen en hutspotgroenten af en stamp met de rest van de boter tot hutspot.  

 

Schep de hutspot in kommen en maak er een kuiltje in. Verdeel de gehaktballetjes en jus 

erover en serveer direct. 

 

Combinatietip: 

Lekker met Amsterdamse 

uien. 

 

 



Column 

“Omdat juffrouw Huisman altijd zoo 

op haar pruttelde” 

 

Dit was, eind 1906, de verklaring van 

de 19 jarige dienstmeid Jantje voor 

de dood, door vergiftiging,  van haar 

werkgevers, Wicher Jacob Huisman en Grietje 

Huisman Alkema. Zij bliezen hun laatste adem 

uit op respectievelijk 25 Augustus 1906 en 3 

september 1906. Plek des doods 

Wittewierum. Je moet het ruim zien. De 

monniken uit Wittewierum liepen ook al in 

hun grijze pijen over de Graauwedijk. 

Het hele verhaal staat beschreven in een 

publicatie van de Groninger Archieven in de 

“Eemsbode van 4 juli 2018”, schrijfster Emmy 

Wagenaar Hummelink. 

Het beschreven drama van 112 jaar geleden 

voltrok zich in een fraaie boerderij aan de 

Graauwedijk. De aanleiding voor het artikel is 

niet deze dubbele moord, maar de 

tentoonstelling “Balken en baksteen, bouwen 

voor boeren” in Loppersum”. Het gaat om 

plattelandsarchitect Oeds de Leeuw Wieland. 

In 1889 heeft hij de bewuste boerderij 

ontworpen. 

Het toeval wil dat ik op een 

verkenningsrondje, welke ik begin 90er jaren 

vanuit Harkstede maakte, “gepakt” werd door 

deze boerderij terwijl ik vanaf Overschild 

richting de Meenteweg reed. De locatie, zo 

links van de weg en enigszins opgetild, het 

witte woonhuis, de positie ten opzichte van 

de Graauwedijk (niet met de kop naar voren 

maar langszij de weg) en dan ook nog fraai 

belicht door de zon, noopte mij om er een 

foto van te maken. Ik was weer eens onder de 

indruk van het fraais wat ons Groninger land 

ons te bieden heeft......Maar nu dit. Dat is 

ander koek. 

Wat opvalt is dat de slachtoffers beide met 

voor en achternaam genoemd worden. Het 

meisje, “een niet onknappe boerendeern” 

heet alleen maar Jantje. Ze is wel mooi, 

maar ze heeft geen achternaam. Zou 

dat met “privacy” te maken hebben? 

Verder is de reden tot moord erg 

boeiend. Je kunt je haast niet 

voorstellen dat Jantje het Nederlands 

pruttelen heeft gebruikt, alhoewel dit qua 

betekenis klopt n.l. mopperen. Jantje zal 

waarschijnlijk “pruddeln” hebben gezegd. Zo 

van “juffrouw Hoesman pruddelt aal op mie”. 

In ’t Gronings dus  en in 2 lettergrepen uit te 

spreken (zo ongeveer: “prurrelt”) K. ter Laan 

geeft als betekenis voor pruddeln: berispen, 

maar ook toestand van kokend gerecht 

(borrelend koken). Deze tweede betekenis 

brengt mij op de gedachte dat Jantje de door 

haar gehate ”juffrouw” Huisman ook had 

kunnen laten “pruddeln” in de kookpan. Wel 

zo spectaculair maar zeker ook opvallender. 

Arme Jantje, ze bedoelde niet om de 

Huismannetjes te vermoorden, maar slechts 

om hen ziek te maken. Dat de boer en boerin 

niet tegen een beetje rattenkruid konden was 

toch niet haar schuld. Wat nog meer opvalt is 

dat boerin Grietje, “juffrouw Huisman” wordt 

genoemd door Jantje. Ik ken het vroegere 

gebruik om de dominee’s- dokter’s en 

notarisvrouw (notabelen van het dorp) 

juffrouw te noemen, maar dat dit ook gold 

voor boerinnen van enig aanzien, wist ik niet. 

Hoe liep het af: Jantje werd op 24 december 

1906 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. 

De boerderij werd te koop gezet, maar de 

vloek die er op rustte was niet bepaald een 

aanprijzing. Na de boedelscheiding in januari 

1907 ging zoon Gepko Kornelis Huisman er tot 

1917 wonen. Toen werd hij burgemeester van 

de gemeente Ten Boer. Ik geloof niet dat hij 

na 1921 met Jantje is getrouwd. Had gekund 

natuurlijk want zij was immers “een niet 

onknappe boerendeern” die van wanten wist 

en zij was na haar vrijlating nog maar zo’n 35 

jaar jong.  Copyright Jan Hesseling 



 
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? 
 

Johan Dianne 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg 22 

 

Ook 

 

 3. Hoe oud ben je? 

 
10 42 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Overschild  Amersfoort 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 

Ze is lief, aardig en 

behulpzaam 
 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Johan houdt van grapjes en is 

heel sociaal en behulpzaam 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Naar school (groep 7) 

sporten 

Zorgen voor mijn gezinnnetje 

en ik ben gastouder  

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Grasmaaien en op bed gaan Huis poetsen  

 9. Hebben jullie huisdieren? 
2 geiten, 7 kippen, 4 kuikens, 

2 cavia's en 1 hond  
Zelfde  

10. Wat eet je het liefst? Pizza tonijn  Lasagne en spinazie  

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
fitness geen 

12. Welke muziek vind je leuk? 
Wat Aans en shut up and 

dance 
opwekking 



13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Spelletjes spelen Spelletjes spelen 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Canada strand 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Papa werken bij 

Groencentrum Freek van 

der Wal 

Een vogel, vrij om te vliegen 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
loonwerker 100 jaar 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Kinderspeelweek Rust en de ruimte 

18. Ben je verliefd? ja ja 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Koos en Sterre Bos 

 



Gedicht: 
van Jan Prijt 

 

Mieghummels 

Wat ik ook dou, ik kin doar nait best tegen 

En elke dag opnij mout in aan t vegen 

k Heb de stroate net weer schier of het begunt al weer 

Rondom t hoes lopen de mieghummels aal hín en weer. 

De aine vertelt mie dit en weer n aander dat 

Mor de mieghummels blieven mor lopen noar zo'n klaain gat 

k Heb ook al n bordje ploatst dij verwist noar de buren 

Want doar hebben ze hail veul ruumte rond de grote schuren. 

Kokend wôtter op t gat is mie ook al aanroaden 

Mor k heb het idee dat de mieghummels doar in liggen te zunneboaden 

n Olle resept oet mien Opoe heur tied levert ook gain resultoat 

En bie aal dij rötzooi woar ze mit adverteren is mor aine geboat. 

Wie mouten ons mor troosten mit t leven in de netuur 

Want aal dij middeltjes helpen nait en binnen ook nog duur 

Ain ding staait vast heur ik mien voader nog zeggen 

Wast ook dust: de mieghummels blieven aaier leggen. 

 

 



 

Lijst van AED vrijwilligers september 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 
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 ! 
 

 

 

 september oktober    november   december 

Oud papier 29 27 24 22 

start met volleybal in de Pompel  1   

Schildjer Eetclub  4 8 20 

Klaverjassen  5 2 7 

Werkgroep Evenementen 

Coverband “Turn Left” 

 27   

Sint Maarten   11  

Uiterste inleverdatum kopij   23  



     GROENCENTRUM FREEK VAN DER WAL 
     tuincentrum – kwekerij – hoveniersbedrijf 

“  

 

 
 

 
 

 

Gardena 
Robotmaaier 

 

Zit achterover 
en relax! 

 Streeploos, wendbaar, volautomatisch,  

     nauwkeurig en betrouwbaar 

 De meeste stille robotmaaiers 

 Eenvoudig in te stellen 

 Maait altijd, ook in de regen 

 De installatie doen we graag! 
 

        Bomen 
 

 

 
 

 
                                   Compleet assortiment 

 

Fruitbomen, laanbomen, dakbomen, bolbomen 
 

Scherp geprijsd door eigen kweek! 

Mobilane kant & klaar haag 

 
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 

 

H 

E 

R 

F 

S 

T 

Round-up 

Laatste kans! 
verkrijgbaar t/m 31-12-2018 

 
Fles, 1 liter: € 23,95 
6 halen, 5 betalen 

 
Let op de voorschriften! 

2% oplossen, vorstvrij bewaren 

Minimaal 12 uur droog na spuiten 
Niet tegen mos en alg 

Niet bij sloten en watergangen 
 

Bosplantsoen 
 
Groene Beuk, Rode Beuk, 
Veldesdoorn, Haagbeuk,  

Meidoorn, Liguster 
 
 

Bestel nu je bosplantsoen 
 
en krijg 10% korting 

 
in de voorverkoop 

Gazononderhoud 
 

Verticuteren: haal het dode gras uit het gazon 
Mulchen: brengt humus in het gras, voor een beter vochtgehalte 
Doorzaaien: strooi waar nodig graszaad voor een goed herstel 

Bemesten: geef het gazon een boost voor een frisse groene kleur 
Voor een groen en gezond gazon, vraag gerust advies! 

 

Herfst! Een betere planttijd is er niet! 
 

Bij ons een nagenoeg compleet assortiment tuinplanten.  
Het hele jaar rond gewoon op voorraad! 
 

De grond is nog warm en vochtig 
Je kunt zien wat je koopt 

Er is de grootste keus 
 

 

Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00 

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


