
                        December  2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3 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 
 

Joba Veldman  Graauwedijk 47 566336  Bestuurslid  Evenementen  

Sandra v.d.Laan  Graauwedijk 56 0625598785 Voorzitter  Kinderspeelweek 

Klaasje Pen  Meerweg 1 566272 Regie  Schildgroep 
 

Bank Dorpsbelangen RABO “Stad en Midden Groningen” IBAN  NL19RABO0352752629 

Website: www.overschild.nu 

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

 

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/


VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
 

 

Nr. 4, december 2018,  jaargang 37. 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de kersteditie van onze dorpskrant.  

We bedanken al onze adverteerders en sponsoren voor hun bijdrage. Zonder u geen krant!  

 

Bij onze vaste adverteerder Freek van der Wal vindt u een kortingsbon voor de aanschaf van een 

kerstboom bij zijn tuincentrum in Siddeburen. 

 

Henk Kruizenga verdient een dikke pluim voor al zijn werkzaamheden die hij in de afgelopen periode 

heeft verricht op en rond het kerkhof. Naast dat hij heel wat werk heeft verzet heeft hij ook nog een 

mooi verhaal voor Schildjer Proat geschreven over de geschiedenis van het kerkhof. Chapeau!!  

 

In deze krant het vierde verhaal van Ben Hoexum, voorlopig het laatste verhaal van “onze” Bennie.  

 

Ook Cees Wildervanck heeft weer een column voor u. Hij neemt u zomaar mee van de PC Hooftstraat 

in Amsterdam naar de trotse Paauwen in Overschild. 

 

Natuurlijk mag er in deze editie het Kerstverhaal niet ontbreken. 

 

Voor onze jongste lezertjes hebben we behalve een spannend Sinterklaasverhaal ook een extra 

kleurplaat bijgevoegd. Behalve kleurtjes kun je natuurlijk ook allerlei andere materialen gebruiken die 

de kleurplaat nog mooier maken. 

Voor degene die de mooiste kleurplaat inlevert hebben we een aardig prijsje. 

Voor 1 januari inleveren bij Ellen aan de Meerweg 6. 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 IJsvereniging 

 Oranjecomité 
 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 1 maart 2019 binnen zijn bij de redactie en kan 

naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

kopij@schildjerproat.nl 
 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op: 

www.schildjerproat.nl 
 

De redactie wenst u hele fijne feestdagen en een gezegend 2019.  

Ellen, Klaasje en Rian  

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

 

 

Beste Schildjers, 

 

De winter staat voor de deur en de Sint heeft Overschild al verblijd met een bezoek. 

Gelukkig geen stoute kinderen (en grote mensen ) in Overschild en niemand die in de zak 

mee is genomen. Geen krimp in Overschild! Met dank aan Sinterklaas gaan we op naar 

de Kerstdagen en het nieuwe jaar. 

 

Fietsjes   

Allereerst een oproep voor oude kinderfietsjes want er kunnen nog veel 

meer fietsjes en aanverwante zaken langs de Graauwedijk worden 

gezet om de donkere dagen voor de Kerst op te fleuren.   

Heb je nog een oud fietsje staan waar je niks mee doet? Zet het op 

de oprit van Meerweg 1 en ik zorg voor de rest. 

En natuurlijk wordt de kerstboom op het kerkplein geplaatst.  

 

Dorpsvisie/Structuurvisie 

Onder leiding van Winy Maas was 16 oktober in alle vroegte de perspresentatie van de 

nieuwe dorpsvisie en de structuurvisie ook wel Witboek 2.0 genaamd.  

De structuurvisie beschrijft de wenselijke ruimtelijke en sociale ontwikkeling van 

Overschild. Dorpsvernieuwing is meer dan alleen maar versterken. De dorpsvisie is 

bedoeld om onze wensen en verlangens voor de komende 10 jaar vast te leggen. Alleen 

zo kan de versterking een meerwaarde opleveren voor Overschild. Of zoals onze minister 

president zei: “Voor een goed plan is altijd geld”. Het goede plan is er! 

We hebben ons als bewoners van de beste kant laten zien en steeds was de opkomst groot 

bij de bijeenkomsten in de Pompel en hoewel er veel emoties waren, is Maas in staat 

gebleken een goede inventarisatie te maken. Op een inspirerende manier heeft hij ons 

meegenomen in zijn enthousiasme en ons laten zien dat er ook andere mogelijkheden zijn 

dan alleen maar het traditionele gedachtengoed. Nu is daar niks mis mee maar het is 

verhelderend om eens met andere ogen te kijken.  

Wat het met Overschild zal doen is een ander verhaal, dat kan alleen de toekomst 

uitwijzen. 

We zijn Winy Maas cs, de gemeente Midden-Groningen en in het bijzonder Anja 

Woortman veel dank verschuldigd voor inzet en vertrouwen in ons als inwoners. Trots 

ben ik op jullie, ons dorp en zijn bewoners. Wat hebben we veel te verstouwen met 

elkaar. We kunnen alleen maar proberen om elkaar hierin vast te houden en te 

ondersteunen.  

Hulp wordt geboden door het sociale team van de gemeente Midden-Groningen als je er 

zelf niet meer uitkomt, zie voor contactgegevens van het sociale team het laatste deel van 

deze brief. We hebben het allemaal moeilijk. 

 

Duurzaam Overschild 

Om één van de ambities van de dorpsvisie in gang te zetten is het bestuur in 

samenwerking met de gemeente begonnen met een energie inventarisatie onderzoek. 

Met dit onderzoek willen we vaststellen hoeveel energie we verbruiken met elkaar 

en wat er voor nodig is om die energie zelf op te wekken. Allemaal van het gas af en 

nul op de meter is het ultieme doel. We willen kijken of we dit beter in eigen beheer 

kunnen doen of dat we samenwerking gaan zoeken met omliggende dorpen. Er is al 

vergaande samenwerking met de omliggende Schildmeerdorpen en dat willen we graag 

intensiveren. Door te leren van elkaar en elkaars kracht te gebruiken komen we sterker te 

staan als kleine regio binnen de gemeente Midden-Groningen.  

 



 



Kennismaking Burgemeester Hoogendoorn 

Op verzoek van onze nieuwe burgemeester laten we 12 december burgemeester Adriaan 

Hoogendoorn op een informele manier kennismaken met Overschild. Meneer Hoogendoorn is al 

in Overschild geweest tijdens één van de laatste informatieavonden maar vindt het belangrijk 

om ook op een andere manier kennis te maken met ons. We hebben alle werkgroepen die 

ressorteren onder dorpsbelangen maar ook andere verenigingen en natuurlijk Stichting De 

Pompel uitgenodigd om hun “clubje” te pitchen. Zo kan meneer Hoogendoorn zien waar Overschild 

nog meer in uitblinkt en wat ons als inwoners verbindt. 

 

Jubileum 

!!Save the date dinsdag 26 maart 2019!! Want dan is onze ledenvergadering waar we stil staan bij het 

50-jarig jubileum van de Vereniging Dorpsbelangen Overschild. Het wordt een bijzondere avond, dus 

hou deze avond vrij in je agenda!!  

 

Honden Kosterserf 

Laat je hond niet op het Kosterserf poepen, het is een kinderspeelplaats en daar horen geen keutels bij.  

 

Contributie 

U kunt het verschuldigde bedrag van € 15.- (vijftien) overmaken op bankrekening  

NL19RABO035275262 tnv Dorpsbelangen Overschild ovv contributie 2019 en vergeet niet om  

uw naam en adres te vermelden. 

Dank voor de medewerking. 

 

Oud en nieuw 

Na jaren van trouwe dienst is Tjark Bakker dit jaar niet in Overschild om zijn vuurwerkshow te doen. 

Hij heeft een aanbod gekregen waar hij geen nee tegen kan zeggen en  verlegt hiermee zijn grenzen 

naar Drenthe. We zijn Tjark veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet en zijn expertise. Jaar in 

jaar uit hebben we kunnen en mogen genieten van een prachtige, professionele vuurwerkshow.  

Het bestuur gaat proberen om een alternatief te vinden, ideeën zijn meer dan welkom. 

Wat niet verandert is dat de Pompel traditiegetrouw ook dit jaar weer open is om met elkaar feestelijk 

het glas te heffen op het nieuwe jaar.  

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

Sociaal Team Midden Groningen 

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) 

 

Stut en Steun  

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.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 

 

Het bestuur van Dorpsbelangen wenst u fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar. 

 

Klaasje Pen 

Secretaris 

 

mailto:eef.goesten@midden-groningen.nl
mailto:erwin.devries@midden-groningen.nl
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Nieuwsbrief dec ’18 

 
 

Schadeherstel – Versterking – Nationaal Programma Groningen 

 

Kun je nog volgen wat er nu weer allemaal op ons af komt, aan het veranderen is, bedacht en gebeuren 

zal? Als er al iets gaat gebeuren natuurlijk, want de ervaring van de afgelopen jaren leert anders. De 

aardbevingsellende is een boost voor de werkgelegenheid en adviesclubjes, maar de inspanningen 

hebben nog niet veel betekend voor onze beschadigde en mogelijk gevaarlijke woningen. 

Minister neemt het over van de NAM 

Even in vogelvlucht naar de situatie waarin we ons nu bevinden. Waar we eerst voort bevingsschade de 

NAM aansprakelijk moesten stellen, is dat nu de rijksoverheid geworden. Gelukkig maar, want de 

onderhandelingen met de NAM waren niet te doen. Maar waarom is de verantwoordelijkheid verlegd? 

Omdat het ministerie van Economische Zaken en Natuur voortaan bepaalt hoeveel gas er in een jaar 

wordt gewonnen en de NAM dit alleen maar braaf uitvoert. De NAM heeft voortaan dus géén schuld 

meer aan (nieuwe) mijnbouwschade of de gevaren waaraan we blootgesteld worden. Maar gelukkig 

meldde minister Wiebes dat de rijksoverheid zowel schade als versterking zou gaan regelen, ons aan 

zijn voordeur ruimhartig tegemoet zou treden en de zaak vervolgens onzichtbaar aan de achterdeur met 

de NAM af zou handelen.   

Schadeherstel stokt, versterking ligt stil en de minister denkt na 

Vervolgens lag de schadeafhandeling dat nu door het nieuw opgerichte bureau Tijdelijke Commissie 

Mijnbouwschade Groningen (TCMG) uitgevoerd moest worden direct op z’n gat. Tegelijkertijd legde 

minister Wiebes de lopende versterkingsactiviteiten stil. Om na te denken hoe de versterkingsoperatie 

versneld kon worden (!). 

Gaswinning omlaag?  en onveilige woningen dus veilig? 

En wat is er uit het hoofd op pootjes gekomen? De eerste maatregel was het terugdraaien van de 

gaswinning. Eh .. in de toekomst misschien, want volgend jaar wordt opnieuw bijna 20 miljard kuub uit 

de bodem gehaald. Ten tweede kan er met minder strenge normen worden gerekend, want er is intussen 

meer kennis vergaard. Onveilge woningen zijn toch opeens veilig. Omdat versterking een tijdje in 

beslag neemt kan er ook met een toekomstig risicoprofiel gewerkt worden: de kans op de zwaarste 

aardbevingen zou snel afnemen. En ten derde is bedacht dat niet alle huizen individueel bekeken hoeven 

te worden, want dat kost alleen maar tijd. Fijn dat de NAM een High Risk Assessment (HRA) 

rekenmodel heeft ontwikkeld waarmee achter het bureau bepaald kan worden welke typen huizen echt 

gevaar lopen, welke typen minder, en welke typen zich (op termijn) niet in de gevarenzone bevinden. Is 

dat even handig? Dan weet je tenminste waar je eerst moet beginnen zonder al die inspecties uit te 

voeren. 

Dat klinkt logisch. Tenminste als dit alles inderdaad klopt met de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat 

we de minister op z’n blauwe ogen moeten geloven dat de gaswinning omlaag gaat, dat de kans op 

zware aardbevingen inderdaad snel afneemt, dat het HRA model klopt en dat de NCG nu snel en 

ongehinderd (met voldoende budget) huizen gaat versterken.  

Maar is dat wel zo? 

Waar liggen de twijfels? Je kunt ze misschien zelf invullen. Het is reeds gebleken dat het HRA model  

uitkomsten geeft die elkaar tegenspreken. Daarnaast is het de vraag hoe de huizen worden 



geïdentificeerd die theoretisch veilig zouden zijn, maar door jarenlange aardbevingen constructieve 

schade hebben opgelopen. Aan de fundering bijvoorbeeld. Is minister Wiebes echt ruimhartig en kan de 

NCG eindelijk ongehinderd zijn werk doen? Wordt de NAM op afstand gezet en wordt de link met het 

CVW verbroken? 

Veiligheid voorop en de bewoner centraal? 

De titel van het NCG  Plan van Aanpak (PvA) voor de versterkingsopgave, dat begin november werd 

gepubliceerd, luidt: “Veiligheid voorop en de bewoner centraal”. Maar de ervaring en de geschetste 

twijfels leiden eerder tot de conclusie dat aangestuurd wordt op uitstel van maatregelen, in de hoop dat 

deze op termijn niet meer nodig zouden zijn. De toevoeging “bewoner centraal” is mooi, maar in het 

PvA komt de term “bewoner” slechts voor op plaatsen in  de tekst waar de bewoner iets wordt 

uitgelegd.  Er zijn twee keuzemomenten vermeld: 1) als herbouw goedkoper is en 2) als de bewoner 

liever het huis tegen marktwaarde verkoopt dan versterkt. Dat is toch een beetje weinig eigen initiatief 

als de bewoner centraal staat. Zouden ze ons witboek niet hebben gelezen? 

Onze gemeente 

Hoe gaat onze gemeente hiermee om? Terwijl  de NCG op zijn website trots vermeldt dat Rijk, 

provincie en gemeenten overeenstemming hebben bereikt over het Plan van Aanpak voor de 

versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied Groningen, stuurt onze gemeente diezelfde NCG een 

brief van vijf kantjes met bezwaren. Deze richten zich onder andere op het gebruik van het HRA model, 

de voortdurende betrokkenheid van de NAM, het  ontbreken van ruimte voor regie bij de regio (lees: 

gemeente), onzekere financiering en slechte communicatie. Daaraan willen wij nog eens toevoegen: dat 

geen recht wordt gedaan aan de belofte: “bewonersbelang voorop”. 

Schadeherstel 

Tot zover de versterkingsopgave. Blijft het verhaal van schadeherstel. Terwijl we, vergeleken met de 

rest van Nederland al minder veilig wonen, hebben we ook nog te maken met bestaande en toekomstige 

schade. Aan de belofte dat we allemaal aan de beurt komen hebben we niet zoveel: we zitten intussen 

met knappende ramen, scheurende muren en vooral: onmacht over je eigen situatie. Dat heeft de rest 

van Nederland toch óók niet? Een typische DVO oplossing zou zijn dat je zelf de handen uit de mouwen 

zou kunnen steken: offerte naar de TCMG, en aan de slag binnen 6 weken.  

Nationaal Programma Groningen 

Tenslotte het Nationaal Programma Groningen. Dat lijkt niet veel met schade, versterking en de 

moeilijke situatie van bewoners  te maken te hebben, maar “met dit programma werken regio en Rijk 

samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied.” De eerste 

zin van het startdocument: “De regio Groningen heeft zwaar te lijden onder de Aardbevingen”. Hmm. 

Het programma kent drie delen: Groningse kracht en trots; Groningse natuur, energie en klimaat; 

Groningse economie en arbeidsmarkt. Liggen hier kansen voor inwonersinitiatieven om hun eigen 

situatie te verbeteren? Eigenlijk hooguit in het eerste deel, waarin vooral erfgoed maar ook  

dorpsvernieuwing, verduurzaming en levensloopbestendig maken van woningen wordt vermeld. De rest 

van het programma ademt een top-down benadering, daar gaan we alleen uit de krant wat van merken. 

Gert de Vries, namens DVO 

Leesvoer: 

NCG Plan van aanpak:  https://goo.gl/JAUxZJ 

Reactie Midden Groningen:  https://goo.gl/KnoXw6 

Reactie Gasberaad:  https://goo.gl/niCZTz 

Nationaal Programma Groningen:  https://goo.gl/DXWvHB  



  Prenten uit het Nieuwsblad van het Noorden …  

…. na 50 jaar nog niet veel opgeschoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief december 2018 
 

Als we de NCG mogen geloven staan we aan de vooravond van de werkelijke uitvoering van 
versterkingsactiviteiten in Overschild. En we gaan er van uit dat de Pompel hierin een grote rol zal 
kunnen vervullen. Niet alleen als thuisbasis voor het steunpunt van de NCG, maar ook meer en 
meer als ontmoetingspunt voor de bewoners.  

Als de eenmaal geplande 30 wisselwoningen in gebruik genomen zijn, zullen de gebruikers wel 
even moeten wennen en vast wel behoefte hebben aan een praatje met lotgenoten. Ons dorpshuis 
kan daarin een mooie rol spelen. 
Dus we moeten een beetje vooruit 
denken hoe we daar zo goed 
mogelijk mee om kunnen gaan. 
Onze gemeente doet dat óók en is 
van plan een opbouwwerker 
(hij/zij) in Overschild  aan te 
stellen, die ons kan helpen met 
ideeën en de organisatie van 
nieuwe activiteiten. 

We kunnen daar zelfs wat op vooruit lopen. Er gaan stemmen op om het dorpshuis te gaan 
gebruiken voor een fitnessclubje onder elkaar. Misschien hebben sommigen van ons een apparaat 
staan dat geleend kan worden? Met een stuk of vier en wat eenvoudiger materiaal kunnen we dan 
een leuk circuitje opbouwen. Of wat te denken van een spelletjesavond? Zijn de kolonisten van 
Catan nog populair, of vechten we elkaar de tent uit met het aloude Risk? Wie ziet dat zitten om 
daaraan ééns per maand aan mee te doen? 

We hebben een prima pooltafel, iemand in 
voor een competitie? 

En dan zijn er ook nog wat 
werkzaamheden te melden, alhoewel het 
meeste zich weer onder de grond bevindt: 
De riolering is opgegraven, weer netjes 
aflopend gelegd en de aansluiting van de 
keuken nogmaals aangepakt. Nu zouden 
we verschoond moeten blijven van vieze 
luchtjes of overstromingen. Met dank aan 
de gemeente via het co-financieringsfonds. 

Vrijwilligers …  een terugkerend thema. 
Deze keer onze dank aan de nieuwelingen 
die het team van oudgedienden is komen 
versterken. We hopen lang van jullie hulp 

te kunnen genieten. En zegt het voort…. Er kunnen nog enthousiastelingen bij. Meld je aan bij 
Henk Heinen, of gebruik het email adres in de kop van deze nieuwsbrief. 

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


 

 

 

 

Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsoren 
 

 
HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2019 toewensen. 
 

 
 
Onze adverteerders zijn: 
 

Alex badkamers, Siddeburen 
Amode schoenen, Siddeburen 
Antiekhuis, Siddeburen 
B & B het Tolhuis 
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf 
D.C.S. Dijkstra, cleaning services, 
Ver. Dorpsbelangen 
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf 
Groencentrum, Freek v.d. Wal, Siddeburen 
Kapsalon ’t Hoekje, Schildwolde 
Joldersma, juwelier, Siddeburen 
Kantor, kantoor & automatisering, Appingedam 
Lamberink, reuzenradbouw  
H. v.d. Laan, Saab garage 
 

  
 
 
 

 



 

 
 

  
  J. v. Leggelo, timmerbedrijf 

Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v. 
H. v. Maar, sierbestrating 
Meneer Regezma, reïntegratie 
J. Mossel, installatie techniek, Schildwolde 
Nienhuis, handelsonderneming 
Noordenbos, loonbedrijf 
Gebouw de Pompel 
Petra’s Warenhuis, Siddeburen 
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf 
Prisma, schilders- en afwerkingsbedrijf     
Rabobank 
Reilink Vastgoed Makelaardij, Siddeburen 

M. Stegeman, zinkwerk 
Stok Meettechniek  
Tegelcentrum Siddeburen 
Tracservice, M.Hammenga, Overschild 
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet 
Westerdijk, installatiebedrijf, Delfzijl 
Wit Siddeburen, transport 
 

 

 

 

 

 



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  



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wij Gedenken 
 

 

Geeske Heeg – van der Hoeven 

 
Mevr. Heeg overleed op 17 sept. 2018 op 80 jarige leeftijd. 

Zij woonde met haar man aan de Westerpaauwenweg 8 in Overschild. 

 
Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

Jaap Wildeman 
 

 

Dhr. Wildeman overleed op 10 nov. 2018 op 73 jarige leeftijd. 

Hij heeft jarenlang met zijn familie in Overschild gewoond aan de 

Graauwedijk. 

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

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 : 

 

Menno, Carmen,  

Roan, Mikka en Kjell Bolder 

Graauwedijk 20 

tel.: 0596 568340    

    

       

       

 

 
 

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

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

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Beste Schildjers, 

 Sinds ruim een maand wonen wij aan de Graauwedijk 20. We mochten al een bloemetje van 

Ellen en Rian in ontvangst nemen, met meteen de vraag erbij of we ons in deze uitgave 

konden voorstellen. 

Wij zijn Carmen (42), Menno (41), 

Roan (net 12), Mikka (8) en Kjell (8 

maanden) Bolder. We hebben ook een 

hond: Blomma (3 jaar). Tot voor kort 

woonden we in de stad Groningen. 

Carmen werkt daar als basisschooljuf 

en ik, Menno, als cartograaf op de 

redactie van de Bosatlas bij 

Noordhoff Uitgevers. 

 

Roan gaat sinds de zomer naar het vwo in Haren en Mikka 

naar groep 5 op OBS De Meent in Schildwolde. 

 



 



 

NIEUWS S.V. MONO 
 

 

 

  

Bestuur s.v. Mono 

 

Ledenvergadering 
 

Het duurt nog even, maar alvast voor in de agenda! Onze ledenvergadering is op 15 maart 2019 

om 20.00 uur in de Pompel. Elders in de Schildjer Proat de agenda en de notulen van de vorige 

ledenvergadering. 

We zijn nog steeds op zoek naar  nieuwe bestuursleden. Als je graag bij ons in het bestuur wilt, 

meld je dan aan via s.v.mono.overschild@hotmail.com. 

 

 

Volleybal 
 

Het volleyballen is weer in volle gang. Elke maandagavond kun je volleyballen in het dorpshuis 

de Pompel. Het begint om 20.30 uur 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! 

 

 

Contributie 
 

We zijn weer langs de deuren geweest voor de contributie. Als er niemand aanwezig was, heeft u 

een briefje in de brievenbus ontvangen.  

 

 Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2019. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

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

Rebecca Nienhuis 

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


       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

 

 

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono 

 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering van S.V. MONO. 

 

Datum:    Vrijdag 15 maart 2019 

Locatie:    de Pompel 

Aanvang vergadering:  20.00 uur 

 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen van de agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2018 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

 

 

 



 

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

  

 

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO 

 

Datum: Maandag 9 april 2018 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.00 uur  

 

Aanwezig: Harm en Corrie van der Laan, Mark van Maar, Alina Doornbos, Wilfred Stok, Greet Nijborg, 

Foktje Faber, Bas Pen, Lisa van der Laan, Erwin van der Laan en Rebecca Nienhuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

1) Opening van de vergadering 

Vergadering wordt geopend door voorzitter Erwin van der Laan om 20.03. 

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

-Huurcontract is nog steeds niet gelukt om te krijgen. Meermalen contact proberen te krijgen en tot 

op heden nog niet gelukt. 

- Vanuit het bestuur hebben we het erover gehad om het lidmaatschap op te zeggen voor de 

wandelbond. De aanwezige leden hadden daar geen bezwaar tegen.                                                                                    

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

Geen op of aanmerkingen 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

Er kwamen naar aanleiding van het verslag een aantal vragen naar voren. 

- Waarom zijn de wandeltocht inkomsten zo hoog dit jaar. 

Dat komt door een creditnota van de wandelbond van het jaar daarvoor. 

- Huur sportveld staat nog steeds open, omdat we nog geen huurcontract 

hebben. 

 



 

7) Verslag kascommissie 

 

Heel netjes, duidelijk en overzichtelijk. Er is decharge verleend. 

  

8) Benoeming kascommissie 2017 

 

Voor komend jaar zijn Alina Doornbos en Johan Folkersma die de kas controleren.  

Als reserve staat Greet Nijborg. 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

Het bestuur blijft met vier leden. 

              

10) Vaststellen contributie 

         

Contributie blijft 5 euro.  

 

11) Rondvraag 

 

- Corrie van der Laan vraagt vanuit het Dorpsbelangen of wij wel een spel 

willen verzinnen en klaarzetten voor het Slochter Wold Spektoakel. 

Dit willen we vanuit het Mono zeker organiseren. Alleen op de dag zelf gaan 

we niet bij het spel zitten. En de vraag kwam naar voren voor wie de kosten 

waren? 

Harm van der Laan kwam naar voren en die wou met zijn bedrijf sponsor 

worden voor het spel. 

 

- Foktje vraagt of de 17km van de wandeltocht ook een keer andersom gelopen 

kan worden? 

De 17km kan niet anders worden gelopen, want dan zou je met de 

controleposten en bordjes niet uitkomen. 

- Gaat er nog wat met het voetbalveld gebeuren? 

Hier komen we weer tegen het probleem aan dat we geen huurcontract 

hebben. Voor de meeste subsidies heb je een contract nodig. Desnoods gaan 

we kijken of we het op een andere manier voor elkaar gaan krijgen. Wordt 

vervolgd. 

 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.52. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt namens het bestuur een drankje aan. 

 

 

 



Column: 

Over tractors en trekkers 

Meer dan tien jaar geleden speelde er in ons land een heftige discussie over 'PC-Hoofttractors', de 

SUVs die de kijk-en-kooplustigen bedreigden in de belangrijkste winkelstraat in Amsterdam en dus in 

de wereld. Sommige andere verkeersdeelnemers kregen genoeg van hun autoritaire aanwezigheid en 

gingen zich roeren. Als door een adder gebeten reageerden de SUVferdjes, degenen die hun bestaan 

vinden in het verkopen van deze voertuigjes, en degenen die erover schrijven. Nu is het natuurlijk ook 

wel sneu als je als off-the-roader die nooit off the road rijdt (althans niet opzettelijk) zo te kijk wordt 

gezet. 

Wat mij in de discussie trof was het gebruik van het woord 'tractor', of, vanwege het randstedelijk 

onvermogen om de 'r' uit te spreken: 'twactoj.' 

Ik woon al vele decennia in de Noordoostgroningse prairie. Niemand heeft het hier over 'tractors'; die 

dingen heten gewoon 'trekkers'. Prachtige dingen. Zo'n dikke John Deere bijvoorbeeld. En een 

geluidje... daar kan geen PaiSai-hauf-twactoj tegenop.  

Wat wel tegen SUVs wordt ingebracht is dat ze zo gevaarlijk zijn voor andere verkeersdeelnemers. Zo 

vallen er onder de 'botspartners' -zoals aangeredenen in de verkeerskunde zo vriendelijk heten- van 

SUVs drie keer zoveel slachtoffers als onder botspartners van gewone auto's. Voor landbouwtrekkers 

is die factor 4,8. Ze zijn gewoon nòg veel sterker dan auto's, ook dan SUVs. Ai... 

De conclusie is duidelijk: zich misdragende SUVferds moeten worden veroordeeld tot het rijden tussen 

trekkers. Dat zal ze leren! 

Hoewel... Het leven tussen trekkers op de weg valt wel mee, ook al worden ze steeds groter en sneller 

en de bestuurders steeds jonger (en ik ouder). De communicatie met zo'n trekkerbestuurder steekt heel 

nauw. Als je de bestuurder niet kent licht je allebei even de wijsvinger van het stuur. Niet meer. Als je 

hem wèl kent gaat de vlakke hand omhoog, zodat die ook door een glinsterende voorruit te zien is. Als 

je wel eens met hem gepraat hebt, en dat gesprek had -zoals buiten de Rampstad gebruikelijk- een 

prettig verloop, dan wijs je grijnzend nadrukkelijk naar elkaars neus. 

Komt u dus met uw tractor tussen de trekkers dan weet u wat u te doen staat. Denk erom: niet meteen 

wijzen; dat overdreven gedoe zijn we hier niet van gediend! 

Cees Wildervanck. 

______________________________________________________________________________ 

 

KUNST AAN DE MUUR 
       

In ons dorpshuis hangen weer nieuwe kunstwerken aan de muur. Deze keer is het 

een serie prachtige werken van onze dorpsgenote Anje Huijssoon. Absoluut de 

moeite waard om te bekijken. Welke talentvolle inwoners houden zich nog meer 

“verborgen” achter hun voordeuren? Voorlopig kunnen we genieten van de 

talenten van Anje. 

 

Helaas was het boekje, waarin u uw indrukken kunt achterlaten (zeg maar: het 

gastenboekje) verdwenen. Het betreft een soort schrift met donkere, harde kaft 

met een pen (aan het boekje verbonden door een koordje). Op de kaft van het boekje staat de naam van 

Anje.  

Het boekje lag op het tafeltje in de ontmoetingsruimte (de barruimte dus) onder het grote schilderij bij 

de ingang. Degene die opheldering kan verschaffen over de huidige verblijfplaats van dit boekje 

nodigen wij uit om contact op te nemen met de werkgroep Kunst aan de Muur. Ondertussen heeft de 

werkgroep Evenementen voor een nieuw boekje gezorgd. Perfect dames! 

We hopen dat veel bezoekers van de Pompel erin zullen schrijven en dat Anje kennis kan nemen van 

alle opmerkingen over haar prachtige kunstwerken. 

 

Marga v.d. Berk, Marian Stegeman, Rob Gramberg 



Sinterklaas krijgt een kado 
door Diana Klein Velderman 

 

Sinterklaas woont in een héél groot 

huis, dat moet ook wel, want hij heeft 

heel veel Pieten. Achter de luiken van 

het huis zie je Pieten en achter de deur 

staat Sinterklaas en hij vraagt of jullie 

binnen willen komen.  
"Gaan jullie mee om te kijken wat de 

Pieten doen?" "He, wat is dat, wat 

staat daar: VERBODEN VOOR SINTERKLAAS, mag ik die kamer niet in? Zeg, hoofdpiet weet 

jij hier iets van?", vraagt Sinterklaas. "Natuurlijk Sinterklaas, maar dat ga ik u niet verklappen. u 

kunt beter bij de andere Pieten gaan kijken", zegt de hoofdpiet dan. "Ja, ja, maar hoe weet ik dan 

of alles goed gaat in de naaikamer?" "Daar kijk ik dan wel naar, u hoeft zich nergens zorgen over 

te maken hoor", zegt de hoofdpiet. "Nou dan ga ik maar verder," zegt Sinterklaas. 

Waar Sinterklaas niet mag komen, mogen wij wel even kijken, maar niks zeggen tegen 

Sinterklaas, hoor! 

In die kamer zijn de naaipieten een nieuwe mantel en mijter voor de Sint aan het maken. Die 

krijgt hij op zijn verjaardag van alle Pieten. Ze vinden het leuk om Sinterklaas eens een kado te 

geven. 

Sinterklaas is bij de pakjespieten aangekomen en kijkt hoever ze zijn met het inpakken. "Lukt het 

piet, heb je genoeg pakpapier?" "Ja, hoor Sinterklaas, er staan nog wat rollen pakpapier in de 

doos." "Prima piet, zeg weet jij wat de pieten in de naaikamer doen?" "Nee, Sinterklaas, dat weet 

ik niet." "Nou ja, jammer," zegt Sinterklaas, dan ga ik maar weer verder." 

En Sinterklaas gaat naar de schoenpieten. "Hallo Sinterklaas, ik heb weer een heleboel stro en 

wortels voor het paard, uit de schoenen van de kinderen gehaald. En kijk eens ik heb ook mooie 

tekeningen voor u. En brieven die kunt u in het grote rode boek plakken." "Dank je wel 

schoenpiet, zeg weet jij wat de naaipieten aan het doen zijn?" "Jawel Sinterklaas, ze zijn ... oh 

dat mag ik niet vertellen." 

"Dan zal ik maar naar de stal gaan," zegt Sinterklaas, "en het eten naar het paard brengen." 

"O, stalpiet de kraan lekt, wil je hem even dicht doen. En leg het stro maar bij de schimmel in de 

voerbak. Maar zachtjes, want het paard slaapt nog." En heel zachtjes doet piet wat Sinterklaas 

gezegd heeft en als hij klaar is gaan ze samen de stal uit. 

Sinterklaas gaat naar zijn eigen kamer, waar hij eerst de tekeningen die hij van de kinderen heeft 

gekregen ophangt en schrijft daarna de verlanglijstjes van de kinderen in het rode boek, waar hij 

ook de brieven inplakt. Dan komt ineens Snelpiet binnen rennen. "Sinterklaas, sinterklaas! het 

paard is ziek!" "O, nee toch dat kan niet. Wat moet ik doen? Ga gauw naar Langbeen en zeg hem 

dat hij nu meteen naar de dokter in het dorp moet. Dan ga ik ondertussen naar het paard toe. 

Snelpiet rent meteen naar de naaikamer. Daar staat Langbeen, hij is daar om de mantel voor 

Sinterklaas te passen. "Langbeen je moet direct naar de dokter om een drankje te halen voor het 

paard, want het paard is ziek en ligt op de grond." "Oh!", roept Langbeen, "het paard ziek, dan ga 

ik meteen weg". En heel hard rent Langbeen het huis uit. Hij vergeet dat hij de nieuwe mantel 

voor Sinterklaas nog aan heeft, o, o, als dat maar goed gaat! 

En Langbeen  rent en rent maar en neemt de kortste weg naar de dokter. Hij gaat niet over de 

brug, maar springt over de sloot. O jee, de mantel wordt helemaal nat en vies. En hij sprint over 

het prikkeldraad. Dat kan ik wel, denkt Langbeen, met mijn lange benen. Krrr, Krrrr, de mantel 

blijft achter het prikkeldraad hangen, maar Langbeen merkt het niet en rent hard door. 

Dan komt Langbeen bij de het doktershuis. En hij loopt de behandelkamer binnen. "Maar, maar 

wat is dat? Wie, wie bent u?," vraagt de dokter. "Ik ben Langbeen en de schimmel van 

Sinterklaas is ziek. En nu moet ik een drankje halen." 

"En wat doe jij dan met die rare jurk aan, die helemaal vies en kapot is?" En Langbeen kijkt naar 

de mantel. "O, o, dat is de nieuwe mantel voor Sinterklaas, wat moet ik doen?" 

"Hier piet neem dit drankje mee voor het paard en dan is hij zo weer beter. En misschien dat de 

naaipieten en de waspiet iets voor je kunnen doen. Maar ga nu maar gauw terug." "Ja, dank u wel 

dokter, tot ziens." 



En zo hard als Langbeen lopen kan, rent hij naar huis en meteen naar de stal, daar zijn 

Sinterklaas en de stalpiet ook. Langbeen geeft het paard het drankje. Dan wordt het heel stil in de 

stal... En iedereen kijkt naar de Schimmel. Heel voorzichtig gaat het paard staan... 

"Hoera, hoera," roept de stalpiet en springt omhoog. "Gelukkig wat ben ik blij pieten, dat mijn 

ouwe trouwe beestje al weer bijna beter is." Ook Langbeen is blij, maar hij loopt heel stilletjes de 

stal uit. 

En weten jullie waarnaar toe? Naar de keuken, waar de waspiet aan het strijken is. Die schrikt 

zich een hoedje! "Maar Langbeen wat heb jij gedaan?" 

"Ik moest snel naar de dokter voor een drankje voor het paard. En toen is de mantel vies 

geworden, omdat ik over de sloot sprong. En er zitten scheuren in, omdat ik achter het 

prikkeldraad ben blijven haken. Ik kon er echt niks aan doen," vertelt Langbeen. 

"Nou, geef de mantel maar aan mij. Dan zal ik hem eerst in de wasmachine doen en daarna breng 

ik hem naar de naaipieten en je zult zien dat het reuze mee zal vallen, laat dat maar aan ons 

over." 

En dan is het 6 december, de verjaardag van Sinterklaas. Hij heeft al één pakje uitgepakt en daar 

zat een nieuwe mijter in. Waar Sinterklaas reuze blij mee is. En wat zal er in het volgende pakje 

zitten? 

En weten jullie waar Langbeen is? Hij is in de slaapkamer, omdat hij een beetje bang is dat 

Sinterklaas de gemaakte mantel niet mooi zal vinden. 

Kijk zo maar goed naar het plaatje, dan zien jullie hoe blij Sinterklaas is met 

zijn nieuwe mantel en mijter. En hij is extra blij, want Americo is weer 

helemaal beter en ze lopen samen met de hoofdpiet door de straat. 

De kinderen vinden het heel fijn dat Sinterklaas bij hun is gekomen. En 

Langbeen is al lang niet meer bang hoor! 

Hij mocht van Sinterklaas naar het huis van de dokter, om daar een heleboel 

kadootjes te brengen. En zo is iedereen blij en vrolijk. 

Tegen de kinderen zegt Sinterklaas: "Dag tot volgend jaar." 

 



Landbouwvereniging  ”De Meedenlanden” 
 

Als bestuur is ons gevraagd een stukje te schrijven, over de landbouwvereniging de Meedenlanden. 

Landbouwvereniging de Meedenlanden is een landbouwvereniging voor de boeren uit Overschild 

en omstreken. Het is een echte Schildclub, de landbouwvereniging stamt namelijk al uit 1889, en 

het is daarmee een van de oudste verenigingen, die ons dorp Overschild rijk is. 

 

Ons huidige bestuur bestaat op dit moment uit: voorzitter: Jasper Nienhuis (akkerbouwer),  

vice voorzitter: Koert Meuleman (melkveehouder),  Secretaris Tessa Noordenbos  

(melkveehouderij- en loonbedrijf), Penningmeester: Jan Huyssoon (Melkveehouder),  

Bestuurslid Karla Bouman (melkveehouder) 

 

Het vergaderseizoen begint altijd in oktober en eindigt in april, kort samengevat alle maanden met  

een “R” behalve september. We vergaderen dan, iedere eerste woensdag van de maand, in 

dorpshuis de Pompel. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar, en de vergaderingen beginnen zo rond 

20.00 uur. 

 

De voorzitter opent de vergadering altijd met zijn inleiding, na de inleiding worden de notulen van 

de vorige vergadering voorgelezen, door de secretaris. Hierna worden de mededelingen en de 

ingekomen stukken besproken. Waarna we een pauze hebben, na de pauze hebben we altijd een 

gastspreker. En dat is, elke vergadering een andere spreker, maar wel gerelateerd aan de landbouw, 

in de breedste zin van het woord. Je kunt hierbij denken aan: een veevoeradviseur, 

gewasdeskundigen,  bemestings adviseurs, boeren met een neventak, trekker en/of machine 

verkopers, staatsbosbeheer, veearts, fokkerij deskundige. Maar ook onderwerpen als wet- en 

regelgeving, mestvergisting, werkgeverschap en daarnaast, ook wel een door de leden aangedragen 

sprekers. 

 

In overleg met de gastspreker, proberen we een avondvullend programma te maken van ongeveer 

één  à anderhalf uur. Als de gastspreker zijn verhaal heeft beëindigd, is er nog een rondvraag, en na 

de rondvraag, sluit de voorzitter de vergadering.  

 

De meeste leden praten dan nog even na aan de bar, want we zijn namelijk, vooral een gezelligheids 

vereniging. Daarom hebben we in de maand januari geen vergadering maar, een nieuwjaarsvisite, 

om het jaar in de Pompel en om het jaar ergens anders. Om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen, 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

In de zomermaanden vergaderen we niet, maar hebben we een zomeruitje, dit kan van alles zijn: 

varen, een uitje naar een fabriek, boerengolf met aansluitend barbecue, een wijnproeverij. Of een 

een kijkje in de stal, bij een van de leden. Die bijvoorbeeld, recent een nieuwe stal/schuur gebouwd 

heeft, is ook al eens gebeurd. 

 

Wat we als vereniging nog meer doen, is gezamelijk landbouwplastic inzamelen. Een keer per  

jaar, dit wordt dan gerecycled en de opbrengsten hiervan zijn voor de verenigingskas. 

 

Dit was kort samengevat wat wij, als landbouwvereniging zoal doen. 

Mocht het jou/u getriggerd hebben en ben je nog geen lid? 

Maar wel agrarier of agrarisch gerelateerd?  

Kom dan gerust een keer, een vergadering van ons bijwonen!  

Wij staan altijd open voor nieuwe leden, en het is een hele leuk club. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van landbouwvereniging De Meedenlanden.       

Jasper, Koert, Tessa, Jan en Karla 

 



 



 

WINDLUST MAIL  

 

 

Als u dit leest dan loopt 2018 alweer ten 

einde. St Nicolaas is aangekomen en in de 

verte lonkt de kersttijd. Binnenkort komt de 

ster weer in het  gevlucht van de Windlust en 

gunnen we de oude dame een rust van een 

week of drie. We hebben het afgelopen jaar 

veel graan gemalen (ruim 2000 kilo) en een 

begin gemaakt met oliepersen. Van onze 

technisch adviseur hebben we gehoord dat we 

wel behoorlijk ijverig zijn met het malen, 

want bij de meeste korenmolens wordt er 

maar zo af en toe een zakje graan gemalen. 

Maar ja, we vinden het nu eenmaal leuk om te 

malen en dan kost het ook minder moeite 

ermee bezig te zijn.    

Het aantal bezoekers dit jaar (ca. 140) had wel 

wat hoger gekund maar we zijn blij met 

iedereen die langskomt.     

   

De afgelopen periode heeft de Windlust enkele ingrijpende onderzoeken ondergaan. Allereerst zijn er 

trillingmeters geplaatst,  

2 in de molen en 4 buiten op verschillende afstanden van de molen. Deze meters hebben de trillingen 

opgemeten die tijdens draaien en malen in de molen optreden en ook hoeveel trilling de molen 

doorgeeft aan de grond in de omgeving. Als men deze gegevens allemaal heeft dan kan er worden 

beslist hoe en waar de Windlust wordt versterkt om hem aardbevingsbestendig te maken. Zodoende 

draaide en maalde de Windlust soms op andere tijden dan de vrijdagmiddag want men wilde vooral 

ook gegevens hebben van momenten dat het hard waait en de molen aan het werk is en is besloten er 

nog wat graan extra tegenaan te gooien omdat in november het stormseizoen begint. Duidelijk is al 

wel dat tijdens het malen er veel meer trilling optreedt dan in rust. Eerlijk gezegd vinden we dat niet 

echt een openbaring want als we aan het malen zijn tijdens flinke wind staat de hele molen te trillen 

en soms zelfs te schudden, vooral op de steenzolder gaat het flink te keer. De trillingmeter die daar 

zit is tijdens het malen door de trillingen zelfs van een balk afgevallen en raakte tijdelijk buiten 

dienst. Inmiddels is het onderzoek zo’n beetje afgelopen maar de uitkomsten hebben we nog niet 

ontvangen.             
 

De molen is dus al weer stoffig geworden vanwege het trillingsonderzoek. Voordat we gaan beginnen 

aan de winterrust zullen we opnieuw alles schoonmaken en aanvegen.  
 

 Dat het extra schoon moet komt omdat er ook een houtwormbestrijding moet worden gedaan dit jaar 

en dan moet de molen veegschoon zijn. We zouden het overigens bijzonder op prijs stellen als we 

hierbij wat hulp krijgen. Als u zich geroepen voelt, vele handen maken licht werk en voor een natje 

en een droogje wordt gezorgd. Ik heb 8 december gepland. Te beginnen om 10.00 uur en dan zijn we 

waarschijnlijk met 2 ½ uur klaar. De officiële vrijwilligersdag is 7 december, maar dat is op vrijdag 

en dan zullen veel mensen toch, minder vrijwillig, aan het werk moeten. Dus heb ik het maar een 

dagje opgeschoven. Voor diegenen die mee komen helpen, laat u het mij even weten zodat ik er 

rekening mee kan houden.      
 

 

 



 
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/


 

 

Dan is er ook nog een funderingsonderzoek geweest. Het aantal palen onder één veld en een hoek is 

geteld en dat bleken er heel wat te zijn, want onder elke hoek staan 9 palen en onder de velden staan  

er ook nog eens een stuk of 8. Totaal zijn het er dus ca. 136. Er zijn enkele palen doorgezaagd en 

daar zijn betonnen koppen voor teruggeplaatst. Met drukproeven kon men bepalen hoeveel gewicht 

de fundering kan dragen. Van die doorgezaagde palen is er 1 opgestuurd naar Wageningen voor 

bacteriolo-gisch onderzoek. De andere heb ik in de molen opgesteld zodat u ze nog eens kan 

bewonderen. Uiteindelijk zijn het wel palen die al ruim 100 jaar de Windlust hebben gedragen. 

    

Inmiddels is uitgerekend dat alleen het houten gedeelte van de Windlust al ongeveer 28.500 kg 

weegt. Over het stenen onderachtkant hoop ik ook nog eens het gewicht te horen. Dit wordt nog 

uitgerekend.   
 

Wat is er verder nog gebeurd? Het oliepersen lijkt te gaan lukken. Weliswaar is alles nog prematuur 

maar toch . . .  De krabbelaars werken en ook de aandrijving via de riem is verbeterd. De eerste riem 

was te smal en er is een dubbel zo brede voor teruggekomen. Verder is er een spanner geplaatst die 

de riem op de juiste spanning houdt zodat hij niet doorslipt tijdens het persen.    
 

De molenstichting onderzoekt momenteel ook wat de gevolgen kunnen zijn voor de molenbio-toop 

als er in Overschild veel, wat hogere, nieuwbouw gaat plaatsvinden. Zoals u weet heeft een molen 

wind nodig om te kunnen draaien en malen. In het verleden is daarom de molen verhoogd met het be-

kende stenen onderachtkant van ca. 5 m., omdat de omringende huizen teveel een windbelemmering 

gingen vormen. Het motorhuisje dat ervoor staat is ongeveer in de zelfde tijd gebouwd, nl. rond 

1917. Dit huisje verkeert nog steeds in een deplorabele staat en het wachten is op subsidie zodat er 

begonnen kan worden met restaureren en daarna 

plaatsing van de BRONS-motor erin. Onze hoop 

is nu op volgend jaar gevestigd. Dan komt er ook 

nog veel werk op ons af om alles correct aan te 

sluiten en te zorgen dat het maalkoppel dat op de 

begane grond staat ook daadwerkelijk kan worden 

gebruikt om te malen bij windstil weer. 

     

Tenslotte heb ik ook nog een oproep voor 

diegenen die de molen een warm hart toedragen: 

Marius is dit jaar 77 jaar geworden en ikzelf 72. 

Marius woont in Kolham. Hij moet elke keer dat 

hij naar de molen komt ca. 20 km. rijden en weer 

terug. Wijzelf hebben ons huis te koop staan en 

de langste tijd in Overschild gewoond. De 

bedoeling is dat wij naar Groningen-stad gaan 

verhuizen. Dit houdt in dat ik dan niet meer zo 

vaak als voorheen aan het werk ben met de 

molen. Ook de molentaal wordt dan lastiger te 

spreken (rouwstand, vreugdestand e.d.). Als u 

vindt dat de Windlust ook in de wat verdere 

toekomst moet blijven draaien en dan liefst met 

een molenaar uit Overschild, zou u dan eens 

willen overwegen om de opleiding tot vrijwillig 

molenaar te gaan doen?    

   

 

 

 



 

 

 

Nogmaals, we zijn nog niet weg maar de jaren beginnen wel te tellen en het zou leuk zijn als de 

Over-schildse molen ook een Overschildse molenaar heeft. Gemiddeld duurt deze opleiding 2 jaar en 

wordt elke zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur gegeven. Weerkunde, veiligheid, valbeveiliging, 

omgaan met bezoekers en veilig leren draaien met de molen zijn er onderdelen van. Als u molenaar 

wordt bij de MSMOG (de stichting die ook de Windlust beheert) en blijft dan wordt deze opleiding 

door de stichting vergoed. Zoals misschien bekend staat het beroep Molenaar sinds 2018 op de lijst 

van immaterieel erfgoed. U bent dan dus immaterieel erfgoed en dat kan ook niet iedereen van 

zichzelf zeggen.    

 

Nou voorlopig heeft u weer een heleboel nieuws van de Windlust en laat ik het hierbij. Ik wens jullie 

allemaal, mede namens Marius, gezegende kerstdagen en mooie start van het nieuwe jaar 2019 en ik 

hoop op een beetje hulp op 8 december.. 

 

Zoals u van mij gewend bent:     
 

 

TOT MAILS/MEELS. 
 

Lex 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Beste inwoners van Overschild, 

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

dorpsvereniging Steendam, een wandelclub: “Rond het Schild”.  

We wandelen gedurende de winter om de week op zaterdagmorgen ongeveer anderhalf uur (rond    

6 km per keer). Bij deze nodig ik ieder, die van wandelen houdt in onze mooie omgeving, van harte 

uit om mee te lopen. De eerstvolgende wandeling is op zaterdag 1 december.  

Start om 10 uur bij theatercafé Peter en Leni. 

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

eerstvolgende wandeling met vertrekplaats vinden. 

 

Phyl Hoogeveen, coördinator wandelclub “Rond het Schild” 

 

http://www.steendam.info/


 
Overschild is swingend oktober uit gegaan. Op 27 oktober was de band ´Turn Left´, met 

ondertussen de naam ´Off Script´ in de Pompel. Niet alleen de werkgroep vond het een 

gezellige avond, maar zij gelukkig ook!  

“Wat was het een fantastische avond in Overschild, een geweldig publiek dat zelfs met ons 

mee sprong tijdens het nummer 'Narcotic'. En alles was tot in de puntjes verzorgd met 

heerlijke hapjes en drankjes”, aldus de band Off Script. 

 

Op zaterdag 24 november kwam de Sint met niet één, niet 

twee, maar met vijf Pieten naar Overschild toe. Voor veel 

kinderen bleef het niet bij één cadeau…! Samen met de 

Pieten hebben we er een dolle boel van gemaakt. Helaas 

moest de Sint met zijn Pieten er al snel weer vandoor en 

konden zij de cadeautjes niet zelf aan de kinderen 

overhandigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dit was alweer de laatste Schildjer Proat van 2018. De werkgroep gaat de komende weken 

nadenken over nieuwe evenementen. Suggesties vanuit het dorp zijn altijd welkom. De 

werkgroep wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2019!  

 

 

Creatieve groeten van Jelle, Joba, Rammona en Kate!  
 



 



  De Schildgroep  
Dag allemaal, 
 

Voor de spelers van de Schildgroep staat het nieuwe toneelseizoen voor de deur, in 

december beginnen de eerste leesrepetities. Voor mij als schrijver van deze nieuwe 

theaterproductie is dat een erg spannend moment. Wat vinden mijn spelers ervan? 

Worden ze er enthousiast van en willen ze allemaal nog meespelen na het lezen 

van het script? Ik krijg er slapeloze nachten van. Maar wat ben ik blij dat ik in de 

gelegenheid gesteld wordt om te schrijven en wat fijn dat er zoveel vertrouwen is. 

Daar word ik dan wel heel erg blij van.  
 

Wat gaan we doen? 

Komend jaar gaan we een loopje met u, ons publiek, nemen. We gaan u meenemen op een tocht door 

Overschild. Niet zomaar een tocht, nee…..een spooktocht! Oei, hoor ik u denken als dat maar goed 

komt. 

Het wordt inderdaad spannend en heel anders dan u gewend bent maar ik beloof dat er niemand zal zijn 

die bang of verdrietig naar huis gaat.  

Zonder het te weten heb ik zomaar een community art project gemaakt. Ik wist vaag dat het bestond en 

wist ook vaag wat het betekende maar heb het blijkbaar wel gedaan. En dat levert belangstelling op uit 

andere contreien. De Schildgroep is geselecteerd om informatie en kennis te delen met andere 

(amateur)gezelschappen in de provincie Drenthe en Friesland. Waar het allemaal toe zal leiden kan ik 

niet zeggen maar leuk is het wel! Ik hou u op de hoogte. 
 

Hoe heet de nieuwe voorstelling? 

Een VoorjaarsnachtMerrie en het speelt zich af in 

de late Middeleeuwen maar natuurlijk wel in 

Overschild.  

Een bakkerszoon met zn liefje, een paard, een abt van 

het klooster, nonnen, een molenaar, een groot gezin 

en een heks zijn de ingrediënten voor een heus 

spookverhaal waarin werkelijkheid en fictie door 

elkaar heen lijken te lopen, of toch niet? Het wordt 

een spektakel van griezelige gezelligheid met allerlei 

gruwelijke hoogte- en dieptepunten. Maar laat ik u 

niet bang maken.  
 

Wanneer spelen we? 

We beginnen met de voorstelling op vrijdag 19 april 2019, dat is toevallig (wat is toeval?) goede vrijdag. 

We spelen in dat weekend 3 keer en in het weekend erna spelen we nog een es 3 keer. Ook bij deze 

voorstelling zal er gereserveerd moeten worden omdat we niet meer dan 70 personen per keer kunnen 

meenemen. Daar hoort u later alles nog van.  
 

Wat zoeken we? 

Mannelijke spelers! Welke kerel maakt onze cast compleet? 
 

Maar niet alleen ben ik mensen (mannen, vrouwen en kindenen) nodig om te spelen, er worden ook 

mensen gezocht om mee te helpen met bv het decor, de kleding, het begeleiden van de spelers, catering, 

enz enz. Iedereen die wil kan en mag meedoen. 
 

Meld je aan! Bel me, kom bij me langs, wacht niet tot ik je aanspreek maar meld je! 

We gaan op de woensdagavond repeteren en er zullen een paar zaterdagen zijn dat we een hele dag 

repeteren.  
 

Hou onze website https://de-schildgroep1.webnode.nl en facebookpagina De Schildgroep in de gaten. 

Voor meer info bel je met 0630069001 
 

Met theatrale groet, 

Klaasje Pen 



 



 

 

DE  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 
   

 

 

 

Op 8 november jl. is de Eetclub weer bijeen geweest. Voor een twaalftal liefhebbers stond deze keer een 

Turkse maaltijd klaar. Afgaande op de reacties tijdens en na de maaltijd vielen de gerechten goed in de 

smaak en waren de “buikjes” goed gevuld. 

Met deze gezamenlijke maaltijd is dit eetjaar weer bijna voorbij. Rest ons nog de uitsmijter van het jaar 

2018: het Kerstdiner op donderdag 20 december a.s.. De inschrijving hiervoor staat vanaf nu dus open. 

Een aantal “vaste eters” hebben zich al opgegeven. Die hoeven dat natuurlijk niet weer opnieuw te doen. 

De voorbereidingen voor dat kerstdiner zijn dus vanaf nu ook begonnen. Een clublid heeft al toegezegd 

het nagerecht te verzorgen (net als vorig jaar) en dat belooft weer wat. 

En ja, als de vuurpijlen zijn afgeschoten en het vuurwerkgeknal weer is verstomd gaan we van start met 

een nieuw eetclubjaar. 

Onder voorbehoud van wijzigingen vanwege bijv. onverwachte gebeurtenissen of voortschrijdend 

inzicht, is hieronder het gedachte jaarschema opgenomen. De vaste eetdag is en blijft donderdag. Het 

eetmoment begint om 17.30 uur met een drankje en (zoals inmiddels gebruikelijk) een klein hapje om de 

eetlust te bevorderen. Om ca 18.00 uur wordt dan het buffet voor geopend verklaard en kan er worden 

“aangevallen”. Wel zelf je bordje opscheppen. 

Voor het eten betaalt eenieder slechts max. € 10,-- p.p., na het eten te betalen aan de Eetclubcoördinator. 

De drankjes zijn voor eigen rekening en dienen apart (voor vertrek) te worden afgerekend met De 

Pompel (pinnen kan èn heeft de voorkeur). 

Het eetgeld dat na iedere maaltijd eventueel overblijft gaat in de “pot” en wordt gebruikt om het 

Kerstdiner extra feestelijk te maken. 

De Schildjer Eetclub beschikt over een lijst emailadressen van inwoners die graag regelmatig 

geïnformeerd willen worden. Ook jij kan je op deze lijst laten bijschrijven; stuur een mailtje naar de 

eetclubcoördinator (grambergrob@hotmail.nl). Het laatste nieuws over de Eetclub vind je ook op 

www.overschild.nu. 

Vele handen maken licht werk. Telkens blijkt dat weer na afloop van de maaltijd. Geweldig hoe bijna 

iedereen de handen uit de mouwen steekt. In korte tijd is de tafel afgeruimd, de vaat gedaan en de keuken 

weer zoals die ’s middags werd aangetroffen. 

Wat we nog kunnen gebruiken zijn amateur-koks die mee willen helpen bij de (voor)bereiding van de 

maaltijden.  

Dan nu de (voorlopige) planning voor 2019: 

 

14 februari 2019, 11 april 2019, 6 juni 2019, 5 september 2019, 31 oktober 2019 en 19 december 2019. 

 

Noteer deze data op de kalender en/of in de agenda en geef je op tijd op (uiterlijk 2 weken voor het 

eetmoment) via email grambergrob@hotmail.nl of een briefje in de brievenbus van Kanaalweg 19. 

 

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


 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

De eerste nachtvorst diende zich dit najaar al vroeg aan. Op 29 september daalde het kwik een 

halve graad onder nul, ongeveer een maand eerder dan gemiddeld is de eerste nachtvorst in 

Overschild een feit. Het bestuur volgt alle meteorologen aangaande de wintervoorspelling 2018-

2019.Naast zonneactiviteit zijn er ook een heleboel ‘volkswijsheden’ als wanneer het blad van de 

boom valt, ongebruikelijk hoeveelheden eikels of een vroege vogeltrek, meer insecten tijdens de 

zomer, kortom voorspellingen te over. Er zijn ook wetenschappers die zich aan een voorspelling 

wagen. En als ze gelijk krijgen, dan staat ons de koudste winter in 100 jaar te wachten. Een aantal 

astronomen denkt dat we deze winter te maken krijgen met een zonnevlekkenminimum. 

Komende winter zou daardoor een strenge winter kunnen worden. Het bestuur droomt natuurlijk 

van deze winters en blijft de voorspellingen met belangstelling volgen. Tevens zijn we gestart 

met het prepareren van de ijsbaan, de voorbereidingen zijn in volle gang gezet. Er is een 

hoogte/laagte regeling aangelegd zodat gedurende de winter het water in de ijsbaan op peil blijft.  

De attributen voor de wedstrijden staan weer klaar om gebruikt te worden. Tevens is er een 

verbandtrommel in de kantine aangebracht voor de kleine ongelukjes. Afgelopen november is het 

bestuur bij u aan de deur geweest om de contributie voor het jaar 2018 op te halen, bij wie wij 

niemand thuis aantroffen is er een briefje achtergelaten om alsnog de contributie over te maken.  

Ook wil het bestuur de aandacht vragen voor leden en niet leden, want komt u bij opruimen of 

heeft u schaatsen over, dan zien wij deze graag naar de ijsbaan komen. Voor een ieder die de 

schaats past en komen ze bij ons op de plank.  

Op onze Facebook pagina vindt u alle informatie over de ijsclub, onder andere wanneer de 

ijsbaan is geopend. Voor openingstijden kunt u eveneens contact opnemen met het bestuur. En 

voor diegene die het nog niet weet, de ingang bevindt zich aan de Meerweg tussen huisnummer 9 

en 11.  

Op zaterdag 29 december houdt IJsclub Schildmeer en omstreken haar jaarlijkse 

ledenvergadering, de agenda vindt u  in Schildjer Proat. En zoals u van ons gewend bent, komen 

wij op oudejaarsdag maandag 31 december bij u aan de deur met heerlijke oliebollen, 

krentenbollen en appelflappen U kunt ons verwachten tussen negen en twaalf uur.  

Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijne kerst en een gelukkig 2019 toe. Wij rekenen op een 

winter met veel ijs plezier, dus leden, haal alvast uw ijzers uit het vet en we maken er samen een 

mooi ijsseizoen van ☺ 

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



 
Op zaterdag 29 december 2018 houdt de IJsclub Schildmeer en omstreken haar jaarlijkse  

Ledenvergadering 
 

In dorpshuis De Pompel te Overschild. Aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda:          

   

 

1.   Opening 

2.   Mededelingen en ingekomen stukken. 

3.  Notulen ledenvergadering van 23-12-2017. 

4.  Jaarverslag voorzitter. 

5.  Jaarverslag penningmeester. 

6.  Verslag kascommissie. 

7.  Benoeming kascommissie. 

8.  Vaststelling contributie.  

9.  Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: Foktje Faber, Nico Hoogakker, Joël van Dijk en Wilfred Stok. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Marja Stok. 

Kandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur.  
10. Bespreking winterseizoen. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 
 

   PAUZE        

  

 

  

     

 

 

Na de pauze is er als vanouds weer van een gezellige BINGO- en KAART avond te genieten, met o.a. 

mooie vleesprijzen, rolletjes, ijstaarten enzovoort. 

 

- Op maandag 31 december komt de ijsclub weer bij u aan de deur met heerlijke oliebollen, 

krentenbollen en appelflappen. U kunt ons verwachten tussen 9:00 en 12:00 uur. 

 

 

Het Bestuur. 



 

 

November 2018 

Aan alle bewoners,  

 

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen van oud papier in 2019, 

inclusief de namen van degenen die het oud papier ophalen. 

 

Er zijn een paar wijzigingen op de nieuwe lijst, te weten: een drietal mensen die zich 

terugtrekken en een nieuwe rijder erbij. 

 

Nico Hoogakker, Bas Kuilema en Mark Fledderman:  heel hartelijk dank voor jullie hulp 

de afgelopen jaren. Daar waren we heel blij mee. 

Arno Prins: heel fijn dat jij vanaf nu als vaste rijder mee wilt helpen om het oud papier op te 

halen.  

 

Maar ook degenen, die blijven meehelpen om het ophalen van oud papier tot een succes te 

maken: heel hartelijk dank! Zonder jullie hulp zou dat niet lukken!! 

 

De groep lopers zou echter nog wel uitgebreid kunnen worden. Het blijft toch nog wat 

schipperen om het jaarlijkse schema zo op te stellen, dat er zo veel mogelijk rekening 

gehouden kan worden met ieders wensen. 

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

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

minder vaak je hoeft te lopen. 

Je kunt je hiervoor aanmelden bij ondergetekende. 

 

De namen- en datalijst vind je online op www.schildjerproat.nl  en op www.overschild.nu . 

Ook op het prikbord in De Pompel zal de lijst te zien zijn. Daarnaast zal de lijst opgehangen 

worden op het mededelingenbord op het kruispunt in ons dorp. 

 

De totale opbrengst van 2018  zal de Stichting in de Schildjer Proat-editie van begin 2019 

vermelden. 

 

Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en een gezond 2019  toe. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting het Dorpshuis, 

 

 

Jelly Dijkstra 

(06-42505715)   

(jelly.dijkstra@hotmail.com) 

 

 

 

 

http://www.schildjerproat.nl/
http://www.overschild.nu/


 

NAMEN-  EN  DATALIJST  RIJDERS  EN  LOPERS   

 

OPHALEN  OUD PAPIER  IN  2019 

 

 

 

RIJDERS 

 

Herman Bouman                   26-01 

Jos Vergeer (i.s.m. Frans Burkels voor buitengebied)   23-02  en  28-09 

Menko Hammenga        30-03  en  30-11 

Jasper Nienhuis                  27-04  en  24-08 

Henk Kruizenga                  25-05 

Arno Prins                   29-06  en  28-12 

Evert Kort                   27-07 

Kees Doornbos                  26-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPERS 

 

Wilfred Stok         26-01  en  27-04 

Henk Nijdam         26-01  en 25-05 

William Folkersma        23-02  en 26-10 

Bas Pen                   23-02  en  24-08 

Edwin Noordman        30-03  en  28-09 

Harm Blaauw         30-03  en  29-06   

Tjeerd Kuiper         27-04  en  24-08 

Joël van Dijk         25-05  en  27-07 

Johan Folkersma                  29-06  en  30-11 

Bart Leving                  27-07  en  26-10  

Ronald Katerborg                 28-09  en 28-12 

Carel Leemhuis                  30-11 

Willem Huijssoon                 28-12 

 



Column 

“Hou je koest” 

 

Toen Jan Terlouw, gast in De 

Wereld Draait Door op 20 

november j.l. werd gevraagd of hij 

behoefte had om zich te mengen in 

de (anti)Zwarte Pietendiscussie, zei hij: 

“Laat me dat nou maar niet doen” , maar 

hij kon het niet laten om toch  tegen de 

verschillende partijen te zeggen “Hou je 

koest”. 

In de aanloop naar het schrijven van de 

laatste column van 2018 had ik het 

onderwerp “Zwarte Pietendiscussie” al in 

gedachte. Maar, net als mijn naamgenoot 

dacht ik ook “Laat me dat nou maar niet 

doen”. Door mijn, in de afgelopen jaren, 

oplopende verbazing en ook ergernis ga ik 

het toch doen. 

Om te beginnen mijn persoonlijke mening:  

Er kan geen enkele reden zijn om een, 

nationaal, kinderfeest op welke manier dan 

ook te verpesten. 

Ik heb geen enkele waardering voor 

mensen die hun standpunten in deze 

bij/rondom Sinterklaasintochten, 

hinderlijk, uiten. 

Mijn zin om erover te schrijven werd 

heftiger door de gevolgen van het 

interview + coverfoto met en van Sylvana 

Simons in de VARAgids van 16 – 23 

november 2018. Een week later was 

bekend dat in elk geval 60 leden hun 

lidmaatschap hadden opgezegd omdat de 

VARA aandacht aan Sylvana Simons heeft 

besteed. Zij zelf is al veel eerder, naast 

vele scheldpartijen, met de dood bedreigd. 

Dus bekeek ik de documentaire “Sylvana, 

Demon of Diva”. Ik heb geprobeerd om de 

strijdlustige, politica Sylvana Simons, los 

te zien van haar oorspronkelijk geluid dat 

de Zwarte Pieten gebruikt worden als 

slaven en dat er sprake is van racisme. 

(mijn samenvatting) 

Nee, Sylvana het is een heel oud 

kinderfeest met in de rolbezetting: Sint 

Nicolaas en Zwarte Pieten. Over het hele 

land gezien zetten 1000den zich in om die 

rollen te vervullen zodat kinderen en 

volwassenen een mooie tijd gaan beleven. 

Ik ben duidelijk pro Sinterklaasfeest, oude 

stijl. 

Maar wat gebeurt er op zaterdag 17 

november? Demonstranten die pro Zwarte 

Piet en dus tegen de anti Zwarte Pieters 

zijn gedragen zich onbeschoft en 

geweldadig bij intochten in diverse 

steden. Jan Terlouw zou zeggen “Hou je 

koest”.  

Je kunt overigens best andere redenenen 

bedenken om tradities en kinderfeesten 

ter discussie te stellen.  

Sint Nicolaas is een bisschop. Er is een 

link met de katholieke kerk. Binnen die 

kerk zijn vele functionarissen die ontucht 

met kinderen hebben gepleegd. Hoe komen 

we erbij om bisschop Nicolaas als 

kindervriend te laten optreden. 

Piet kun je verbinden met Pedo. Pedofielen 

moet je ook maar niet te dicht in de buurt 

van kinderen laten 

Goede vrijdag en Pasen. Hoe bedenk je het 

om vele mensen met een groot wit kruis 

door een Nederlandse stad te laten lopen in 

The Passion. Dat is een belediging van 

Jezus die zijn (kleiner) kruis alleen moest 

dragen. Wat doet de Paashaas in dit 

verhaal? Eieren (eten) is vanwege 

vruchtbaarheid, nieuw leven, voorjaar. Dit 

terwijl Jezus juist vermoord werd op 

Goede Vrijdag. 

Sint Maarten – je kunt je best voorstellen 

dat er mensen gaan protesteren tegen die 

electrische lampjes in de lampionnetjes of 

anders wel tegn telkens datzelfde liedjes 

van “De koeien hebben starten etc” die de 

kids zingen. 

Kerst – de kerstboom heeft niets met het 

verhaal van de geboorte van Jezus te 

maken. En wat te denken van die Kerstman 

die zich, zittend in een arreslee door de 

lucht laat voorttrekken door een eland. Ik 

snap niet dat de Partij van de Dieren dit 

goed vindt. 

Natuurlijk voer ik hier belachelijke dingen 

aan. Maar om de problematiek van 

racisme, discriminatie, 

integratieproblematiek etc. op de schouders 

van mannen en vrouwen die Zwarte Piet 

spelen te leggen is ook belachelijk. 

Ik gun Sylvana Simons zeker die vreselijke 

dingen niet die ze naar haar hoofd 

geslingerd krijgt, ja zelfs met de dood is zij 

bedreigd, maar dat ze de Zwarte Piet 

toegespeeld krijgt, vind ik pepernootje van 

eigen deeg. 

Laten we weer eens meer lachen en laat de 

kinderen blij zijn. 

Vanui Hellum wens ik alle lezers een 

gezellige Sinterklaasavond en Prettige 

Kerstdagen. Tot in 2019. Veul Zegen! 

            Jan Hesseling 



 

 

Agrarisch bedrijf Noordenbos: 

Ons werd gevraagd om voor bedrijf in beeld een stukje te schrijven over het Agrarisch 

bedrijf Noordenbos. Wij zijn in 1980 in Overschild komen wonen met het gezin 

Noordenbos. 

De boerderij aan Graauwedijk 15 was toen in gebruik als een akkerbouwbedrijf, hier is een 

veehouderij van gemaakt. Eerst met koeien en schapen, later zijn de schapen weggegaan en de 

koeien verder uitgebreid. Tevens hebben wij een loonbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in de 

veehouderij. Zo kunnen wij klanten van dienst zijn met mest op het land brengen door middel 

van de sleepslang, waarbij wij de mest vanaf de boerderij een kilometer of vier naar de 12 

meter brede bemester kunnen pompen. Daarbij realiseren wij nog een capaciteit van 150 kuub 

per uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast rijden wij ook met twee mesttanken uitgerust met een zodenbemester. Vaste mest 

rijden wij uit met een breed strooier alles kunnen wij met GPS nauwkeurig aanbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verder doen wij alles van gras zaaien tot grasoogst door middel van triple maaiers die op GPS 

bestuurd kunnen worden. De grasoogst wordt binnengebracht door middel van ladewagens of 

een haksellaar met silage wagens. Dan kunnen wij de grasbulten nog aanrijden met zware 

tractoren of een shovel beide uitgerust met kuilverdelers. De hele maisoogst kunnen wij 

verzorgen dat wil zeggen zaaien, beregenen en oogsten. Met onze hakselaar kunnen wij zowel 

gras als mais hakselen, het ombouwen van gras naar maismessen duurt wel een dag. Dat doen 

wij in onze eigen werkplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben wij machines die gebruikt worden in het grondverzet, waaronder drie kranen, drie 

combidumpers, twee enkelasdumpers en een kilverbord. Zo zijn we momenteel nog bezig met 

het woonrijp maken van Meerstad en assisteren we bij het damwand plaatsen aan het 

Eemskanaal. 

Voor de najaar schouw van het waterschap  klepelen en maaikorven we de sloten. Het 

slootvuil kan daarna nog gefreesd worden zodat het niet meer zichtbaar is in het voorjaar. 

We hebben een gezellige club van gemotiveerd en deskundig personeel.  

Dit jaar was ook voor ons extreem door de langdurige droogte en hitte. Er groeide bijzonder 

weinig gras en daarom  hopen we ook dat er volgend jaar weer wat meer groeit en bloeit. 

Fam. Noordenbos 



 

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? 
 

STERRE KOOS BOS 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 17 Graauwedijk 17 

 3. Hoe oud ben je? 

 
9 54 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Groningen  Pijnacker (ZH) 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Leuke dingen,voetbal  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Is altijd vrolijk en spontaan en 

bezig 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Voetballen, school  Melkveehouder 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Opruimen  Nare dingen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Hond, 2 katten            

Bredero, Gijs en Sammie 
Hond, 2 katten 

10. Wat eet je het liefst? Patat Biefstuk met groente 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Freerunnen, voetbal Nee 

12. Welke muziek vind je leuk? BTS Jaren 80 muziek 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Voetballen 

Keepers training Sterre en 

naar voetbal 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Griekenland Weinig tijd voor  

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Papa op de boerderij  Mark Rutte 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Loonwerker Gezond oud 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Kinderspeelweek De ruimte, rust 

18. Ben je verliefd? Nee  

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

hoor !  

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Harm en Sander Blaauw 

 

 



Voel je thuis op een vloer van

• Deskundige advies

• Grote showroom

• Veel uit voorraad leverbaar

• Scherpe prijzen

• Gratis bezorging

• Tegelzetwerk en vloerverwarming

Oudeweg 58 
 9628 CG Siddeburen| 
T. 0598 - 43 03 13

www.tegelcentrumsiddeburen.nl 

OP MAANDAG GEOPEND 
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur 

Vrijdag 9.00 - 21.00 uur  
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur



De begraafplaats in Overschild. 
 

Misschien hebt u het al wel gezien, de bomen rond de begraafplaats zijn weer afgeknot. Rond de 

begraafplaats staan 77 Bergesdoorns, ook wel Zwarte Esdoorns genaamd, en deze moeten één keer 

in de 3 á 4 jaar geknot worden (afzetten in vaktaal) om ze vitaal te houden. 

 

Het zijn beeldbepalende en beschermde 

bomen, het werk aan deze bomen laten we 

doen door mensen van Landschapbeheer 

Groningen. Ook allerlei ‘opslag’ tussen de 

Esdoorns zoals jonge boompjes en wilde 

braamstruiken zijn deze keer verwijderd. Op 

dit moment is het wel een erg kale 

aanblik, we hopen dat de bomen het 

volgend jaar weer gaan uitbotten en volop 

in blad komen te staan, ze geven prachtige 

grote en glanzende bladeren! 
 

Ook het z.g. ‘lijkhuisje’ voorop de begraafplaats heeft een renovatie ondergaan. Het dak is 

voorzien van mooie zwarte dakpanplaten en het houtwerk is opnieuw geschilderd. 

Sommige inwoners van Overschild en omgeving komen regelmatig op de begraafplaats, anderen 

bijna nooit en enkelen zijn er nog nooit geweest, zo blijkt uit gesprekken met dorpsbewoners. 

Daarom eerst een stukje geschiedenis. 
 

Voordat Overschild een eigen begraafplaats kreeg 

werden overleden inwoners van het dorp en de 

omgeving begraven in de omliggende dorpen, zoals 

Schildwolde, Hellum, Garrelsweer en Wirdum. Het 

was vaak afhankelijk waar men kerkelijk 

georiënteerd was. Overleden personen die in Hellum 

of Siddeburen begraven werden gingen soms per boot 

over het Schildmeer en dan verder per koets of 

boerenwagen naar hun laatste rustplaats. In 1880 is de 

Hervormde kerk aan de Graauwedijk gebouwd en in 

1894 kon deze kerkgemeenschap een perceel land 

kopen met een woning, het tegenwoordige 

“kosterserf’ 

Het voorste gedeelte aan de Meerweg met de woning 

werd verhuurd aan de koster van de kerk, het 

achterste deel van het perceel werd ingericht als 

begraafplaats. Rond het perceel werd een brede 

gracht gegraven, de uitgegraven grond werd aangewend om de nieuwe begraafplaats op te hogen. 

 

In 1898 is het in gebruik genomen en sindsdien hebben ongeveer 700 personen er hun laatste 

rustplaats gevonden. De eerste 30 jaar waren de plaatsen op de begraafplaats niet gelijk, er was 



een 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 klas met verschillende prijzen voor een graf. Deze varieerden van1á 2 gulden 

voor de armenhoek tot 10 gulden op de 1
ste

 klas. 
 

En nu komen we weer terug op het eerder genoemde ‘lijkhuisje’ Waarom zijn ze te vinden op 

bijna alle begraafplaatsen? Dienden ze vroeger als opbaarruimte voor overledenen of was het een 

opslagplaats voor materialen? Het was vóór het jaar 1900 slecht gesteld met de hygiëne, vooral het 

drinkwater was vaak een bron van besmettelijke ziekten. Veel mensen overleden aan de cholera, 

in 1866 nog 21000.  

Men probeerde hier van alles aan te doen door b.v. de watervoorziening te verbeteren en 

rioleringen aan te leggen, voor al in de steden. Daarnaast dacht men ook dat een overleden 

persoon een bron van besmetting kon zijn. In 1872 werd een wet: ‘voorziening tegen besmettelijke 

ziekten’ aangenomen. In deze wet stond dat op elke begraafplaats een “lokaal” aanwezig moest 

zijn voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte. 

Meestal werden de gebouwtjes achter op een hoek van de begraafplaats gebouwd, tussen of achter 

de struiken of onder een boom zodat ze niet direct zichtbaar waren en enigszins schaduw hadden. 

De huisjes hebben vaak dezelfde vorm en grootte als het stookhok bij een boerderij, zonder 

schoorsteen. Ze deden ook dienst voor het opbaren van mensen die klein behuisd waren en voor 

zwervers en bedelaars en uiteraard voor overleden personen aan een besmettelijke ziekte. 
 

Nu hebben deze gebouwtjes de functie van alleen berghok gekregen. Allerlei gereedschap voor 

gebruik op de begraafplaats heeft er zijn plekje gevonden. Vaak zie je er ook het z.g.n. 

‘zinktoestel’ in staan, een toestel waar de kist met de overledene op wordt gezet boven het graf en 

daardoor stijlvol kan dalen. In Overschild wordt al jaren lang de kist met touwen neergelaten in 

het graf. 
 

Een ander fenomeen dat nog aanwezig is in Overschild en ook nog gebruikt wordt zijn de 

zogenaamde ‘rekjes’ Ze hebben de vorm van een klein model linnenrek en werden als een huisje 

over het graf geplaatst. Vooral in onze omgeving was dit gebruikelijk. Direct na het sluiten van het 

graf werd het geplaatst met een zwart kleed er overheen. Het zwarte kleed werd gehuurd van de 

eigenaar van de begraafplaats, b.v. de kerkvoogden, ook dit was weer een bron van inkomsten. 

Het kleed lag op het rek van zonsopkomst tot zonsondergang, vaak alleen op zaterdag en/of 

zondag maar ook wel op meerdere dagen achter elkaar, de duur was vaak 6-8 weken lang. De 

grafdelver en/of koster van de kerk was verantwoordelijk voor deze rituelen en had er ook enige 

verdienste aan. Nu wordt het rekje soms nog gebruikt om bloemstukken op te leggen. Het ritueel 

met het zwarte kleed stamt vermoedelijk uit de voorchristelijke tijd, het beschermde de doden 

tegen demonen in het eigen huis dacht men, vandaar de dakvorm. 



 

Het klokluiden en het pad rond de begraafplaats had ook zijn eigen rituele betekenis. Met het 

klokluiden werden de boze geesten verjaagd en met het drie keer rond de begraafplaats te lopen 

werden de geesten op een dwaalspoor gebracht. Het luiden van de kerkklok(ken) bij begrafenissen 

vindt in bijna alle dorpen nog steeds plaats, maar wel op verzoek. In Overschild is het op dit 

moment niet mogelijk door aardbevingsschade aan de kerktoren! 
 

In Schildwolde begint bij de begrafenis van een man eerst de grote klok te luiden en na enige tijd 

de kleinere klok, bij een vrouw begint de kleine en daarna de grote klok. Bij de begrafenis van een 

kind wordt alleen de kleine klok geluid. Het luiden van de klokken bij een begrafenis heeft nu 

denk ik, het teken van eerbetoon aan de overledene en de familie, en het is ook de mededeling: er 

wordt weer iemand naar het graf gedragen, mens, denk na over je leven want jouw tijd komt ook 

eenmaal!  
 

Rond het jaar 2000 gaf de eigenaar van de begraafplaats in Overschild, de Hervormde gemeente, 

te kennen dat ze graag afstand wilden doen van hun bezittingen. Het kerkgebouw kon 

overgedragen worden aan de St. Oud Groninger Kerken en sinds 2002 is de begraafplaats in 

eigendom en beheer van een stichting, bestaande uit 5 personen uit het dorp en omgeving. 
 

De stichting heeft als doel: het beheren, in stand houden en onderhouden van de begraafplaats in 

Overschild. Het is beschikbaar voor alle gezindten om overleden personen te begraven of urnen te 

plaatsen, voor onbepaalde tijd. Het onderhoud wordt als vrijwilligerswerk verricht door het 

bestuur van de stichting, aanvulling van dit bestuur stellen we erg op prijs! 
 

Niet alle grafmonumenten verkeren meer in een goede staat, door de droge zomer is er weer veel 

schade aangericht, zowel aan oude als nieuwe monumenten. Vaak is het heel moeilijk om familie 

op te sporen om de zaak te herstellen. Alles behoeft ook niet perfect te zijn, maar we streven er 

wel naar om de begraafplaats netjes te houden voor bezoekers en als eer aan de nagedachtenis van 

onze familieleden. Inlichtingen over de begraafplaats zijn te verkrijgen bij H. Kruizenga. 

 

Namens de Stichting, Henk Kruizenga. 

 



 
 
Help, mijn medewerker heeft schulden! 
 
Wist u dat een medewerker met schulden u als werkgever 13.000 euro per jaar kan kosten. Dat blijkt uit 
een onderzoek van het NIBUD. In hetzelfde onderzoek staat dat bijna twee derde van de werkgevers heeft 
te maken met medewerkers in financiële problemen. Als uw werknemers “financieel fit” zijn en blijven, 
heeft dat positief effect op de duurzame inzetbaarheid.  
De volgende zeven tips kunnen u daarbij helpen. 
 
TIP 1: 
Herken vroegtijdig de signalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan verhoogd verzuim, aanvraag voorschot, altijd 
extra uren willen werken, vermoeidheid, hoog foutenpercentage, stress of concentratieproblemen. 
Wees vooral alert als er levensveranderingen zijn zoals een scheiding, geboorte, sterfgeval of verhuizing.  
 
TIP 2: 
Maak het onderwerp bespreekbaar. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. In hoeverre is uw bemoeienis 
een schending van de privacy? Hoe creëer je een situatie dat de medewerker over zijn of haar schaamte of 
angst heen stapt? 
Kies daarom altijd eerst voor een algemene preventieve aanpak, zoals: 

 onderwerp opnemen in de personeelshandleiding 

 benoemen in een nieuwsbrief of bij een plenaire bijeenkomst  

 wijzen op de samenwerking met een budgetcoach 
Op die manier weet uw medewerker dat het probleem onderkent wordt, dat het bespreekbaar is en dat er 
hulp geboden kan worden. Vervolgens is het eenvoudiger om het thema individueel bespreekbaar te 
maken. Dat kan situationeel, tijdens een functioneringsgesprek of zelfs in de vorm van een financieel 
adviesgesprek. 
  
TIP 3:  
Kom op tijd in actie. Veel werkgevers komen pas in actie wanneer de financiële problemen al vergevorderd 
zijn. Neem geen risico en durf te vragen. Onderbouw je zorg en de reden van je vraag, dan zal dat altijd 
gewaardeerd worden. Deze “moedige” vraag levert u wellicht weer een productieve en extra loyale 
medewerker op. 
 

  

advertentie 

 



TIP 4: 
Wijs uw medewerkers op de website van www.Financieelgezondewerknemers.nl met bruikbare tips en een 
checklists. Dit is een laagdrempelige wijze om medewerkers  financieel fit en daarmee duurzaam inzetbaar 
te houden. 
 
TIP 5: 
Attendeer uw medewerkers op de app TipTrack (ontwikkeld door AWVN). Via de smartphone kan een 
medewerker anoniem en onherleidbaar in kaart brengen hoe ze ervoor staan op het gebied van onder 
andere geld, gezondheid en ontwikkeling.  
 
TIP 6: 
Schakel de hulp in van een budgetcoach om verantwoord financieel gedrag bij medewerkers te 
bevorderen. Uiteraard is dat strikt vertrouwelijk. In het kader van preventie maken steeds meer grote 
organisaties al standaard gebruik van externe hulp op dit gebied. U kunt de kosten van een budgetcoach 
samen betalen, bijvoorbeeld via een inzetbaarheidsbudget.  
 
TIP 7: 
Neem contact met ons op als u meer wilt weten over dit onderwerp. Wij kunnen u ook in contact brengen 
met deskundige budgetcoaches of andere aanbieders op het gebied van schuldhulpverlening. Maak een 
afspraak of stel uw vraag via de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).  
U krijgt gratis, binnen 24 uur een reactie en advies. 
 
 
 

 

https://www.financieelgezondewerknemers.nl/
http://www.meneerregezma.nl/


Traditional Christmas pudding   

Tijdens kerst komt er in Groot-Brittannië, Ierland en vele andere 

Engelssprekende landen, vrijwel altijd een zeer traditioneel kerstdiner op 

tafel. Dit traditionele diner bestaat over het algemeen uit een grote, gebraden kalkoen en als 

dessert een Christmas pudding.  

De pudding behoort 13 ingrediënten te bevatten. Op deze manier symboliseert de pudding Jezus 

Christus en zijn twaalf discipelen.  

Veel families hebben hun eigen recept en maken de pudding al maanden voor Kerstmis klaar. De 

pudding gaat dan in een donkere kast en wordt er met kerst uitgehaald. Vaak worden er muntjes 

in de pudding gestopt. Degene die een muntje in zijn stuk heeft, gaat een gelukkig jaar tegemoet. 
 

Omdat er nu niet genoeg tijd meer is om een lange voorbereiding te treffen voor de kerst hebben 

we voor u een sterk vereenvoudigd recept waarmee u toch de traditionele Christmas pudding op 

tafel kunt zetten tijdens het kerstdiner. 

Vergeet de Christmas pudding niet te flamberen om het applaus in ontvangst te nemen, lees 

hiervoor de tip die op het einde wordt meegegeven. 

Wat hebt u nodig?  

1. zonnebloemolie  

2. 1 citroen  

3. 100 ml maple syrup 

4. 100 g gedroogde cranberries  

5. 100 g gedroogde pruimen  

6. 200 ml whisky  

7. 210 g roomboter  

8. 210 g lichtbruine basterdsuiker  

9. 4 eieren  

10. 100 g zelfrijzend bakmeel  

11. 3 tl bakpoeder  

12. 1 tl speculaaskruiden  

13. 1 takje hulst  

Extra nodig 

 1 puddingschaal van ±1,5 liter => onze Groningse poffertpan is hier zeer geschikt 

voor. 

 handmixer  

 bakpapier  

 keukentouw  

 aluminiumfolie  

Bereidingswijze  

Vet de puddingschaal in met zonnebloemolie.  

Rasp de citroen boven de puddingschaal zodat er overal een beetje rasp zit. Schenk de 

maple siroop onderin de vorm.  

Pureer de gedroogde cranberries en de pruimen met een derde van de whisky. Roer de boter 

met de suiker luchtig.  

Klop één voor één de eieren erdoor.  

Voeg de vruchtenpuree toe en meng tot een gladde massa.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ierland_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstdiner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkoen_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Discipel_(christendom)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstmis


Spatel het zelfrijzend bakmeel, de bakpoeder en de speculaaskruiden erdoorheen. Schenk 

de massa in de puddingschaal.  

Dek de schaal af met bakpapier, doe de deksel op de pan of doe er aluminiumfolie over en 

bind het vast met touw. 

Zet een pan op het vuur met een ring of een stenen bakje op de bodem om ervoor te zorgen 

dat de pudding niet aan kan bakken.  

Zet de gevulde puddingschaal op de ring of bakje en schenk tot 5 centimeter onder de rand 

van de puddingvorm heet water in de pan.  

Leg een deksel op de pan en kook de pudding op middelhoog vuur circa 1 uur en 30 

minuten. Laat de pudding circa 20 minuten afkoelen in de in de vorm voor je hem stor t.  

Zet de pudding op een mooie schaal. Verwarm de overgebleven whisky circa 1 minuut. 

Overgiet de pudding en flambeer eventueel aan tafel. Garneer met een takje hulst  

Tip 

 Als de deksel van de pan niet op de pan past als de puddingvorm in de pan zit, dek 

de pan dan af met aluminiumfolie. Het maakt niet zoveel uit waar de puddingvorm 

in de pan op staat. Zolang de puddingvorm maar niet direct in contact is met de 

onderkant van de pan. Een warmhoudplaatje kan bijvoorbeeld goed werken en is 

ook minder hoog. 

 

Bij flamberen in de keuken is het belangrijk om de 

afzuigkap uit te zetten. Flambeer je aan tafel, let er dan 

goed op dat de kerstversiering geen vlam vat. 
 

__________________________________________________________________________________ 



Overschild 55 – 65 jaar geleden (deel 4) 

 
Ben Hoexum uit Zierikzee vertelt voor de laatste maal uit zijn autobiografie ‘Ben 

blijft Benny’. 
 

Optreden pa en mijn ontdekkingen op het gemeentehuis 
Thuis is er veel veranderd. Pa werkt inmiddels bij het PEB (Provinciaal 
Elektriciteitsbedrijf) als onderhoudsman voor de terreinen van de 

openluchtstations en als chauffeur op het werkbusje. Pa is ineens weer 
werknemer. En dat op z’n 57ste. Vanaf zijn 22ste heeft hij als zelfstandige gewerkt 

(ZZP’-er!!). Pa is een mens met souplesse. Hij heeft direct een heel goed contact 
met z’n collega’s. Hij moet er wel aan wennen dat hij overdag niet meer met 
moe koffie en thee drinkt. De dagen vallen in het begin lang. Dat deel ik dus met 

pa. 
   De onderhandelingen met de gemeente zijn afgerond en de notaris kan de akte 

opmaken. Op de dag dat deze gepasseerd zal worden, merk ik dat burgemeester 
Kuipers het gemeentehuis uit loopt naar het huis en het kantoor van de notaris 
naast het gemeentehuis. Ik word een beetje zenuwachtig. Ik heb pa iets horen 

mompelen over een rentepercentage dat 0,25% lager is dan afgesproken. Mijn 
collega Sijpkes heeft alles door de bril van de gemeente bekeken en voorbereid. 

De burgemeester komt terug en zwaait zwierig de deur van de afdeling open om 
op de vragende blik van Sijpkes met stemverheffing te antwoorden: “Die 
Hoexum wilde niet ondertekenen!” 

   Ik kan wel door de grond gaan en buig mij nog verder over het inzendformulier 
van alle rijbewijsaanvragen en –verlengingen, dat naar het provinciehuis moet 

worden verzonden. Zonder dat ik thuis iets zeg, merken pa en moe op dat ze dit 
voor mij heel vervelend vinden. Pa heeft de hele zaak geblokkeerd. Iedereen zit 
klaar bij de notaris. De burgemeester om namens de gemeente te kopen en 

gelijk door te verkopen voor een deel aan de provincie en voor een deel aan boer 
Huisman. Mijn moeilijke krantenbezorgadres van vroeger. Pa stemt niet in met 

het rentepercentage en eist een wijziging van 0,25%. Hij laat zich niet verleiden 
door toezeggingen, maar wil dit zwart-op-wit goed geregeld zien. Iedereen zit er 
voor niets, de notaris, de notarisklerk, de burgemeester, de provincieman en de 

lange eigenwijze herenboer Huisman, loco-burgemeester van Ten Boer. Maar dat 
houdt straks op! Door een correctie van de gemeentegrenzen woont Huisman per 

1 jan. 1963 in de gemeente Slochteren. Dan vervalt automatisch zijn loco-
burgemeesterschap. Lekker net goed! Het hele gezelschap stapt op bij de 

notaris. De volgende dag blijkt dat Huisman inderdaad eigenwijs is. Hij vertoont 
zich op ons land om het te gaan bewerken. Pa springt op zijn fiets en treedt 
Huisman onverschrokken tegemoet: “Huusman, goa van mien laand oaf!” 

   Heel Overschild spreekt met verwondering, respect en leedvermaak over dit 
optreden van pa. 

   Mijn schaamte op het gemeentehuis verdwijnt wanneer de burgemeester mij 
meegeeft: “Ik heb respect voor mensen, zoals jouw vader, die vechten voor hun 
zaak”. Opgelucht kom ik hiermee thuis en opgelucht verkeer ik tussen mijn 

collega’s. Eigenlijk allemaal heel aardige mensen. Dat is een enorme ontdekking 
voor mij. Want er zitten toch wel heel veel ‘openbaren’. En dat die even zo aardig 

zijn als christelijke mensen dat heb ik van huis uit niet meegekregen. Eerder was 
het niet zo dat wij beter waren, maar die anderen ‘missen iets, doen iets niet wat 
wij wel doen en eigenlijk klopt dat niet, maar je zegt het niet zo’. Nou, een lange 

zin om krampachtig te beschrijven van hoe het nu wel of niet zit. 
   Mijn nieuwsgierigheid naar de collega’s kan ik bevredigen zonder er naar te 

vragen. De persoonskaarten vertellen veel. De geboortedatum. Of ze getrouwd 
zijn. Het huidige adres en ook alle vroegere woonplaatsen en adressen. Hebben  
 



 

ze ook kinderen? Dat staat aan de achterzijde van de persoonskaart. Wanneer de  
kinderen getrouwd zijn, dan staat dat er ook bij getypt. Zijn ze als eenling uit het 

gezin vertrokken - bijvoorbeeld in verband met studie - dan wordt dat met 
potlood vermeld. Als ze dan weer thuis komen wonen, wordt dat uitgegumd en is 

het gezinsverband hersteld. Een mooi stelsel, het persoonskaartenstelsel uit 
1936, de kaart gaat mee van de wieg tot het graf. Ik vergelijk ook graag de 
geboortedatum van het oudste kind met de trouwdatum. Is dit korter dan negen 

maanden dan hebben ze ‘het’ dus gedaan voordat ze getrouwd zijn. Dat betekent 
moeten trouwen, een ‘moetje’ geheten. Dat is voor de ‘openbare’ mensen niet 

netjes en voor ‘christelijke’  mensen betekent dit zonde. Het is zelfs zo erg dat 
een bruid dan niet in een witte jurk behoort te trouwen. Wit staat voor reinheid 
en zuiverheid. En daarin past geen seks voor het huwelijk. Een bruid trouwt dan 

vaak in het blauw. Sommigen trekken zich er niets van aan en gaan toch in het 
wit. ‘Schande’. Die benadering verandert gelukkig snel in de 60-er jaren. 

   Zo spoor ik het één en ander op. Nog over klasgenoten, niet zo veel over 
collega’s en de meeste Schildjers hebben zich ook netjes gedragen door deze 
zonde niet te bedrijven. 

   De kerkelijke gezindte staat er ook op. De afkorting GerK staat voor 
Gereformeerd, RK voor Rooms-Katholiek, DG voor Doopsgezind. GerKvrij voor 

Gereformeerd Vrijgemaakt. GerKvrij is goed om te weten, want dat is een 
gevoelig onderwerp, omdat wij als ‘gewone’ gereformeerden vinden dat de 
vrijgemaakten ten onrechte beweren dat zij het ware geloof hebben. Dus, welke 

collega is vrijgemaakt? Bij mensen, die niet christelijk of kerkelijk zijn, staat 
vermeld ‘Geen’. Ook dat lijkt mij gemakkelijk, dan weet ik tenminste wie er 

‘openbaar’ zijn. Denk ik. 
Er klopt iets niet. ‘Geen’ komt maar weinig voor, terwijl 75% van de collega’s 
niet naar een kerk gaat. Sijpkes - zelf ‘openbaar’ - lost mijn raadsel op. De 

aanduiding NH staat voor Nederlands Hervormd en die zie ik veel op de 
persoonskaarten. Er zitten meer NH-ers in de kaartenbak dan in de kerkbanken. 

Sijpkes zorgt voor de eyeopener, NH betekent voor hem ‘Niet-Heiden’.  
   Ik schaf radicaal mijn begrip van het woord ‘openbaar’ af. Per slot van 
rekening  leer ik via de cursus over openbare vergaderingen en openbare 

voorzieningen, heeft elk fatsoenlijk dorp een openbare bibliotheek en noemen we 
bus en trein openbaar vervoer. Christelijk vervoer is toch niet denkbaar? De 

betekenis van het bijvoeglijke naamwoord ‘openbaar’ wijzig ik in ‘publiek’. En 
‘openbaren’ zonder kerkelijke gezindte of geloof zijn in het vervolg - helemaal in 

lijn met het spraakgebruik van die tijd - ‘niks’. 
 
Het mooiste werk vind ik de uitvoering van de Kieswet. Ik houd van de spanning 

die verkiezingen oproepen. Alles regelen met formulieren, oproepen klaar maken 
en behandelen van verzoeken om in een andere gemeente te stemmen, doe ik 

graag. 
Aan het loket weiger ik een volmacht af te geven, omdat de gemachtigde niet 
aan de criteria voldoet. 

   “En dat beslis jij, snotneus? Ik wil de burgemeester spreken.” 
   Dus … trap op, klop, klop …. JA!! 

   “Burgemeester, zo en zo……..” 
   “Wat heb jij gedaan?” 
   “Nou, de wet zus en zo, burgemeester.” 

   “Dan heb je het goed gedaan en zeg maar tegen die man, dat hij zich aan de 
wet moet houden!” 

 
 
 



Sneeuw en ijs, elfstedentocht 

In de strenge winter 1962/1963 raken wij thuis geïsoleerd. Met geen enkel 
middel van vervoer kunnen we ons verplaatsen. Lopend over bergen en dalen 

van sneeuw leg ik de afstand van 8 km. af. Ben wel ruim anderhalf uur te laat, 
maar iedereen begrijpt het en ’s middags zegt chef Langeland: “Hoexum, doe 

mos op tied noar hoes goan”. Langeland heeft mij accuraat werken op het hart 
gedrukt met zijn Groningse slogan ‘Gauw en goud (goed) goan nait altied 
soamen’. Woorden als managementrapportage en productie zijn in die tijd niet 

bekend in de gemeentehuizen. Collega Romeling schrijft keurig netjes met 
vulpen de akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijksaangifte, 

huwelijken en echtscheidingen, overlijden). Tijd speelt geen rol. Zelf doe ik dit 
later ook in Middelstum en Zuidhorn. 
   In deze zelfde barre winter wordt op 18 januari de twaalfde Elfstedentocht in 

Friesland gereden. In het kleine arbeidershuisje naast ons heeft Stoffer Bos al 
een televisie. Nou ja, televisietje. Stoffer is klein en dik. Hij werkt niet bij Van 

der Ploeg zoals de vorige bewoners. Van der Ploeg doet het al een tijd zonder 
arbeider. Bovendien werkt Kees nu ook mee. Stoffer zijn korte beentjes rusten 
op een klein haardbankje voor het tv-tje. Het schermpje ziet wit van de sneeuw, 

die over de Friese vaarten en meren jaagt. Donkere schimmen bewegen zich 
daar tussen voort,  meer strompelend dan zwierend. Het is de zwaarste tocht 

ooit. Bij de start is het -18, later is het nog -4 en -6, maar de krachtige 
noordoostenwind maakt het gemeen koud en het laatste traject Bartlehiem-
Dokkum viceversa krijgt de titel ‘De hel van Bartlehiem’. Het stuifsneeuw komt 

nog eens bovenop het pak sneeuw van 20 cm. dat over Friesland ligt. In deze 
barre tocht met ontelbare scheuren, hobbels en spleten in het ijs wordt Reinier 

Paping de overwinnaar. In Overschild is de kleine Stoffer de grote man. Hij heeft 
dit als eenvoudig arbeidertje op zijn eigen tv gezien en al die boeren hebben het 
nog met radioreportages moeten doen. 

 
Aardgas 

In 1959 is het aardgas ontdekt in Groningen, in het Slochterse veld. 
Voor het gemeentehuis brandt heel symbolisch een aardgasvlam. Vooral in de 
wintertijd een prachtig gezicht. Het begin van een nieuwe toekomst die open 

gaat. Ik ben er heel trots op dat dit in onze - in ‘mijn’ - gemeente is gevonden. 
   Voor heel Nederland een enorme vooruitgang. Kolenkachels verdwijnen en 

gaskachels met eenvoudige knopbedieningen komen er. Huizen kunnen mooi 
gelijkmatig verwarmd worden met centrale verwarmingen. Koken hoeft niet 

meer op petroleumstelletjes of met een aansluiting van het drie- of 
tweepitsgasstel op een grote butagasfles. 
   Voor de Nederlandse staatskas is dit geweldig. Onze economie steunt al 

decennialang voor een belangrijk deel op de aardgasinkomsten. 
   In deze euforie is er in de verste verte nog geen vermoeden van de 

problematiek, die zich een halve eeuw later openbaart. De aardbevingen, de 
schades en de angsten.  
 

Naschrift 
In mei 1963 verhuisden mijn ouders naar Winsum en ging ik in de kost bij een 

collega. Op 1 aug. 1963 begon ik in de gemeente Middelstum en vanaf dan 
woonde ik weer bij mijn ouders. Van 1 aug. 1965 tot 1 nov. 1986 werkte ik in de 
gemeente Zuidhorn en daarna in de gemeenten Zierikzee en Schouwen-

Duiveland tot mijn pensioen op 1 mrt. 2005. Sinds 20 jun. 1969 ben ik getrouwd 
met Margriet de Graaff uit Winsum. Samen hebben wij 3 kinderen en 5 

kleinkinderen. Met heel veel genoegen heb ik deze bijdragen geschreven voor 
Schildjer Proat en ik ben content met de positieve reacties die ik via de redactie 
ontving. 



Nieuws van het Oranje Comité 

  

Beste dorpsgenoten, 

Vanuit het Oranje comité valt niet zoveel nieuws te melden. 

Wel dat we nog steeds dringend op zoek zijn naar mensen die het leuk vinden om plaats te nemen in 

het OC.  Vind je het belangrijk dat er rondom koningsdag activiteiten georganiseerd worden voor de 

kinderen van Overschild en omstreken meld je dan aan. Ook de gezellige autopuzzeltocht moet toch 

doorgang blijven vinden. Rondom Koningsdag kost het wat tijd, de rest van het jaar vergt dit comité 

niet veel energie. Dus wie komt ons versterken? 

 Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en andere leden van de koninklijke familie vieren 

Koningsdag 2019 in Amersfoort.  

Ook de acht omliggende plaatsen (Woudenberg, Leusden, Baarn, Soest, Bunschoten-Spakenburg, 

Eemnes, Nijkerk en Barneveld) krijgen een inbreng bij de invulling van de koningsdagfestiviteiten. 

Wat er op het programma staat, is nog niet bekend. Afgelopen jaar vierde Willem-Alexander zijn 51ste 

verjaardag in Groningen. Zowel Willem-Alexander als zijn moeder Beatrix vierden hun verjaardag 

niet eerder in Amersfoort. Lucas Bolsius, burgemeester: ,,Het is een eer voor de stad en de regio 

Amersfoort dat de Koning zijn verjaardag hier samen met zijn familie wil vieren. Deze regio, de 

dorpen en de stad hebben alles in huis om de koninklijke familie een geweldige dag te bieden. Ik weet 

zeker dat wij dit fantastisch met elkaar kunnen doen.'' 

 

 

Een hartelijke groet namens het OC, 

Dianne Blaauw, Kelly Puister en Tessa Noordenbos 



 



Klaverjassen 
 

Iedere 1
e
 vrijdag van de maand kunt u komen 

klaverjassen. Er wordt gekaart om vleesprijzen.  

De eerstvolgende avonden zijn 7 december 2018, 

4 januari, 1 februari en 1 maart 2019. 

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 

 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

WWW.OVERSCHILD.NU  
 

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

versterkingsoperatie in Overschild. 

 

Staat er onvoldoende of onjuiste informatie over uw vereniging, commissie 

e.d. op de site? Geef dan s.v.p. de juiste gegevens per email door aan Rob 

Gramberg. Stuur de gegevens naar grambergrob@hotmail.nl. Op die 

manier werkt u mee om de site actueel te houden. 

 

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

emailtje naar Rob en het komt op de site. 

 

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



 

    

  KSW 2019   
 
 

 
Kinderspeelweek 2019, dat klinkt erg ver weg he? Voor ons niet! Voor je het 

weet is het zover.. dus wij zijn alvast aan het brainstormen. Heb je tips/ideeën, 

laat het ons dan weten via een mailtje naar kswo@live.nl of benader een van onze 

bestuursleden.  

 

Voor in de agenda 

De kinderspeelweek in 2019 zal plaatsvinden van  

12 t/m 16 augustus 2019. Dit is week nr. 33! 
 

Verder… (we kunnen het niet vroeg genoeg zeggen)  

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 aan een gezellige avond…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!  

 

Namens het bestuur wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig 

nieuwjaar! 

 

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

 
 

mailto:kswo@live.nl


Het verhaal van Sjors  

 

Sjors staat al lange tijd midden in de kamer. Met zijn handen diep in 

de zakken van zijn spijkerbroek staart hij naar buiten. Witte vlokken 

dwarrelen langs het raam. Er ligt inmiddels een dik pak sneeuw. Het is 

stil op straat. Geen wonder. Iedereen zit binnen. Gezellig bij elkaar 

rond het kerstmaal. Lekker eten, kerstboom erbij, opa en oma op 

bezoek... 

En hij? 

Sjors draait zich langzaam om en kijkt naar de troep om hem heen. Het kleine appartement ligt vol 

met rommel. De aanrecht in het keukentje staat vol vuile vaat. Op de grond naast de prullenbak 

liggen lege kartonnen doosjes van pizza’s en kant-en-klare maaltijden. En dan natuurlijk die stapel 

bierkratten. Bier. Hij wordt boos. Bier. Wie dat uitgevonden heeft? Met een ruk draait hij zich om 

en kijkt hij naar zijn vader, die laveloos op de bank ligt. Hij slaapt, snurkt verschrikkelijk. Naast 

hem op de grond staan vijf lege flesjes. En hij had er al vijf op. Sinds moeder er niet meer is, is pa 

steeds meer gaan drinken. Tot hij ontslagen is. Hij was op zijn werk zo dronken als wat met een 

heftruck dwars door een deur heen gereden. En nu zitten ze hier. Sjors leeft zijn eigen leventje, en 

bemoeit zich zo weinig mogelijk met zijn vader. Hij trekt zich terug op zijn eigen kamer. Die is 

wel netjes opgeruimd. Midden op zijn bureau een mooie foto van mama. Er komen tranen in zijn 

ogen. Waarom? En waarom maakt zijn vader er zo’n puinzooi van? Waarom kon hij zich niet 

gedragen en waarom moest hij ontslagen worden? Waarom heeft hij geen lekker kerstmaal 

klaargemaakt en een kerstboom gekocht? Iedereen heeft vandaag een heerlijke gezellige dag, en 

hij zit hier tussen de ellende in een vervuilde kamer. Met een paar stappen is hij bij de bank en hij 

trapt in blinde woede de bierflesjes om. Ze rinkelen door de kamer. Pa mompelt wat in zijn slaap, 

maar snurkt gewoon verder. 

Hij pakt zijn jas, trekt zijn schoenen aan en stapt naar buiten. Even een luchtje scheppen. Met een 

dreun trekt hij de deur achter zich dicht. Dan pas denkt hij eraan dat hij geen sleutel bij zich heeft. 

Oh nee, het zal toch niet waar zijn. Moedeloos kijkt hij naar de gesloten deur. Zijn vader krijgt hij 

de komende vijf uur met geen staaf dynamiet wakker. Besluiteloos blijft hij staan. Dan haalt hij 

zijn schouders op. Vandaag gaat toch alles fout, dit kan er nog wel bij. Fijne eerste kerstdag is dit. 

Hij gaat eerst een grote wandeling maken, straks zal hij wel zien. Om hem heen vallen de vlokken 

dicht naar beneden. En hij is zijn handschoenen ook nog vergeten. Hij stopt zijn handen diep in 

zijn zakken en loopt de trap af naar beneden. De wind is koud in zijn gezicht. Hij duikt diep in de 

kraag van zijn jas. De straten zijn leeg, er is geen verkeer te zien. Hij loopt midden over de straat 

en maakt diepe sporen in de dikke laag sneeuw. Zonder doel loopt hij verder, een uur lang, 

kriskras door de stad. Zelfs het centrum is troosteloos verlaten, alle winkels zijn dicht en 

afgesloten met stalen rolluiken. Heel af en toe komt hij iemand tegen. 

De lucht verandert. De grijze sneeuwlucht wordt steeds donkerder, en de sneeuw die rustig naar 

beneden dwarrelde, wordt nu voortgejaagd door een opstekende harde wind. Het wordt nu bijtend 

koud. Hij rilt. De wind huilt door de straten. Zal hij toch maar terug lopen en zijn vader wakker 

proberen te krijgen? Hij schudt zijn hoofd. Dan zal hij wel een ruit in moeten gooien. Hij krijgt 

hem onmogelijk wakker. 

Maar wat dan? 

Er lopen plotseling tranen over zijn wangen. Hij voelt zich eenzaam. Niemand geeft om hem. 

Niemand zal hem missen als hij verdwijnt. Om hem heen stuift nu zoveel sneeuw dat hij maar een 

paar meter voor zich uit kan kijken. Zijn ogen tranen van de kou. 

Voor hem duikt een hoge muur op. Er zit een deur in. Het is een groot gebouw. Hij loopt er 

omheen, verblind door de jagende sneeuw. Het wordt nu snel donker. Aan de andere kant zit hij 

uit de wind. Hij is moe. Hij leunt tegen de koude muur, om even uit te rusten. Hij heeft slaap. Dat 

krijg je toch als je onderkoelt raakt? Hij schrikt ervan en kijkt om zich heen. Hier zit ook een deur. 



Waarom weet hij niet, maar hij voelt met zijn verkleumde handen of de deur open is. Hij valt bijna 

naar binnen in een donkere ruimte. Zijn ogen tranen, maar hij ziet vaag een lampje met 

‘nooduitgang’. Hij heeft geen idee 

waar hij is, maar het is hier beter dan buiten. Hij strompelt op de tast verder, en voelt plotseling 

een behaaglijke warmte. Er is daar weer een deur, daarachter hoort hij een sissend geluid, maar het 

is er warm. Hij laat zich op de grond zakken, hijgend en uitgeput. Bij het licht van een klein rood 

lampje boven de deur ziet hij een grote verwarmingsketel met veel buizen. Verder is de kleine 

ruimte leeg. Het gesis en gezoem van de ketel om hem heen zakt langzaam weg. Eindelijk een 

warme plek. Hij hoeft niet te bevriezen.  

 

Sjors slaapt.  

Buiten wakkert de wind aan tot een storm. De sneeuw striemt tegen de dikke muren. Sjors heeft 

een heerlijke droom. Ze zitten aan tafel, pappa, mamma en hij. Op tafel staan heerlijke dingen. Op 

zijn bord ligt een kippepoot met doperwten en appelmoes, zijn lievelingskostje. Ze praten over van 

alles en nog wat. Mamma lacht naar hem. Het is gezellig. Uit de verte klinkt kerstmuziek. Ze eten 

verder, het duurt heerlijk lang, en Sjors geniet met volle teugen. 

Dan wordt de muziek nog harder, er komt nu een heel koor dichterbij, zouden ze in 

de straat lopen? De tafel is weg, pappa en mamma zijn weg, Sjors probeert op te 

staan, maar hij stoot zich tegen iets hards. 

‘Au!’ Hij wordt wakker van zijn eigen stem. Verdwaasd kijkt hij om zich heen. Hij 

ligt in een donkere ruimte. Voor hem staat een grote verwarmingsketel. Hij zweet 

in zijn winterjas, en hij houdt plotseling zijn adem in. 

Zijn droom is weg, maar de kerstmuziek is er nog steeds! Het klinkt boven het geluid van de 

verwarmingsketel uit! Met stijve spieren staat hij op en doet de deur voorzichtig open. Licht valt 

naar binnen. De muziek is nu echt heel dichtbij. Prachtig klinkt het. Hij staat in een grote vierkante 

ruimte. Voor hem is een grote houten deur. Daarachter klinkt de muziek. Hij durft de deur niet 

open te doen. Stel je voor dat ze hem zien. Hij weet niet eens waar hij is. Dan ziet hij een trap. 

Boven is hef donker. Daar kan hij veilig luisteren naar de muziek, daar ziet niemand hem. Hij 

loopt voorzichtig de trap op. Bovenaan de trap is een deur. Heel voorzichtig doet hij de deur open. 

Ademloos staart hij door de kier. 

Achter de deur is een soort groot balkon, met een dicht hek eromheen. Er staan stoelen op, maar 

die zijn leeg. Hij is in een kerk. Op het balkon is het schemerig, maar beneden in de kerk is licht. 

De kerk zit vol, vooraan zitten allemaal kinderen, Daarachter grote mensen. Ze zingen, het klinkt 

prachtig. Niemand kijkt naar boven, ze kijken allemaal naar iemand helemaal vooraan. Het zingen 

stopt. Er komt nu een vrouw naar voren. Ze begint een verhaal te vertellen. Heel voorzichtig stapt 

Sjors naar voren, door de deur. Hij gaat zitten op de achterste stoel, veilig in het donker. Hij 

luistert. 

De vrouw vertelt over de wereld waarop alles fout is gegaan. Waarop mensen verkeerde dingen 

zijn gaan doen, en niet van God hebben gehouden, terwijl Hij juist zoveel van hen hield en zo 

goed voor hen zorgde. Nou, een wereld waar alles fout gaat daar kan Sjors zich wel iets bij 

voorstellen. Hij luistert ademloos verder. Hij hoort hoe God die wereld toch wilde redden. Hoe hij 

zelfs Zijn Eigen Zoon naar die wereld stuurde. De Heere Jezus. Hoe Die geboren werd in een stal, 

er was nergens plek voor Hem. En dat de Heere Jezus ook nu nog leeft. Altijd leeft. En dat je, 

waar je ook zit of bent, mag vragen of Hij voor je zorgen wil. Al je verkeerde dingen wil 

vergeven. Dat wil Hij graag. Hij kan zorgen dat je weer bij God kunt zijn. Dat je werkelijk 

gelukkig bent. Voor altijd. 

Sjors verlangt plotseling heel erg naar dat geluk. Hij fluistert hardop. ‘Heere Jezus, ik ken U niet, 

maar ik hoor dat ik U mag vragen voor me te zorgen. Wilt U voor me zorgen? Wilt u me gelukkig 

maken? Wilt U. 

Hij geeft haast een gil van schrik als hij een hand op zijn schouder voelt. Een oude man buigt zich 

over hem heen. ‘Dag jongen. Mag ik bij je komen zitten?’ 



Koster Adriaanse kijkt stil verwonderd voor zich uit. Hij begrijpt er niets van, maar hij voelt wel 

dat God van avond deze jongen niet voor niets op zijn weg heeft geplaatst. Hij was vergeten de 

zijdeur van de toren dicht te doen, merkte hij toen hij daarnet alles voor 

de kerstfeest viering van de zondagsschool gereed zette. Deze jongen is zeker toen naar binnen 

gekomen. En nu ging hij even controleren of de cassetterecorder wel goed opnam, zag hij dat de 

deur naar de galerij open stond. Er daar zit hij nu, naast een vreemde jongen die naar het 

kerstverhaal luisterde alsof zijn leven ervan af hing. 

En dat doet het eigenlijk ook, denkt de koster. Heel je leven hangt af van of je gelooft in de Heere 

Jezus die op aarde is gekomen of niet. 

En dan vraagt hij ‘Waar woon je?’ 

De jongen haalt zijn schouders op. ‘In de Koestraat, maar ik kan er vanavond toch niet in.’ 

‘Niet in?’ 

‘Ik heb de sleutel vergeten. En mijn vader is zo dronken dat hij de bel niet hoort.’ 

De koster kijkt voorzichtig opzij naar het gezicht van de jongen. Er druppelt een traan over. Hij 

legt zijn hand op de arm van de jongen. ‘Jij gaat straks met mij mee, goed? Mijn vrouw en ik 

hebben geen kinderen, maar wel een logeerbed. En dan zien we wel hoe we het verder met je 

vader doen. Eigenlijk verwacht hij dat de jongen nee zal zeggen. Maar de jongen zegt ‘Mag dat? 

Oh, graag. Alstublieft. Dank u wel bedoel ik.’ 

Het is al laat als Sjors naar bed gaat. Het duizelt hem als hij denkt wat hij vanavond allemaal heeft 

meegemaakt. Het lijkt zo lang geleden dat hij thuis wegging. Toen de tocht waarbij hij bijna 

bevroor. Het warme huis dat een kerk bleek te zijn. De muziek, het prachtige verhaal. De koster. 

Hij ligt in een fris bed dat zacht ruikt naar bloemen. Mevrouw Adriaanse heeft hem deze kamer 

gewezen. Eerst hadden ze heel lang gepraat. Adriaanse heeft de politie gebeld en gezegd dat Sjors 

bij hen was, dat ze niet hoefden te schrikken als zijn vader hem als vermist opgaf. Morgen zouden 

ze zijn vader wel proberen te bereiken. En toen hebben ze samen gebeden, gevraagd of de Heere 

God wil geven dat Sjors ook Hem lief gaat hebben. En ze hebben ook gebeden voor vader. Het 

werd zo rustig in Sjors hart. Zo heerlijk rustig, en zo licht... 

Hij sluit zijn ogen. En stil dankt hij opnieuw de God die hij nog maar net heeft leren kennen. Die 

God zal voor hem zorgen. En voor vader. Zal alles dan toch nog goed komen? 

Dan valt hij in een diepe slaap. 

Buiten jaagt de storm de sneeuw tegen de ruiten. 

Geschreven door Leendert van Wezel in Onze Hervormde Zondagsschool  

 

  



 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

'Vrede op oarde' 
Harbert Schutte 

 

Wordt er dommeet weer oet volle borst zongen 

op zangkoor of in n kerke zingen luu as liesters 

mannen, vraauwluu, olden en jongen 

boeren, burgers en boetenluu, domie's en priesters. 
 

Mor in landen, hier hail nait zo wiet vandoan 

schaiten ze mekoar deele mit duvels geweld 

en zai, dij mit proaten veuraan stoan 

kriegen ze mit gain drij span peerden in t veld. 
 

Sunterkloas had zien hakken nog nait ligt 

of de Kerstman ston alweer kloar 

doch ook bie hom blift de knip voaker dicht 

zien raime wordt weer aantrokken koomende joar. 
 

Want, t gaait nait zo best in ons laand 

zo paazen Oma's deurloopen op hun klainkinder 

meer luu mouten immers opholden hun haand 

t is triest, mor t kon nòg minder. 
 

Zai, dij nait meer bie ons binnen diz Kerstdoagen 

t leven luiten, hou den ook, asmits mit stille trom 

al was d'r nog veul te proaten en te vroagen 

en gaait elk hier op zien aigen menaaier mit om. 
 

Beste mensen, dou n beetje om mekoar dinken 

veul gezondhaid, geluk en staarkte t nije joar 

den loaten we doar den mor aine op drinken 

'Vrede op oarde', en wees laif veur mekoar. 

                                                                   december januari  februari    maart 

Wandelclub: “Rond het Schild”  1 / 15    

Klaverjassen 7 4 1 1 

Windlust – vrijwilligersdag schoonmaak 8    

Bezoek van burgemeester aan ons dorp  

vanaf 17.00 uur 

12    

Schildjer Eetclub 20  14  

Oud papier  22 26 23 30 

IJsclub Schildmeer ledenvergadering 

met bingo en klaverjassen, 20.00 uur 

29    

Uiterlijke inleverdatum kopij S.P.    1 

Mono ledenvergadering    15 

Dorpsbelangen ledenvergadering  

   50 jarig jubileum  

   26 



Kerstknutsel: 

 

Glossy wordt kerstboom 

Wat heb je nodig: 

 Glossy magazine 

 Goud karton 

 Schaar 

 Lijm  

 

Van een oud glossy magazine kun je een mooie kerstboom vouwen. Als de glossy een beetje 

dun is dan kun je twee even grote glossy's gebruiken die samen 1 kerstboom vormen.  

Gebruik glossy's want deze hebben een stevige rug en 

de bladen zijn ook mooier dan een gewoon tijdschrift.  

Op de foto's zie je hoe het gevouwen moet worden.  

Eerst heb je een blad voor je en vouw je het blad met 

de bovenkant tegen de rug van het blad aan.  

Let er op dat je niet alle pagina's te dicht tegen de 

binnenzijde van de rug van het tijdschrift vouwt want 

dan kan hij moeilijker mooi staan.  

 

 

Dan vouw je opnieuw de vouw die je bij het eerste vouwen kreeg opnieuw naar de 

binnenkant. Aan de onderkant heb je dan iets 

teveel en die punt vouw je gelijk met de 

onderkant van de glossy weer omhoog.  

Dan heb je 1 blad af en zo moet je dan alle bladen 

van de glossy vouwen.  

Let er op dat je de punten, zowel bij de top van 

de boom, alsook bij de onderzijde scherp vouwt 

(eventueel met het handvat van je schaar er over 

wrijven).  

 

Dan maak je een aantal mooie gouden sterren en die plak je rondom op verschillende plaatsen 

in de boom. Ook kun je er eentje op een satéprikker plakken en deze bovenin de boom 

bevestigen. Het resultaat is een erg leuke kerstboom.  

 

Mogelijkheid twee 
 

Een andere optie is als je een boek met een harde kaft gebruikt 

en de kaft er niet afhaalt. Dan kun je het boek, in plaats van het 

magazine, hetzelfde vouwen alleen een aantal bladen vlakbij 

de kaft laat je zitten. Die krul je iets om aan de hoeken en je 

plakt er leuke kerstplaatjes op. De boom zie je dan dus in de 

voorkant van het boek.  

Ook versier je hem verder met sterretjes en dergelijke. Op de 

foto zie je hoe het eruit kan gaan zien.  



 

Lijst van AED vrijwilligers december 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 
 
 
 



 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

 
 

kerstbomen 
o van klein tot groot  

o met of zonder kluit 

o verschillende soorten 

o zelf uitzoeken 

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

Kerststukken, Vogelhuisjes, Fruitbomen, Laurieren, Egelmand, 

Donderglas, Alle soorten bomen, Cadeaubonnen, Scheppen,  

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

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

kamerplanten 
 

Groot aanbod! Kamerplanten en 

ook heel veel potterie! 

Kom gerust langs en laat u 

overweldigen door het aanbod. 

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

 

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

 

€ 5,- korting op uw Kerstboom 

bij Groencentrum Freek van der Wal 

Tegen inlevering van deze bon uit het Schildjerproat! 
Alleen geldig in 2018, 1 bon per boom 


