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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! 

 

Zoals u al wel gemerkt zal hebben, worden de regio-kranten en folders inmiddels weer huis aan huis 

verspreid, 2 enthousiaste jongens van de zorgboerderij hebben die taak op zich genomen. We maken 

nader kennis met hen in deze krant. 

 

Op het adres van fam. v.d. Gaag zijn nieuwe inwoners gekomen. Lex en Ineke hebben er voor gekozen 

om weer naar de stad Groningen te verhuizen, gelukkig blijven ze voorlopig nog betrokken bij het dorp 

als molenaar en als vrijwilligers bij de ouderensoos. 

 

 We willen de fam. Snakenborg/Hanegraaf  bedanken voor het jarenlang adverteren in de Schildjer 

Proat. Het Tolhuis B&B is inmiddels overgenomen door 2 enthousiaste heren. 

 

In de vorige editie stond er een puzzel voor de kinderen, 3 kinderen hebben een prijs gewonnen en 

inmiddels in ontvangst genomen. 

 

Wij feliciteren SV MONO van harte met hun 70 jarig bestaan. 

 

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

 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Stichting de Pompel 

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 Schildjer Eetclub 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 28 februari 2020 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 2020. 

 

Ellen, Klaasje en Rian  

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, december 2019 

 

Beste Schildjers, 

 

Het jaar loopt ten einde en we maken ons op voor Kerst en de jaarwisseling. In het 

afgelopen periode hebben we kunnen zien dat er echt wat gaat gebeuren in ons 

dorp. De busjes beginnen te rijden, de eerste 

verhuizingen zijn een feit en er zijn een aantal huizen 

natuurvrij gemaakt waaruit je zou kunnen opmaken dat er 

volgend jaar gesloopt gaat worden. De kern van 

Overschild zal de komende jaren veranderen in een 

bouwput maar het doel heiligt de middelen.  

Ook voor het buitengebied lijkt het tij te keren en zijn 

er stappen gezet om ook hier de versterking in gang te 

zetten. 

Als  dorp krijgen we heel wat voor de kiezen maar met 

vereende krachten zullen we hier doorheen komen.  

Samen staan we sterker!  

 

Vertrek wethouder 

Dinsdag 26 november heeft wethouder Anja Woortman bekend gemaakt dat ze 

om eigen redenen stopt met haar wethouderschap. Anja heeft veel voor 

Overschild betekend en we zullen haar inzet en kennis dan ook missen.  

Hoewel het ons erg spijt is er veel respect voor haar besluit en vanuit het bestuur 

willen we haar van harte bedanken voor haar tomeloze inzet en alle geluk voor de 

toekomst wensen. Het ga je goed, Anja! 

  

Nestkasten 

Zaterdag 23 november zijn door het dorp heen meer dan 100 nestkasten geplaatst 

voor mussen en vleermuizen. Om 9 uur ’s ochtends stonden een tiental 

vrijwilligers met boormachine en ladder klaar om de kasten op te hangen.  

Omdat een deel van de woningen natuurvrij zijn gemaakt hebben deze dieren veel 

minder gelegenheid om een onderkomen te vinden. Natuurlijk hebben we het 

vleermuizenhotel maar daar passen ze niet allemaal in. Daarom zijn de nestkasten 

opgehangen zodat we volgend voorjaar toch kunnen genieten van al het nieuwe 

jonge leven wat in onze natuur huist.  

Een heus draaiorgel bemand door Batman hebben voor veel vertier gezorgd die 

dag. Een prima actie met ook hier een dikke pluim voor alle vrijwilligers.  

 

Film in Overschild  

Heeft u het al gezien? Er loopt met regelmaat een filmploeg door Overschild. Er 

wordt geprobeerd om een beeld te schetsen van een dorp in transitie. Het zal een 

document voor de generaties na ons worden.  

Het wordt geïnitieerd vanuit de Kroniek van Overschild waar u binnenkort meer 

over zult horen. 

 



Sinterklaas 

Gelukkig heeft Sinterklaas Overschild dit jaar met een bezoek vereerd. Hij kwam in een 

prachtige kar getrokken door Eberhard (zie SP juni 2019) en de Sint had een hele sliert pieten 

meegenomen. Onze kinderen hebben genoten en zijn verwend met strooigoed en cadeaus. 

Hulde voor de organisatie! 

 

Decembermaand  

Als de Sint vertrokken is zal de kerstboom op het kerkplein worden geplaatst en zullen ook de 

fietsjes weer langs de Graauwedijk worden gezet met bij de komborden een billboard met een 

nieuwjaarsgroet.  

 

Oud en nieuwviering 

Het was al duidelijk dat er geen vuurwerk op het sportveld zou zijn dit jaar.  

In de vorige SP is een oproep gedaan voor de barbezetting in de nieuwjaarsnacht. Behalve 

Stefan heeft niemand zich gemeld en dat betekent dat we het besluit hebben moeten nemen 

dat Dorpsbelangen deze jaarwisseling niet zal organiseren.  

 

Contributie 

Heeft u de contributie nog niet betaald? Dan vragen wij u het verschuldigde bedrag van € 15.- 

(vijftien) over te maken op bankrekening  NL19RABO0352752629 tnv Dorpsbelangen 

Overschild ovv contributie 2019 en vergeet niet om uw naam en adres met huisnummer te 

vermelden. Dank voor de medewerking. 

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

Eef Goesten is elke dinsdagmiddag in De Pompel tussen 14.00 en 16.30 uur. 

Niet alleen uit persoonlijke verhalen, maar ook uit onderzoek blijkt hoe ingrijpend 

aardbevingen, of de dreiging hiervan , kunnen zijn in uw dagelijks leven. Ondanks de 

Groningse nuchterheid kunt u last hebben van stress, slapeloosheid of andere psychische 

klachten.  

Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Misschien schaamt u zich ervoor of weet 

u niet wat u eraan kunt hebben. Toch is het belangrijk om af en toe het hart te luchten. Alleen 

al om te voorkomen dat de stress en psychische belasting teveel wordt.  

Voor een luisterend oor kunt u terecht bij Eef Goesten van het sociaal team. Eef is elke 

dinsdagmiddag aanwezig in Overschild van 14.00 uur tot 16.30 uur. Hij loopt rond in het 

dorp, belt aan of zit in het dorpshuis De Pompel. Bel of mail gerust als u met hem in contact 

wilt komen. 

Eef Goesten  06 30487356 of eef.goesten@midden-groningen.nl 

U kunt op andere dagen ook contact opnemen met het sociaal team: 

sociaalteamslochteren@middengroningen.nl .  

Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u ook bellen met 0598 729820 

Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW, TCMG 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. 

 

Namens het bestuur wens ik u gezondheid en geluk voor 2020. 

Klaasje Pen, secretaris. 

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


 

 



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



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 
Henk Heinen:  06-12 08 88 88 
beheerderpompel@gmx.com 

 

Nieuwsbrief december 2019 
 

 

De laatste nieuwsbrief van dit jaar staat vooral in het teken van oproepen.  

Oproep #1: Voor het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Pompel is dringend uitbreiding 
gewenst. We zijn nu nog met vijf, maar 2 bestuursleden nemen over enkele maanden afscheid. En 
dit terwijl er 500 mensen in Overschild en omgeving wonen. Dat is eigenlijk wel een te lage 
vertegenwoordiging, dus vandaar een oproep voor tenminste één maar hopelijk méér Schildjers 
die mee willen denken en doen aan het reilen en zeilen van ons gezamenlijke dorpshuis.  

Oproep #2: Vrijwilligers. Al is het maar ééns per maand of zelf heel af en toe, of op afroep, of met 
eigen regelmaat: we hebben je nodig! Zonder vrijwilligers is de deur dicht en staat ons mooie 
gebouw te niksen. Dat zou toch jammer zijn. Dus ga even bij jezelf na of je op zaterdag een 
bardienst wilt doen of in de keuken een handje kan helpen. Anders misschien koffie/thee schenken 
bij vergaderingen die nu regelmatig geboekt worden. Of misschien heb je wel oren naar: 

Oproep #3: Wie zet zich in als vrijwilliger om in overleg gebruikte ruimten te vegen of stofzuigen 
zodat een volgende activiteit schoon kan beginnen?  

Voor informatie en verder overleg, doe een 
belletje of stuur een mailtje naar Henk of 
spreek één van de andere bestuursleden 
aan. 

Zoals bekend kunnen vrijwilligers in de 
Pompel aanspraak maken op een 

vrijwilligersvergoeding. 

En dan nog wat nieuwtjes: wie de bootcamp 
gemist heeft, heeft echt iets gemist! 
Spierpijn. En voor iedereen die mee deed! 
Dat gaf echt aan dat er beweging in de lijven 
gebracht werd en spieren werden 
aangesproken die normaal met vakantie zijn. 
Ofwel: een aanrader. Lees er meer over in 
het stukje Sport & Fitness.  

Het verwarmingssysteem is inmiddels 
aangepast en verbeterd: we kunnen nu alles 
per ruimte vanuit huis aan of uit zetten, de 
gymzaal wordt op een betere manier en 
sneller verwarmd en we zijn ook verzekerd 
van een legionella-vrij heet water systeem. 

Jelly Dijkstra coördineerde enige jaren het ophalen van oud papier, waarvoor onze dank. Ook aan 
de lopers natuurlijk, het wordt voor hen eenvoudiger in de loop van volgend jaar: het papier kan 
direct in de ophaalwagen gegooid worden die een route door het dorp zal rijden. 

Oproep #4: Óók nog even een laatste oproep van het bestuur: als je wat te melden hebt kom dan 
langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 19:30u, 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

  
 

 

Gerda Klinkhamer 
 

Mevr. Klinkhamer overleed op 26 september 2019 op 67 jarige leeftijd. 

Zij heeft gewoond aan de Oude Graauwedijk 2. 

 

Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 
 



 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsoren 

 

 
HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2020 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 
Mooi spul.com 
J. Mossel, installatie techniek, Schildwolde 
Nienhuis, handelsonderneming 
Noordenbos, loonbedrijf 
Onder Ons uitvaart 
Gebouw de Pompel 
Petra’s Warenhuis, Siddeburen 
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf 
Prisma, schilders- en afwerkingsbedrijf     
Rabobank 
Reilink Vastgoed Makelaardij, Siddeburen 
Stegeman, zink, Overschild 
Stok Meettechniek  
Tegelcentrum Siddeburen 
Tracservice, M.Hammenga, Overschild 
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet 
Westerdijk, installatiebedrijf, Delfzijl 
Wit Siddeburen, transport 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

Elise Gruber en 

Erik Groeneveld 

Graauwedijk 28 

Tel. 06 2908 9740 

   

  Johan ten Kate  

   Roy van der Veen 

  Meenteweg 7  

  tel. 06 1830 6733 

        

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

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

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Even voorstellen... 
 

Dag Schildjers,  
 

Zoals gebruikelijk is bij nieuwe inwoners van het dorp, stellen wij ons via deze weg aan jullie 

voor. Wij zijn Elise Gruber en Erik Groeneveld en zijn begin november de nieuwe bewoners van 

de Graauwedijk 28. Een afvaardiging van ‘dorpsbelangen’ stond al snel op de stoep met een 

bloemetje om ons een warm welkom te heten en kennis te maken, een prettig begin.  
 

Iets meer over ons; Erik: Ik ben geboren en getogen in Midlaren, een klein dorp dat gelegen is 

naast het Zuidlaardermeer. Met mijn ouders heb ik in het verleden veel tijd op dit water 

doorgebracht in de vorm van zeilen, windsurfen en schaatsen. Op het moment zijn zeilen en 

surfen nog steeds een vrijetijdbesteding.  

In verband met opleiding en werk heb ik acht jaar in Leeuwarden gewoond. Op dit moment ben 

ik in Groningen werkzaam. Ondanks dat er in mijn familie regelmatig ondernemers zijn geweest 

(timmerman-aannemersbedrijf, schilder, slager en bloemist)  ben ik een andere richting 

opgegaan. Ik ben docent bij de opleiding Verpleegkunde. Er wordt dus weer een hoop nagekeken 

op nummer 28, de schoolmeesters woning.  
 

Elise: ik ben geboren en getogen in Zuidlaren. 

Daar heb ik met veel plezier geturnd, gevoetbald 

en heb ik mijn interesse in theater ontwikkeld. Van 

mijn hobby heb ik mijn beroep kunnen maken en 

ben ik op dit moment werkzaam als theaterdocent 

bij de MBO opleidingen van gezondheidszorg & 

welzijn op de Campus in Winschoten. In mijn vrije 

tijd wandel ik graag, doe ik aan yoga en zeil ik met 

Erik wedstrijden. 

Wij hopen met jullie een gezellige tijd te beleven 

en bij activiteiten te mogen begroeten. 

Kom gerust eens langs!  



Even voorstellen... 
 

Beste schildjers,  

 

Midden november, kwamen er twee vriendelijke dames bij ons”nieuwe thuis”  binnenlopen om 

even kennis te maken onder het genot van een kopje koffie. De 2 dames namens dorpsbelangen 

Overschild, vertelde ons het één en ander over Overschild. Hartstikke leuk om via deze weg 

verwelkomd te worden en wat meer informatie over het dorp te krijgen. Ze vroegen ons de 

betreffende middag: Willen jullie misschien ook wel een stukje schrijven voor ons dorps-blad: 

Schilder Proat. Uiteraard leek het ons leuk om ons via deze weg ons even voor te stellen aan de 

dorpsbewoners!  

 

Wij zijn: Johan ten Kate en Roy van der Veen.  

 

Roy is 31 jaar geleden geboren als een echte Kolhamster, hier heeft hij tot op heden “tussen het 

werk door”  ook altijd gewoond. Een echte grunneger zeg maar. Roy zijn droom was om een 

huis te kopen met vrij uitzicht. Met een kopje koffie voor het raam, kijkend over het veld. Dat 

heeft hij hier zeer zeker gevonden!  

 

Johan, op het moment van schrijven 24 jaren jong. Is destijds geborgen te Hoogeveen. Tot zijn 

20/21
e
 jaar in Hoogeveen gewoond en gewerkt in Hoogeveen en omliggende dorpen. Het 

dorpsgevoel was hij al aardig gewend dus. De laatste 3-4 jaar steeds meer de Groninger kant op 

getrokken, in de winter veel in de stad voor ons beroep en daarnaast al aardige bekendheid in 

Hoogezand en Kolham.  

 

Sinds 1 november zijn wij de nieuwe, trotste eigenaren cq bewoners van de Meenteweg 7 

(ook wel bekend als B&B Het Tolhuis).  

We hadden dit huis al een tijdje op het oog, maar helaas was het net voor onze neus weg 

verkocht. Uiteindelijk kregen we toch nog een kans om het te kopen! Dat hebben we toen ook 

gelijk gedaan!  

 

De afgelopen tijd hebben we flink aandacht besteedt, om het huis ons Thuis te maken. Tussen 

door is de B&B ook open, dus we konden gelijk door met dit prachtige bedrijf, hiervoor alle 

credits naar de familie Snakenborg/Hanegraaf. Die hebben hier in hun jaren een pracht product 

neergezet!  

 

Wij ondernemen naast het bedrijf B&B Het Tolhuis, ook het bedrijf Van der Veen Cruises b.v.   

 

We kunnen nog even door schrijven over heel veel dingen wat ons in het dagelijks leven bezig 

houdt, maar zoals de dames ons vertelde, is dat wat leuker om een volgende keer toe te voegen 

onder de titel: Bedrijf in Beeld.  Met de foto hier onder, geven we u al een klein idee…  

 

Hartelijke groet,  

 

Johan ten Kate.  

Roy van der Veen.  



Een mooie tijd 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Het is augustus 2001 als wij, Hank en Harriette met zoontjes Bart (2) en Erwin (1) op de 

camping staan in Slochteren. We hebben een doel deze vakantie: kijken of we vanuit Brabant 

naar Groningen willen verhuizen. We hebben al een tijdje huizenkrantjes ontvangen in 

Brabant en het huis aan Meenteweg 7 in Overschild spreekt ons aan. Dus: kamperen in 

Slochteren en zelf gaan kijken. Bij de bezichtiging worden we gegrepen door de 

mogelijkheden van deze boerderij. Een enorme ruimte, prachtig gebint, voldoende 

speelruimte voor de jongens en een netjes huis. Dit moet het worden. Dus gaan we in 

onderhandeling en aan het einde van de vakantieweek is de koop rond. Bij thuiskomst zetten 

we ons eigen huis te koop, zeggen we onze banen op en bereiden we ons voor op de stap naar 

de Paauwen. Alles ingepakt, met een nieuwe baan voor Harriette in de pocket bij NOVO gaan 

we in het voorjaar van 2002 verhuizen. 

We komen terecht in een leuke buurtschap, fijne mensen, van alles en nog wat woont er op de 

Paauwen. Het is mooi om te merken dat men hier respect heeft voor elkaar, zijn of haar eigen 

leven laat leiden maar dat men er is voor elkaar als het nodig is. De participatiemaatschappij 

kent vast zijn oorsprong op de Paauwen.  

Een jaar later wordt ons gezin compleet door de geboorte van Marieke en in de loop der jaren 

worden we hofleverancier van de speelzaal en de school in Overschild. Het is voor de 

kinderen een fijne plek om op te groeien. Tentjes in de tuin, slapen in de pipowagen, een 

trampoline en zelfs een kabelbaan wordt gemaakt.  Binnendoor over het pad van Huijssoon 

met de fiets naar school. Onderweg zien we reeën, fazanten en grote groepen ganzen tijdens 

hun trektocht. Zo gaan de meeste kinderen in Nederland niet naar school.  

Intussen weten we wat we willen met de enorme schuur: een B&B. Dat lijkt ons goed te 

combineren met het gezinsleven en Hank is handig. Dat zou hij zelf kunnen bouwen. Dus 

gaan we het traject in van de vergunning, een bestemmingsplan wijziging en starten we met 

het slopen van de koeienstal. Terwijl Hank bouwt en voor de kinderen zorgt verrijst er in 7 

jaar tijd een complete B&B. Vier kamers, vier badkamers, een ontbijtzaal, aparte keuken, 



linnenkamer; eigenlijk bouwen we een tweede huis in de schuur. Een overdekte bouwplaats 

naast je eigen huis. Hoe handig is dat? En dan, in 2011 opent B&B het tolhuis haar deuren. 

Met trots en vol verwachting beginnen we aan het runnen van een B&B. Vanaf het begin 

blijkt dat we iets goeds gebouwd hebben. Een gastenstroom die elk jaar groter wordt, tevreden 

klanten en om ons heen krijgen we een aantal mooie dingen in de schoot geworpen. Er komt 

een fietspad voor ons huis waardoor de kinderen veilig naar de middelbare school kunnen 

fietsen en de gasten een fietstocht door het Groninger land kunnen maken. Het Roegwold 

wordt aangelegd en dus krijgen we een nieuwe groep gasten: vogelaars, natuurliefhebbers en 

wandelaars. Het langste wandelpad van Nederland komt vlak langs de B&B en we zijn zo nu 

en dan stempelpost voor een fiets- of wandeltocht. 

Ik ben parttime gaan werken om de B&B te runnen, Hank is als ZZP-er volop aan het werk 

buiten de deur. Het leven is goed op de Paauwen. In 2009 nodig ik alle vrouwen van de 

Paauwen uit voor een hapje eten. Dat is in het buitengebied: je spreekt elkaar, zeker in de 

wintermaanden, nauwelijks. Dus neemt iedereen wat te eten mee en praten we gezellig bij; 

een nieuwe traditie wordt geboren. Een of twee keer per jaar proberen we een moment te 

plannen waarop we elkaar even op een andere manier spreken dan tijdens het wandelrondje of 

het werken in de tuin. 

In de tussenliggende jaren zijn we actief betrokken bij het dorp:  Ik heb zitting in de ouderraad 

van de peuterspeelzaal en de school, Hank is overblijfvader, gaat mee op schoolkamp, bak ik 

één keer per maand patat in de Pompel en helpen we bij de jaarlijkse bazar van school. We 

zijn thuis een inzameladres voor de stichting gfd-roemenie en maken pakketten voor 

Roemeense gezinnen. Plek zat op zolder in de schuur voor kleding en huisraad die opgestuurd 

wordt naar Roemenie.  

Niet geheel onbelangrijk: het gezinsleven gaat intussen ook gewoon door. Er komen weer 

kinderen langs bij de mensen op de Paauwen met sint Maarten, loten voor de bazar van school 

of om appels te halen bij de buurvrouw die er toch genoeg heeft. Er worden 

verjaardagsfeestjes gevierd, logeerpartijtjes gehouden en gezwommen in het 

afwateringskanaal in de zomer. Voetballen in de tuin, een volleybalnet opgezet of een 

zeepbaan gemaakt van landbouwplastic. Het kan allemaal en het is leuk om te doen.  

 Na 18 jaar wonen aan de Meenteweg staan de kinderen op het punt om uit te vliegen. Op 

kamers in de stad? Of toch nog even thuis? Er worden plannen gemaakt.  Daardoor is het ook 

voor ons tijd om ons voor te bereiden op een nieuwe periode in ons leven. We bespreken 

allerlei  mogelijkheden: Stappen we over op vaste gasten die hun eigen ontbijt regelen? Gaan 

we de kamers verhuren aan mensen die tijdelijk woonruimte zoeken? Of zetten we de B&B te 

koop? Als de kinderen de deur uit zijn willen we eigenlijk wel wat kleiner wonen. Dus kiezen 

we voor verkoop van het huis. Met een beetje pijn in het hart, dat spreekt voor zich. We 

hebben immers wel wat moois neergezet in de loop der jaren. 

Twee keer is de koop rond maar gaat ie op het laatste moment niet door. De derde keer is 

gelukkig alles in orde. Roy en Johan, twee jonge ondernemende mannen zijn blij met het huis 

aan de Meenteweg en de B&B. Als we hen ontmoeten weten we meteen: deze twee gaan het 

helemaal maken hier. Dat voelt meteen goed. Zij kunnen het huis én de B&B weer verder 

ontwikkelen. En niet geheel onbelangrijk: het is fijn wonen aan de Paauwen.  

 Zo zijn er ruim 18 jaren in Overschild voorbij en zetten we een volgende stap. Hank heeft een 

bouwkavel gekocht in Woltersum en zal daar een nieuw huis gaan bouwen, ik heb met de 



 kinderen een fijne plek gevonden aan de Meenteweg in Schildwolde. En zo kan het gebeuren 

dat je al die jaren samenvat voor een stukje in de Schildjer Proat. Want ja, we gaan wel 

Overschild uit, ook al verhuis je, in ons geval, maar 7 huizen verder.  

 

Reden om u, jullie allen te bedanken voor de fijne tijd in Overschild en op de Paauwen.  We 

kregen lieve kaartjes van buren, bloemen en werd ik erelid van de vrouwen van de Paauwen. 

Een mooi afscheid, waarvoor dank.  

  

 

We wensen 

Roy en Johan 

heel veel 

succes met het 

voortzetten van 

de B&B en 

hopen dat ze 

net zoveel 

plezier beleven 

aan het huis als 

wij dat al die 

jaren gedaan 

hebben. 

 

 

 

Met hartelijke groet,  

Hank, Harriette, Bart, Erwin en Marieke  



 

       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Verhuisd 

 
 

Na 32 jaar in Overschild gewoond te hebben op de Graauwedijk 28, 

hebben wij afgelopen oktober het dorp met de stad verruild en 

wonen nu in Lewenborg. We houden voorlopig nog wel contact met 

Overschild, aangezien molen De Windlust en de ouderensoos nog 

steeds deel uitmaken van onze beslommeringen en dit willen wij 

nog wel even volhouden. Iedereen die het leuk vindt om een kopje 

koffie te komen drinken is hartelijk welkom  

aan de Kajuit 113 in Lewenborg.  

Graag eerst even bellen 050-3646777. 

 

Tevens maken we van de gelegenheid gebruik om iedereen een gezegend Kerstfeest en 

gelukkig 2020 toe te wensen. 

 

Ineke en Lex van der Gaag 

 

 

___________________________________________________________________ 

 



     WINDLUST MAIL 

 

We gaan alweer richting “de donkere 

dagen voor kerstmis” en dat betekent 

dat de bekende ster in het gevlucht 

van de Windlust wordt aangebracht. 

Het houdt ook in dat wij in de molen 

bezig gaan met  schoonmaken en 

rondsmeren. Rondsmeren? Ja, met 

rondsmeren wordt bedoeld dat alle 

bewegende delen in de molen met de 

juiste smeermiddelen worden 

behandeld zodat het draaien zo soepel 

en glad mogelijk verloopt. Dus tussen 

de kap en het achtkant wordt reuzel 

met grafiet aangebracht, want het 

kruien gaat dan gesmeerder. Op alle 

kammen brengen we pure bijenwas 

aan zodat ze beter in en langs elkaar 

glijden en in alle lagerpotten wordt 

dikke olie gegoten en dan is het 

smeerwerk gedaan. We stofzuigen de hele molen van onder tot boven en ook het maalkoppel (de 

stenen) wordt uit elkaar genomen en helemaal gereinigd. Een hele klus dus. 

Afgelopen jaar hebben we minder graan gemalen dan andere jaren, hoewel 1500 kg toch wel een 

respectabele hoeveelheid is. De meeste korenmolens, draaiend op vrijwillige basis, komen niet 

veel verder dan honderd kilo of helemaal niets, die draaien alleen maar voor de prins. Hulde aan 

Henk Kruizenga als leverancier en afnemer van onze produkten. 

Over het oliepersen kan ik kort zijn: de installatie werkt, maar nog niet optimaal en er wordt 

gezocht naar een betere opstelling waarbij de oliehoudende zaden eerst voorverwarmd en 

gekneusd worden voordat we gaan persen. We houden u op de hoogte. 

In het motorhuisje is ook heel wat gebeurd. Alle muren zijn weer helemaal netjes opgemetseld en 

waar nodig hersteld. Het dak is kaal geweest, er zijn nieuwe platen over het oude beschot gelegd 

met folie en daarna de tengels en panlatten weer aangebracht. Wat wij niet wisten is dat de oude 

cementpannen antiek zijn en daarom ook weer teruggelegd moesten worden. Mooi? Nee niet 

echt, maar wel origineel en zo is de restauratie ook opgezet.  

 

 



 

De ramen en de deur worden 

momenteel opgeknapt en we hopen 

ze zeer binnenkort weer 

teruggeplaatst te zien. Daarna wordt 

de vloer aangepakt en dan kunnen 

we ook verder met de  motor die erin 

moet komen. We hebben er ééntje op 

het oog, een mooie grote van 15 pk. 

Hij staat er nog niet, maar we hebben 

de hoop dat we hem volgend jaar 

mogen verwelkomen. 

We hebben de NAM op bezoek 

gehad. Ze kwamen kijken tot hoever 

de restauratie is gevorderd. Zelf kon 

ik er niet bij zijn i.v.m. een afspraak 

elders. Het is een nuttig bezoek 

geweest. De NAM sprak zijn 

waardering uit over het resultaat en 

er komt nog een verhaal over in één 

van de plaatselijke kranten, met 

foto’s. 

 

 

Deze windlustmail is een tamelijk korte, er is verder niet 

zoveel gebeurd en ik wens u, mede namens Marius, 

gezegende kerstdagen en een gelukkig 2020. 

 

Tot mails/meels 

Lex  



 

 

MONO bestaat 1 december 70 jaar. 

Feest!! 
voor jong en oud 

Zaterdag 18 januari 

in de Pompel. 

14.30- 17.00 Spellenmiddag 

20.30- 00.30 Feestavond met  

DJ Mark 

7 jaar 
 

 

1 december 1949           1 december 2019 

https://nl.wikipedia.org/wiki/ELF_Voetbal
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

  

Dit jaar bestaat Mono 70 jaar! 

Dat willen we graag met jullie vieren. Elders in de Schildjer Proat een uitnodiging voor iedereen om te komen. 

Lid of geen lid, oud en/of jong maakt niet uit. Opgave is niet nodig. 

We kijken uit naar een leuke, gezellige middag en avond.  

Toegang is gratis. 

 

Volleybal 

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

Pompel. Het begint om 20.00 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! 

 

  

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2020. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

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

 

Als je graag bij ons in het bestuur wilt, meld je dan aan via s.v.mono.overschild@hotmail.com. 

Volg ons via Facebook: SV MONO Overschild 

 

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


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/


      De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

En zo werd het zo maar weer december. Een maand vol 

feestelijkheden en gezelligheid.  

Voor de Schildgroep betekent het de start van het nieuwe seizoen.  

Wat we gaan doen is nog niet helemaal duidelijk omdat er op dit 

moment veel andere zaken meespelen in het bepalen van wat we gaan 

doen dit jaar.  

Zo is er komend jaar de viering van 75 jaar vrijheid. Dit is natuurlijk 

een landelijke viering, maar vanuit de gemeente samen met de 

Verhalen van Groningen (https://www.deverhalenvangroningen.nl/themajaar/75-jaar-vrijheid) 

wordt er een programma samengesteld. Hoe mooi zou het zijn als we dan Inundatie nog es 

kunnen spelen? De plannen zijn er, nu de uitvoering nog. Wordt vervolgd. 

 

Dan is er Gronings Vuur. (https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/gemeente-

midden-groningen/) 

Het project Gronings Vuur reist van september 2019 tot en met december 2020 door de 

provincie Groningen met een cultureel programma. De nieuwe gevormde gemeentes zijn het 

middelpunt van dit project. Zo zijn ze al in de gemeente Hogeland geweest, om precies te zijn 

in de Enne Jans Heerd in Maarhuizen en is het project in gemeente Westerkwartier net 

afgerond in het Baron Theater in Opende. 

Nu is het de beurt aan de gemeente Midden-Groningen en we kunnen meespelen in het project 

en dat is natuurlijk ontzettend leuk. Nog niet alle details zijn bekend maar wel is zeker dat 

Ben Smit de regie zal doen en er gespeeld gaat worden in Boerderijcafé Mausel in 

Noordbroek. Wordt ook vervolgd. 

 

Vervolgens is een begin gemaakt met de Kroniek van Overschild. Er loopt al een heuse 

filmploeg door Overschild en is een chroniqueur bezig de verhalen op te tekenen en zullen er 

kunstprojecten worden gestart. Dus ook voor de Schildgroep een uitdaging om daar iets mee 

te doen.  

Ik wil graag een voorstelling maken over wat er allemaal met ons gebeurt als dorp en als 

dorpsgenoten. Dat betekent dat ik weer de pen ter hand zal nemen en aan de slag moet met het 

schrijfproces. Natuurlijk heb ik inmiddels mooie ideeën waarin ik het hele dorp graag mee wil 

nemen en komt het aan op de productie en de uitvoering. Dat wordt weer een hele kluif maar 

zal ook veel plezier en blije gezichten brengen. 

 

U leest het al, het is een drukte van belang maar dat geeft ook weer nieuwe energie en met 

elkaar kunnen we dit.  

 

Namens alle medewerkers van de Schildgroep wens ik u een heel fijn 2020 en graag tot ziens 

bij één van de voorstellingen.   

 

Klaasje Pen 

 

https://www.deverhalenvangroningen.nl/themajaar/75-jaar-vrijheid
https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/gemeente-midden-groningen/
https://groningsvuur.nl/programma/reis-in-de-tijd/gemeente-midden-groningen/


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  



 
 
 

Wat kijkt de werkgroep positief terug op de maand november. Op zaterdag 9 november was 

de band ´Off Script´ in de Pompel. Dit was een zeer geslaagde avond en er is gezellig gedanst 

op de dansvloer. 

 

Zaterdag 23 november was het Sinterklaasfeest in Overschild. Met paard en wagen kwam 

Sinterklaas met een aantal Zwarte Pieten richting de Pompel. Een grote groep lieve kinderen 

stonden al op hun te wachten. Er is dit jaar volop gedanst door alle kinderen, Pieten, ouders en 

oma’s. Tussendoor konden de kinderen onder andere vragen stellen aan Sinterklaas. Tot slot 

zijn alle kinderen naar huis gegaan met een mooi cadeau. 

Het einde van 2019 is alweer bijna inzicht. De werkgroep wil jullie bedanken voor jullie 

aanwezigheid, aanmeldingen en hulp. Uiteraard wil de werkgroep jullie alvast fijne 

feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar wensen. Alleen heeft de werkgroep nog één vraag; zijn 

er nog Schildjers die zich willen aansluiten bij de werkgroep Evenementen? Benader dan één 

van onze leden. Helaas nemen wij halverwege 2020 afscheid van Jelle, Rammona en Joba… 

 

   Creatieve groeten van Gabriella, Jelle, Joba, Rammona en Kate 



 



    

  KSW 2020   
 
 

 
Het jaar 2019 is alweer bijna om.. des te eerder is het weer zomer 2020! Het 

duurt nog wel even, hebben jullie de kerstboom al staan? Iedere avond zetten we 

natuurlijk weer onze schoen en zingen we uit volle borst. Maar tussen al die 

cadeaus, kerstballen en de koude buitentemperaturen door, zijn wij alweer druk 

aan het brainstormen over de kinderspeelweek van volgend jaar. Hoe ziet het 

dorp er volgend jaar uit? Dat houdt ons wel bezig, 

maar het komt goed! De speelweek gaat door! Het 

thema houden we nog even geheim…   

 

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 2020 zal plaatsvinden van  

3 t/m 7 augustus 2020. Dit is week nr. 32!  

 

Verder… (we kunnen het niet vroeg genoeg zeggen)  

Vrijdagavond 7 augustus 2020 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 gehele bestuur 
 

 

 

 

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

mailto:kswo@live.nl


 

 
 

DE SCHILDJER EETCLUB 

 

19 december 2019 
   

Het is weer zover. Het Eetclub Kerstdiner staat voor de deur; het moet alleen 

nog even worden samengesteld en klaargemaakt.  

 

Maar, beste Eetcluppers, daar draaien wij de hand niet voor om, toch? 

 

 

a. Ik zoek nog 1 à 2 liefhebbers om het eten te bereiden (op 18 en/of 19 

december a.s.) 

b. Ik zoek 2 liefhebbers om de tafels te dekken en het buffet klaar te zetten (op 

19 december a.s.) 

 

Ideeën, tips en aanbiedingen graag kenbaar maken via het emailadres van Rob 

Gramberg (grambergrob@hotmail.nl). 

 

Nieuwsgierig naar het menu? Bekijk dan de flyer (eveneens afgedrukt in deze 

SP). 

  

mailto:grambergrob@hotmail.nl


 

SCHILDJER EETCLUB 
 

KERSTDINER 2019 
DONDERDAG 19 DECEMBER 

Aanmelden uiterlijk 12 december 2019 

VANAF 17.30 UUR INLOOP MET APERITIEF 

VANAF CA 18.15 UUR OPENING KERSTBUFFET 

 

MENU (onder voorbehoud) 

 

VOORGERECHT 

 
HOOFDGERECHT 

 
NAGRECHT 

 
Doe-het-zelf 

garnalencocktail 
 

Bietensoep met yoghurt en 
tijm 

 

Gevulde kalkoenfilets 
Spruiten met cranberry’s 
Worteltjes in jus d’orange 

Doperwten met hamreepjes 
Witlofsalade 

Aardappel-bloemkoolgratin 
Krieltjes 

Stoofperenpudding 
IJstaart 

 

 

 

 

 

 

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

 Ik geef mij/ons graag op voor het Eetclub Kerstdiner op donderdag 19 december 2019 en kom met  

     ….…. personen. 

  Ik/wij helpen graag een handje mee bij het koken / aankleden van de zaal en de tafel (s).            

      (Graag omcirkelen wat van toepassing is). 

 

Naam: ………………………………………………………………...  Adres: …………………………………………………………….. 

Telefoon: ………………………………………………….  Email: ……………………………………………………………………….. 



Aanmelden bij Rob Gramberg per email: grambergrob@hotmail.nl of met deze aanmeldstrook in zijn 
brievenbus aan de Kanaalweg 19. 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


    Uitnodiging 
 
Op zaterdag 28 december 2019 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 29-12-2018. 
4.  Jaarverslag voorzitter. 
5.  Jaarverslag penningmeester. 
6.  Verslag kascommissie. 
7.  Benoeming kascommissie. 
8.  Vaststelling contributie.  
9.  Bestuursverkiezing: 

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 dinsdag 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. 
IJsclub Schildmeer en omstreken 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Na een natte en frisse herfst met enkele nachtvorsten kan het bestuur niet wachten op de 

winter. 

De astronomische winter laat nog even op zich wachten, om precies te zijn 22 december om 

negentien minuten over vijf in de ochtend. Maar de meteorologische winter begint dit jaar al op 

zondag 1 december. Het bestuur prepareert de ijsbaan juist op de deze dag om de locatie 

winter klaar te maken, alles wordt in gereedheid gebracht voor veel ijsplezier voor jong en oud. 

De weersvoorspellingen worden op de voet gevolgd door het bestuur, en het lijkt een strenge 

winter te worden. De openingstijden van de ijsbaan kunt u vinden op onze Facebook pagina of 

vraag het aan de leden van het bestuur. Het beloofd een mooi seizoen 2019/2020 te worden. 

Afgelopen maand hebben de leden iemand van het bestuur aan de deur gehad om de 

contributie voor het seizoen 2019 op te halen. Voor wie niet thuis was hebben wij een briefje 

achter gelaten om de contributie van €5,- over te maken naar ons bankrekeningnummer 

NL.36RABO0352753099 t.n.v. IJsclub schildmeer en omstreken, onder vermelding van 

contributie 2019 + straat en huisnummer, alvast bedankt voor u medewerking. 

De ledenvergadering van de IJsclub, waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en 

klaverjassen, kan deze keer weer traditioneel plaats vinden tussen Kerst en Nieuwjaar en wel op 

zaterdag 28 december. In dit nummer van Schildjer Proat vindt u de uitnodiging met agenda 

van de ledenvergadering. 

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

krentenbollen en appelflappen, zoals u van ons gewend bent. U kunt ons verwachten tussen 

9:00 en 12:00 uur. 

Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijne kerst en een gelukkig 2020 toe. Wij rekenen op 

een winter met veel ijs plezier, dus leden, haal alvast uw ijzers uit het vet en laat ze slijpen, dan 

maken we er samen een mooi ijsseizoen van ☺ 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



 



 

Een nadere kennismaking en een kijkje achter de voordeur van dorpsgenoten met hun kind(eren)  

in twintig vragen waar geen foute antwoorden mogelijk  zijn. 

 

Deze keer stellen 2 jongens van de Zorgboerderij zich voor, omdat zij de 

nieuwe bezorgers zijn van de folders en regiokranten in Overschild. 

 

 

 

 

 Kind Kind 

  

1. Hoe heet je? 
 

Mark Martijn 

 2. Waar wonen jullie? Op de zorgboerderij Op de zorgboerderij 

 3. Hoe oud ben je? 

 
15 13 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Winschoten Winschoten 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Ze zijn lief Ze zijn lief 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”? Martijn is aardig Mark is behulpzaam 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Naar school en stage naar school 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
afwassen stofzuigen 

 9. Hebben jullie huisdieren? Ja, hond, kat Ja, hond, kat 

10. Wat eet je het liefst? Lasagne Patat 



11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
nee nee 

12. Welke muziek vind je leuk? Alles Nederlands talig 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Kranten lopen op de playstation 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
De camping De camping 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Messi Max Verstappen 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Postbode Politieagent 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
De rust de rust 

18. Ben je verliefd? ja ja 

 



 

                                                                                                                 

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. Er zijn de 

afgelopen maanden weer diverse nieuwe boeken bijgekomen, 

dus misschien is er weer een boek bij voor u. 

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 

 

 
                                                   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

In ons dorpshuis De Pompel hangen kunstwerken van inwoners van Overschild. Momenteel 

zijn alweer geruime tijd de werken van René Tonkes te bewonderen. Hoogtijd voor een serie 

nieuwe kunstwerken. 

 

Op 8 december a.s. hangen wij een nieuwe serie 

werken op. Deze keer gecreëerd door Marja Verstoep, 

woonachtig aan de Westerpaauwen. Zij is nu druk 

bezig om werken te selecteren, die zij graag aan de 

Schildjers wil tonen. Wij zijn razend benieuwd naar 

haar keuze en wij hopen de bezoekers van De Pompel 

ook. Laat ons weten wat je van haar schilderkunst 

vindt.  

 

 

Vanaf deze plek bedanken we René Tonkes voor het beschikbaar stellen van (een deel) van 

zijn kunstwerken. Voor mij persoonlijk  is zijn uil (hangt in de Ontmoetingsruimte) zijn 

“topstuk”. De werkgroep zal zijn kunstwerken en -werkjes zorgvuldig van “de muur” halen 

en netjes bij hem thuis afleveren. 

 

De werkgroep Kunst aan de Muur bestaat uit Marga v.d. Berk, Marian Stegeman en Rob 

Gramberg. De werkgroep is via email te bereiken: grambergrob@hotmail.nl.  

mailto:grambergrob@hotmail.nl


Sport & Fitness Overschild 
 

Op vrijdag 22 november werd de aftrap gedaan voor Sport & Fitness in Overschild. Van 

16.00 – 18.00 uur waren er 6 super enthousiaste kinderen die na een bootcampcircuit de eerste 

beginselen van het kickboksen leerden en daarna een beginners les breakdance kregen. 

Om 18.00 uur stond er een heerlijke, gezonde maaltijd op 

tafel die gemaakt werd door Jelle Dijkstra. 

Rond 19.00 uur startte het avondprogramma. Na een warm 

welkom door Henriëtte Verhoeff, onze opbouwwerker, 

deed Burgemeester Hoogendoorn zijn openingswoord. 

Daarna volgde een bootcamp conditie circuit waar de 

burgemeester een hele ronde aan mee heeft gedaan. Ook 2 

kinderen, die er ’s middags al waren, hebben meegegeten 

en deden het hele avondprogramma mee. De Sport & 

Fitness werd gegeven door trainer Daniel Haasnoot. Hij zal 

tot de zomervakantie alle avonden verzorgen. 

 

 

De sportactiviteiten 

worden de komende 

maanden binnen 

gehouden en zijn 

gratis. Ze staan bijna 

alle keren gepland op 

de eerste vrijdag van de 

maand van 16.00 – 

18.00 uur voor 

kinderen en jeugd en 

vanaf 19.00 uur voor 

de oudere jeugd en 

volwassenen. Iedereen 

mag meedoen! 

 

De eerste keer was een succes! Doet u de volgende keer ook mee? 



Binnenkort krijgt u een bewaarflyer in de bus met daarop alle datums en  informatie. 

 

Hieronder alvast alle datums, zodat die meteen in uw agenda voor 2020 genoteerd kunnen 

worden. 

Vrijdag 3 januari 2020 

Vrijdag 7 februari 2020 

Vrijdag 6 maart 2020 

Vrijdag 3 april 2020 

Vrijdag 1 mei 2020 

Vrijdag 5 juni 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 

 

Voor de gezonde maaltijd (van 18.00 – 19.00 uur) kunt u zich aanmelden bij: 

 

Henriëtte Verhoeff 

Opbouwwerker 

Kwartier Zorg en Welzijn Hoogezand 

Telefoon 06 5258 5881 (bij voorkeur via WhatsApp) 

e-mail h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl 

Aan de maaltijd zijn kosten verbonden (ongeveer 10 euro) en kan alleen doorgaan bij een 

minimale deelname van 15 personen. 

 

Kinderactiviteit 

Op maandag 23 december is er een kinderactiviteit in De Pompel van 10.30 uur – 12.00 uur. 

De kinderen gaan vogelslingers maken. Er komt iemand een heel mooi verhaal vertellen over 

de kerstvogel en daarna gaan de kinderen de kerstvogel tekenen en versieren. 

De entree is gratis en er is limonade en lekkers. 

 

Ophangen nestkasten vogels en vleermuizen  

Op zaterdag 23 november was het een hele bedrijvigheid in het dorp.  

 

 

 

 

 

mailto:h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl


Dorpsbewoners, mensen van de gemeente, 

Kwartier Zorg en Welzijn en Ecoloog Rinus 

Dillerop zetten zich met veel enthousiasme in 

om zoveel mogelijk nestkasten voor vogels en 

vleermuizen te plaatsen aan muren en bomen. 

De stemming zat er goed in. Wethouder Anja 

Woortman hielp met het ophangen van de 

eerste nestkast. Meer dan honderd nestkasten 

zijn geplaatst. In de ochtend reed er een 

draaiorgel door de straten, met Batman de 

orgelman en de opbouwwerker, die 

nieuwsgierige dorpsbewoners aanmoedigde 

om mee te helpen. Sommige bewoners 

werden alsnog enthousiast en gingen helpen. 

Ook werden de eerste filmopnames gemaakt 

voor de Kronieken van Overschild. 

We kijken terug op een geslaagde dag! 

De overige nestkasten worden in de komende 

maanden opgehangen. 

 

Voor de agenda 
 

Sport en Fitness van 16.00 – 21.00 uur  

Vrijdag  3 januari  2020 

Vrijdag 7 februari 2020 

Vrijdag     6 maart 2020 

Vrijdag      3 april 2020 

Vrijdag       1 mei 2020 

Vrijdag       5 juni 2020 

Vrijdag     26 juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderactiviteit  

Maandag 23 december van 10.30 – 12.00 uur 

 

Overig 

Vrijdag 21 februari Spooktocht (nadere informatie volgt via een flyer) 



 



 



Column: 

 

Ee'm rustig aan in 't dorp! 

 

Vooral de laatste jaren bestaat veel van mijn werk uit het beoordelen van grote nieuwe 

wegenbouwprojecten. Mijn taak als verkeerspsycholoog komt dan neer op het 'rijden' over het 

ontwerp (meestal tekeningen op het scherm maar soms ook al een animatie en een enkele keer 

ook prachtige Virtual Reality) en op me afvragen: 'Wat ziet de weggebruiker hier? Wat wordt 

er van hem verwacht? Wat moet hij hier doen? Snapt-ie dat? Kan hij tegelijkertijd op de 

borden letten en de rare kronkels in die afrit volgen? Komt hij ook in onverwachte situaties 

terecht? Hé, als hij die tunnel uitrijdt, rijdt hij in het najaar de laagstaande zon tegemoet! Daar 

moet je wat aan doen!'  

Dat zet ik dan allemaal netjes in een rapport en bespreek dat ergens in de Rampstad met de 

bouwers/ontwerpers en/of Rijkswaterstaat. Die omgang met techneuten is geweldig. In 

wederzijds respect herken je elkaars expertise, en het is leuk om samen tot een goeie 

oplossing en dus een goeie weg te komen.  

Op een keer had een van de ontwerpers voor een groot nieuw knooppunt een ontwerp 

gemaakt voor de situatie waarbij twee tweestrooks rijbanen samenkomen in een weefvak. Een 

weefvak is waar je kunt kiezen of je op je 'eigen' baan blijft of naar de andere gaat, om straks 

af te buigen, en vise versa In dit ontwerp kwam de ene baan van links, vanaf een viaduct naar 

beneden via een rechterbocht en meteen daarna een linkerbocht. En die linkerbocht kwam 

meteen uit op dat weefvak. De andere baan kwam van rechts, juist van beneden naar boven, 

uit op het weefvak. 

  

Ik maakte me zorgen over 

de zware mentale belasting 

voor de weggebruikers: 

'Die van boven komen 

moeten eerst op een helling 

door die twee bochten 

heen. En ìn die bochten 

moet je ze ondertussen ook 

al informeren over dat 

weefvak. Daar komen dus 

ook al de wegwijzers te 

hangen. Daar moeten ze 

dan dus ook al beslissen 

wat ze straks moeten doen: 

op hun baan blijven of 

weven. Op het weefvak zelf worden ze geconfronteerd met snelle auto's die van de baan van 

rechts komen èn met vrachtauto's die daar juist heel langzaam omhoog komen en voor een 

deel óók naar jouw  linkerrijbaan willen. Wat je krijgt is zware mentale belasting door een 

heleboel beslissingen en taken die je op een kort stuk moet uitvoeren. Sorry, maar ik ben echt 

bang dat dat voor sommige weggebruikers te veel wordt, dat ze fouten gaan maken!' 

De ontwerper keek nog eens naar zijn ontwerp en zei: 'Ja, ik snap wat je bedoelt. Nou, dan 

trekken we de witte lijn tussen die twee banen nog een eind verder door, dan kunnen die 

stromen een tijdje naast elkaar blijven rijden, dan kunnen ze aan elkaar wennen, en dan 



kunnen ze op elke baan al vast de juiste rijstrook kiezen en hun snelheid aanpassen. Dan gaat 

dat weven erna een stuk makkelijker. Goed?' 

Ik schoot in de lach, we hadden het weer voor elkaar: 'Super!' 

 

Wat deze snelwegen met Overschild te maken hebben? Nou, naar de Graauwedijk kun je net 

zo kijken: wat ziet de weggebruiker? Wat voor invloed heeft dat op zijn rijgedrag? En omdat 

het een woonstraat is: vooral op zijn snelheidsgedrag? Want dat er vooral in de spits vaak 

hard gereden wordt daar zijn we het wel over eens. Wat doe je daaraan? 

De politie heeft domweg niet de capaciteit om in Overschild zo intensief te controleren dat de 

snelheid duurzaam naar beneden zal gaan. Die moet op de 100km-rotmaatregel gaan letten 

(lachen!). Voorlichting heeft hier ook weinig zin: het is echt wel duidelijk dat je het hier rustig 

aan moet doen. 

Wat overblijft is de aanpak van de weg. Je denkt dan vrijwel automatisch aan drempels. Die 

kunnen zich echter bij de weggebruiker en zeker bij het landbouwverkeer niet in een grote 

populariteit verheugen. Ook niet bij aanwonenden: het afremmen en weer optrekken van 

voertuigen leidt tot extra grillingen en geluid(soverlast). En trillingen hebben we in 

Overschild al genoeg... 

Heel iets anders is het effect van rijzicht op de vrij gekozen rijsnelheid. Rijzicht is het deel 

van de weg voor de auto dat overzien kan worden. Hoe langer en ongestoorder dat zicht is, 

hoe sneller veel weggebruikers uit zichzelf zullen rijden. Het 'voelt' er immers veilig, je hoeft 

geen verrassingen te vrezen.  

Hoe staat het met het rijzicht op de Graauwedijk? Nou, het rechte stuk van de westzijde van 

de Graauwedijk van de drempel het dorp in tot de (flauwe) bocht is ongeveer 300 meter lang. 

Het deel ten oosten van de kruising is ongeveer van hetzelfde laken een pak. Het is een 

typisch geval van een 'doorkijkdorp': je kijkt er over grote afstand 'dwars doorheen'. Er is dus 

sprake van een ruim rijzicht.  

Dat betekent dat er winst is te behalen door maatregelen die het rijzicht in het dorp beperken. 

Maar hoe? 

Toen schoot opeens een 

van die mooie tekeningen 

van Winy Maas te binnen: 

prima beperking van het 

rijzicht, ingeleid door heel 

geleidelijke bochten die 

geen obstakel voor het 

landbouwverkeer vormen 

en fietsers niet in gevaar 

brengen. 

 

Gewoon even dat plannetje 

uitvoeren, en klaar ben je! 

Nou ja... 

 

 

 

Cees Wildervanck. 

 

 

 



 
 

 

 

  



Morgenster 
 

Een tijdje geleden kwam ik in contact met iemand die mij van alles kon vertellen over de 

geschiedenis van Overschild en dan in het bijzonder over de familie Jansonius.  

Herman Jansonius stond bekend als liefhebber van geschiedenis, genealogie en de Groninger 

taal. Hij schreef daar diverse artikelen over en was veel te vinden in archieven in stad en 

ommeland om zijn kennis te vergroten maar ook om zijn kennis te delen. In de zoektocht die 

ik ben gestart naar aanleiding van gesprekken en mailwisselingen die ik heb gehad ben ik op 

bijzondere informatie gestuit die ik u niet wil onthouden. 

Slechts enkelen weten dat moeder Jansonius, geboren Jantje Derks Smit, in haar jonge jaren 

wekelijks heeft gepubliceerd in het Kinderweekblad van het Nieuwsblad van het Noorden. Dit 

deed ze onder de naam Morgenster.  De publicaties hieronder zijn tussen 1911 en 1916. 

Mevrouw Jansonius was toen tussen de 12 en 17 jaar oud! 

Een kleine greep uit de mopjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op https://www.delpher.nl  en zoek op 

Morgenster.  

Met dank aan de Groninger Archieven en Reint Wobbes die mij op het spoor bracht van de 

schrijverij van mevrouw Jansonius.  

Een volgend keer meer? 

 

de Redactie 



 

 

Aan alle bewoners,        November 2019 

 

 

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

3 maanden van 2020,  inclusief de namen van degenen die het oud papier ophalen. 

 

Afgelopen augustus  heeft er een overleg plaats gevonden tussen de gemeente en Virol 

(verantwoordelijk voor de containers) en de verschillende dorpen. Hieruit is voortgekomen 

dat de wijze waarop het oud papier opgehaald gaat worden, verandert. Dit heeft mede te 

maken met de financiële opbrengst van het oud papier. 

Die verandering gaat waarschijnlijk 1 april 2020 in. 

Dus de eerste 3 maanden van 2020 gaat als vanouds. Daarna is het nu nog enigszins koffiedik 

kijken. 

Wij zullen door de gemeente en zo nodig door het bestuur van Stichting de Pompel op de 

hoogte gebracht worden wat de nieuwe situatie inhoudt. 

Mocht u meer willen weten hierover, dan kunt u terecht bij het bestuur van de Stichting. 

 

Vanaf 2020 stopt Johan Folkersma met het ophalen. Gelukkig blijft hij o.a. heel actief bij de 

Kinderspeelweek. 

Johan, heel hartelijk bedankt voor jouw inzet. Ik kon meerdere keren extra beroep op je doen. 

Dat was heel fijn!  

Ook alle andere rijders en lopers: bedankt voor jullie inzet. Zonder al jullie inspanning zou het 

ophalen niet lukken! Hopelijk doen jullie in de nieuwe situatie ook weer mee. 

 

De namen- en datalijst van de eerste 3 maanden van 2020 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 2019  zal de Stichting in de Schildjer Proat-editie van begin 2020 

vermelden. 

 

Dan rest mij nog te zeggen dat ik ‘het stokje’ per januari 2020 overdraag aan Tjeerd Kuiper. 

Hij zal proberen om de verandering in 2020 praktisch zo goed mogelijk te begeleiden (naast 

het bestuur van de Stichting). 

 

Wij wensen u heel fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en een gezond 2020 toe. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stichting het Dorpshuis, 

 

 

Jelly Dijkstra 

Coördinator ophalen oud papier (tot 2020) 

 

 

 
 

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


 

 

Namen en datalijst rijders en lopers  

ophalen van oud papier 

Eerste 3 maanden van 2020   
  

 

RIJDERS 
 

Herman Bouman        25-01 

  

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

 

Menko Hammenga       28-03   
 

LOPERS 
 

Wilfred Stok  en  Henk Nijdam     25-01   

 

William Folkersma  en  Joël van Dijk    29-02   

 

Harm Blaauw  en  Tjeerd Kuiper     28-03   

 

 

Vanaf 1 april zal de gewijzigde situatie optreden. 
_________________________________________________________________________  

 

 

Help de herder het schaapje terugvinden. 



 

 

KERSTVERHAAL 
Recept  voor een bijzonder kerstdiner. 

 

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik. 

Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme chocolademelk. We 

hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het was ijzig koud buiten, maar toch wilden 

we deze kans benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat er zo’n pak sneeuw valt.  

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van 

sneeuw?’ 

Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuwvlokken dwarrelen. Ik 

zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. De lantarenpalen zijn nog net niet 

aangesprongen en het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat op 

jaagt. Mensen haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe 

kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op te merken. 

‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst. Dan moet ik 

altijd denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’ 

 

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker. Geërgerd trek ik de 

warme dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe opgewekt ze klinkt. Ik weet het 

al weer, het is Kerst. Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’ Dat laat 

ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. Geertje heeft 

gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al aangekleed en ik hijs me ook snel in mijn warme 

kleren.  

Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we klaar zijn met het bouwen van 

een reusachtige sneeuwpop. 

Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de hand gehouden. Nu komt 

ze ons er eentje brengen. 

‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’ lacht ze vrolijk. 

Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer. Zelfs op onze boerderij wordt het 

voedsel nu schaars. Er komen steeds vaker mensen van heinden en ver om bij ons eten te 

halen. 

Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij vinden dat 

we moeten delen van onze rijkdom. Dat vind ik wel een beetje vreemd, we zijn immers 

helemaal niet rijk. Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten helpen. Daarom twijfel ik nog 

wat over die peen. Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag 

echt. Eén winterpeen voor de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag. 

Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje spek. Ik kan me 

niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt. Na het eten loop ik naar het raam en 

schuif voorzichtig een klein stukje van het verduisteringsgordijn opzij. Ik wil nog even een 

glimp van onze sneeuwpop opvangen. Ik zie zijn vage silhouet in het maanlicht en ik voel me 

warm worden van trots. 

Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf sneeuwvrij te krijgen, 

zien we twee mensen naderen. Moeder heeft hen ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt 

hen uit in onze warme keuken. Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we 

naar hun verhaal. Ze komen uit het Westen en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor 

hun gezin. Er is in de grote steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze. 

Moeder maakt de logeerkamer in orde. De twee gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon 

Kees is te uitgeput om de lange tocht naar huis meteen weer te hervatten. 

Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen. De gasten vallen op het 



kerstmaal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste kerstdiner wat we ooit hebben 

gegeten’. 

Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee. Thuis wachten een 

vrouw en nog drie kinderen op hen. Ze krijgen eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft 

vader, maar er is niet meer. Ik loop een klein stukje met hen op. Dan ziet Kees de sneeuwpop. 

Hij is er verrukt van. 

‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie gezien.’ 

Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar. 

Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen. Pas als ik hen bijna niet meer kan zien, 

draai ik me om. Ik 

kijk recht in het 

gezicht van de 

sneeuwpop. Wat 

staart hij mij 

opeens verwijtend 

aan. Gemeen 

bijna. Zijn zwarte 

kraaloogjes 

loensen en zijn 

steentjesmond 

trekt een scheve 

grijns. Maar dat 

hij zo boosaardig 

kijkt, komt vooral 

door zijn neus, 

weet ik ineens: de 

grote, knaloranje peen. 

In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen. Ik ren zo hard ik kan en roep 

hard: ‘Kees, wacht!’ 

Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat te 

zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop. Hij ziet er raar uit met dat gapende, zwarte gat 

in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet meer gemeen of verwijtend. 

Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die rare sneeuwman, 

zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen. 

 

Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht. 

Ik glimlach om de herinnering. En vader en moeder? Ach, wat waren ze trots op ons. En wat 

ben ik trots op hen, nog steeds. Niet geld en bezit waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en 

vriendelijkheid. Ze deelden er royaal van uit. Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn 

kleindochter van vijf. 

Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en mama eten. En ook 

tante Geertje.’ 

Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de drukke winkels om 

boodschappen te doen of uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen schil. 

Daardoor heb ik mijn dag aan veel waardevoller zaken kunnen besteden. Toch staat mijn 

gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten. Een diner naar een zeventig jaar oud 

recept. 

Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd. Het staat voor altijd in 

mijn geheugen gegrift. 

Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien…. 



Kleurplaat 

 



 

Who Knows where the time 

goes? 

 

28 november 2019 De uitloop van 

november is het moment dat je er 

niet meer onderuit komt. December 

gaat ons straks in de greep nemen. 

Net nou de dagen zo kort en 

donker zijn dat mensen dichter bij 

elkaar gaan kruipen, gordijnen dicht en 

lampen zachtjes aan. Het heeft iets knus. 

Als je er dan ook nog een fijn muziekje bij 

aan zet kom je de winter wel door. 

Maar nee, de rust wordt verstoord door de 

komst van Sinterklaas. Dat kan best 

gezellig zijn. Ook begint het te kriebelen 

omdat de kamer zo langzamerhand in 

kerstsfeer moet worden gebracht. Een 

nieuwe traditie (want al 20 jaar) is het 

maken van je eigen stemlijst voor de top 

2000 welke vanaf de eerste kerstdag door 

NPO Radio 2 wordt uitgezonden. 

Wat die kerstsfeer betreft; ik heb verleden 

jaar voor het eerst in jaren weer eens een 

kerstboom gehad. Ik was er best trots op. 

Maar niet meer zo toen ik ontdekte dat er 

gaatjes onder in de emmer zaten en ik, op 

advies, nogal wat water had toegediend. 

Dit jaar aarzelde ik toch, maar mij werd 

hulp aangeboden bij het plaatsen van boom 

en het verder inrichten van die boom en de 

kamer. Dat alleen al is voldoende 

aanleiding om het toch weer te doen. 

Gezellig. En dan vooral kerstmuziek er bij 

aan. 

Zo kom ik heel gemakkelijk bij de Top 

2000. Met twee dochters die een naam 

(Suzanne en Layla) uit de muziek hebben 

is er elk jaar wel aanleiding om mee te 

doen. Zij staan er vanaf het begin in. Des te 

minder specifiek je muzieksmaak is des te 

moeilijker is het kiezen. Bij mij gaat er 

veel in. Je mocht in 2018 volgens mij een 

lijst met 35 nrs. inleveren en nog kon ik 

niet alles kwijt. (kill your darlings). Nu er 

vanaf 1 december t/m 7 weer een week 

lang gestemd mag worden heb  

ik al 26 andere songs op het oog om op te 

stemmen. Dus ik moet weer kiezen.  

 

 

 

 

Het meest frustrerende zijn de 

songs die ik als vrije keuze 

wil insturen. Favorieten van 

mij, maar niet zo algemeen 

favoriet dat ze in de keuzelijst 

van NPO/Radio2 staan. Bijna 

verspilde moeite want ze 

komen niet onder de aandacht 

van het grote publiek, zeg 

stemmers. Jaren terug is er vanuit 

Groningen een lobby opgezet om Ede Staal 

in de Top 2000 te krijgen. Deze actie werd 

onrechtmatig bevonden, met als gevolg dat 

onze grootste Zanger/Laidjesschriever niet 

in de Top 2000 staat.  

 

Nieuw of weer aangemeld o.a. 

 

Danny Vera – Rollercoaster 

 

George Ezra - Pretty Shining People 

 

Suzan & Freek – Als het Avond is 

 

Eric Clapton - Layla  (unplugged) 

 

Leonard Cohen – Suzanne 

 

Paul Mc.Cartney = Come On to Me (zie 

video op You Tube) 

 

Lady Ga Ga en Bradley Cooper – Shallow 

van A Star is Born. 

 

Sandy Denny/Fairport Convention - Who 

Knows where the time goes? 

 

Dit laatste nummer werd op 22 november 

j.l. op mijn verzoek als toegift voor 8 man 

publiek gezongen door Luke Jackson. Dat 

was bij Peter & Leni. Hoe mooi is dat. 

Ik wens u allen fijne kerstdagen met 

heerlijke Top 2000 

muziek. 

 

Jan Hesseling 

 

 Column 



KIND EN OUDER 
 

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? 
 

Naomi Francien Chanel 

Dijkstra  
Jelle Dijkstra 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 44 Graauwedijk 44 

 3. Hoe oud ben je? 

 
9 jaar 32 jaar 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Winschoten Spijk 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 

Dat papa vaak grappen 

maakt. 
 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Naomi is erg lief en zorgzaam 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Tekenen en knutselen 

Dagelijks algemene zaken in 

ons bedrijf. 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Kamer op ruimen Behangen ! 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Meneer Smit, Bob de kat en 

Chivas ons paard. 
 

10. Wat eet je het liefst? Spinazie Schnitzels, lekkerrr 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 

Paardrijden, zumba en 

streetdance. 
Voetbal training geven  

12. Welke muziek vind je leuk? Top 40 en kids top 20 Top 2000 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Spelletjes O.a Paard verzorgen 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Ameland  Ameland  

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Met mijn vriendin Lois Eric Wiebes 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Juf Zelfstandig en onafhankelijk  

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Spelen met Lois en Nora De rust en de ruimte 

18. Ben je verliefd? Ja op Marco  Op vrouw en kinderen 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Lois en Arnold 

 

 

 



Tips om wintertenen te voorkomen 

Rode jeukende tenen? Dat kunnen weleens wintertenen zijn! Wintertenen, 

winterhanden of ook wel Perniones, de een heeft er nooit last van en de ander elke 

jaar opnieuw. Je herkent wintertenen- en handen aan dat ze rood, of soms zelf paars 

worden, opzwellen, jeuken en vaak doet het pijn. Maar wat doe je eraan? 

Voorkomen is beter dan genezen 

Om je direct uit je droom te helpen: als je er gevoelig voor bent, kun je het nooit helemaal 

voorkomen. Maar je kunt wel stappen ondernemen om de klachten te verminderen en een 

poging doen om het voortaan tegen te gaan. 

Tip 1: Warm houden die tenen & handen! 

Zorg dat je handen en voeten warm blijven. Dit klinkt misschien logisch maar het is echt 

belangrijk. Zo kan je bijvoorbeeld het beste koude ruimtes vermijden. Wil je toch naar buiten 

de kou in? Trek dan vooral niet je pumps aan, maar kies voor warme schoenen. Die 

beschermen je tegen de kou en dus tegen wintertenen. Bewegen helpt ook, dan krijg je het 

vanzelf warm. 

 

 Tip 2: Zorg dat je je tenen & handen niet afknelt!  
Zorg ervoor dat je isolerende, ademende en niet-knellende kleding draagt. Zo hou je je gehele 

lichaam warm. Wanneer je last hebt van wintertenen raden we je aan om te zorgen voor droge 

voeten, geen kunststof sokken en te zorgen dat je droog, niet-knellend en goed ademende 

schoenen draagt. 

Tip 3: Smeren, smeren, smeren 

Is het te laat en heb je symptomen zoals pijn en jeuk? Koop dan een grote pot vaseline en 

begin met smeren. Invetten kan verzachtend werken. Een massage kan ook de pijn verlichten. 

En krabben? Vooral niet doen. Dan gaat je huid alleen maar meer irriteren. 

  

Tip 4: Vraag ’t de huisarts! 
En tot slot: houden de klachten aan? Dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met je 

huisarts. Hij of zij kan je verder helpen met je klachten. Er is geen bewezen medicatie die 

helpt tegen wintertenen.  

Waarom jij wel wintertenen hebt en je buurvrouw niet? 

Sommige mensen zijn er nu eenmaal vatbaar voor anderen niet. Ook komt het in sommige 

families vaker voor. Ons lichaam is erop ingesteld dat de bloedvaten in de huid groter worden 

bij warmte en nauwer worden bij kou. Dit zorgt ervoor dat er respectievelijk meer bloed door 

de vaten kan stromen of indien nauwer, juist de warmte van het lichaam wordt 

binnengehouden. Dit is een proces dat constant doorgaat en zich automatisch aanpast aan de 

temperatuur van de omgeving waarin jij je bevindt. Heb je last van wintertenen of 

winterhanden? Dan gaan jouw grotere bloedvaten openstaan terwijl de kleinere bloedvaten 

juist wat traag van begrip zijn. Het gevolg is een stuwing van de bloedstroom. Jouw haarvaten 

kunnen deze stroom niet helemaal aan waardoor het bloed zich ophoopt. Het gevolg is een 

beschadiging van de bloedvatwand. En deze beschadiging is de oorzaak van jouw rode, 

opgezwollen en zere tenen of vingers. Het is niet fijn maar kan geen kwaad en is vaak na 2 

weken weer over.  



Kerstbrood-wentelteefjes 
Hier wil je wel wat kerstbrood voor overhouden, zo lekker is het. 
 

voor 4 personen 

 

Ingrediënten 
 
1 middelgroot ei 

100 halfvolle melk  

1 tl gemalen kaneel 

4 sneetjes kersbroden 

30 g ongezouten roomboter 

½ el poedersuiker  

 

Bereiden 
 

Klop het ei samen met de melk en kaneel 

los in een diep bord. Wentel de sneetjes 

kerstbrood door het eimengsel. Verhit de helft van de boter in een koekenpan. Bak 2 sneetjes 

in 3 min. goudbruin. Keer halverwege. Herhaal deze stap voor de rest van de sneetjes. 

Bestrooi de wentelteefjes met de poedersuiker.   

 

Combinatietip: 

Fruit over? Deze kerstwentelteefjes matchen goed met allerlei fruitsoorten zoals banaan, 

aardbei, bramen of mandarijnpartjes.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 Bart Leving. Stuur de gegevens naar leving@telfort.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 Bart en het komt op de site. 

 

http://www.overschild.nu/


Dinootje versiert de kerstboom  

Het is koud en er waait een gure wind. In het bos ligt een 

pak sneeuw als een smetteloos wit laken op de grond. Je 

hoort de takken van de bomen kraken omdat ze het 

gewicht van de sneeuw niet kunnen dragen. Maar daar 

aan de rand van het bos zie je voetstappen in de sneeuw. 

Grote, diepe afdrukken. Het is Dinootje die met grote 

stappen door de sneeuw stampt. Hij zoekt een kerstboom, 

een grote. 

‘Je bent nu oud genoeg om zelf een kerstboom uit het 

bos te halen, Dinootje’ zei zijn moeder vanmorgen, ‘als 

je terugkomt heb ik lekkere warme chocolademelk voor 

je.’  

Dus nu loopt hij rond te speuren naar een mooie boom. 

Daar ziet hij er een, een grote boom op een klein 

heuveltje. Dinootje loopt erheen en met een goede trap 

van zijn sterke T-Rex poot gaat de boom plat. Hij pakt 

hem op zijn rug en sleept de boom door de sneeuw naar 

huis.  

‘Tjonge,’ zegt zijn moeder, ‘dat is wel een hele grote.’  

‘Ja,’ zegt Dinootje trots, ‘de mooiste die er was.’  

 

 

Wanneer ze samen aan de warme chocolademelk zitten en op een paar kerstkransjes 

knabbelen, zegt zijn moeder: ‘Nu moet de boom nog mooi versierd worden.  

Dinootje knikt en ziet tot zijn teleurstelling dat de koekjestrommel opeens leeg is.  

‘Op zolder staan de dozen met kerstballen. Wil jij die halen, Dinootje?’  

‘Ja mam.’  

‘Dan zal ik de boom vast op een mooi plekje neerzetten.’  

Wanneer Dinootje op zolder komt, ziet hij direct de dozen met kerstspullen staan. Het zijn 

veel dozen en hij heeft geen zin om nog een keer naar zolder te gaan. Hij maakt een grote 

stapel van tien dozen en probeert die in een keer naar beneden te dragen.  

Door de hoge stapel ziet hij niets. Een beetje wiebelend loopt hij van de trap af. Halverwege 

glijdt hij uit over een traptrede en hobbelt op zijn billen verder naar beneden. De dozen met 

kerstspullen vliegen alle kanten op. Even later zit hij op de overloop tussen allemaal kapotte 

kerstballen.  

‘Gaat het goed daarboven, Dinootje,’ roept zijn moeder onderaan de trap.  

‘Ja mam, er zijn geloof ik wel een paar kerstballen kapot.’  

‘Een ongelukje kan gebeuren, jongen. Zoek de hele kerstballen maar bij elkaar en kom maar 

naar beneden.’  

Dinootje zoekt tussen de kapotte spullen en vindt nog één kerstbal die heel is. Voorzichtig 

legt hij die ene kerstbal in een doos en gaat de trap af naar beneden.  

Beneden is het ondertussen heel gezellig. Zijn moeder heeft de radio aangezet en er klinken 

kerstliedjes. Soms zingt ze mee met een bekend liedje.  

‘Ah,’ zegt ze vrolijk, ‘daar ben je.’  

Dinootje loopt langzaam naar zijn moeder toe met die ene doos in de hand.  

‘Was dat alles nog maar?’ vraagt ze, ‘nou doe hem maar open, dan gaan we die ballen in de 

boom hangen.’  

Dinootje krijgt een kleur en doet voorzichtig de doos open. In het midden ligt die ene kerstbal. 

Zijn moeder kijkt in de doos en dan naar Dinootje en dan weer in de doos.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-Hsn6ayV_eGM/XagSsNxhUWI/AAAAAAAAPvs/_w7QHkpUzKwjC_awZx2RwB2tCKSDq4TlgCLcBGAsYHQ/s1600/ZWkerst1.png


Dinootje durft haar bijna niet aan te kijken. ‘Ze zal nu wel boos worden,’ denkt hij, ‘boven is 

het een troep en ik heb nog maar één kerstbal.’  

Maar dan, dan begint zijn moeder toch te lachen en te lachen. Ze rolt op de grond van het 

lachen en kan gewoon niet ophouden.  

Dinootje weet niet of hij moet huilen of lachen en wacht maar af wat er gebeurt.  

Dan staat zijn moeder op en loopt naar Dinootje toe. Ze geeft hem een enorme knuffel. ‘Oh, 

wat ben je toch een lekker joch,’ zegt ze en aait hem over zijn bol. ‘Het is ook altijd wat met 

jou.’ Ze begint weer te lachen. ‘Eén kerstbal. Ha, ha. Eén kerstbal. Dat is toch grappig.’  

Dinootje lacht nu maar een beetje mee, maar voelt zich nog niet echt vrolijk.  

‘Nou, kom op, grote jongen. Ga jij die ene kerstbal maar eens in de boom hangen. Zoek maar 

eens een mooi plekje op. Ze moet bijna weer lachen.  

‘Dan ga ik even nieuwe kerstkransjes kopen voor hardwerkende kleine dinosaurusjes.’  

Dinootje kijkt zijn moeder aan. Ze is vandaag wel heel erg vrolijk, denkt hij. Zou dat soms 

met Kerst te maken hebben?  

Hij snapt nu dat zijn moeder helemaal niet boos is. Ze vindt het zelfs grappig. Een kerstboom 

met één kerstbal erin.  

Misschien is het ook wel lollig.  

Dinootje loopt met de kerstbal naar de boom. Omdat het er maar één is, wil hij hem zo hoog 

mogelijk hangen. Dan kan je hem tenminste goed zien. Hij rekt zich uit, maar kan er net niet 

bij. De boom is ook zo groot.  

Hij gaat naar de schuur om een trap te halen. Wanneer hij terug is, zet hij de trap vlak bij de 

boom, pakt voorzichtig de kerstbal in zijn klauw en 

klimt op de trap. Hij kan er nog steeds niet helemaal bij 

en gaat op een been staan, om zich zover mogelijk uit 

te strekken. Hij buigt steeds verder naar voren en is er 

bijna. Nog een klein stukje.  

 

 

Dinootje kan zijn evenwicht niet meer houden en valt 

voorover in de kerstboom. De boom valt naar voren en 

de trap valt naar achteren. Dinootje zit er tussenin en 

heeft in zijn poot nog steeds de kerstbal vast. Op de 

een of andere manier is de kerstbal nog heel, het lijkt 

wel een wonder. De boom is helaas doormidden 

gekrakt.  

Dinootje brengt het onderste stuk van de kerstboom 

naar buiten, bij de vuilnisbak. Het bovenste stuk zet hij 

netjes neer. Het is nu een klein kerstboompje 

geworden. Hij hangt die ene kerstbal erin. Hij kan er 

nu gewoon bij.  

Dan hoort hij de deur. Zijn moeder komt thuis. 

Dinootje wacht bang af wat ze nu zal zeggen.  

Zijn moeder komt binnen en kijkt naar het kleine kerstboompje en dan naar Dinootje. Ze ziet 

die ene kerstbal in het boompje hangen en moet weer ontzettend lachen.  

Even later zitten ze aan de tafel kerstkransjes te eten.  

‘Dinootje, wat hebben wij het toch gezellig met ons tweeën, vind je niet? Het wordt vast een 

hele fijne Kerst.’  

Dinootje knikt terwijl hij zijn bek vol stopt met kerstkransjes.  

 

 

 

      Uit het voorleesboek Dinootje de kleine T-Rex.  

https://1.bp.blogspot.com/-nLDfcGwBAko/XagS8C6HbPI/AAAAAAAAPvw/6EQ0hAe6i4MkcXRsqtmxvV_wqVgIO1UVgCLcBGAsYHQ/s1600/ZWkerst2.png


 



 

Lijst van AED vrijwilligers dec. 2019 
 
Het AED apparaat hangt achter de 
Graauwedijk 57 (kruispunt).  
Ingang via de Meerweg. 
 

 
MEERWEG 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
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 
Carmen Bolder   06 39123606 
 

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 
 
 
 



Kerstknutsel: 

Staande kerstboom 

Wat heb je nodig: 

 Klei 

 Papier  
 Schaar 

 Kralen 

 Satéstokje  

 

Een leuke kleine simpele kerstboom kun je maken van papier en een 

satéprikker. Alleen wat klei nodig voor de stevigheid.  

Neem eerst groen papier en teken daarop een stervorm met 

achtpunten. Begin met een diameter van ongeveer 16 centimeter 

Maak zo nog 7 dezelfde sterren maar maak iedere keer de 

diameter 2 centimeter kleiner.  

Dan prik je de satéprikker in een stukje klei dat als bodem dient. 

Maak deze dus groot genoeg zodat de boom stevig kan staan. 

Dan prik je de grootste ster op de prikker en schuift deze 

helemaal naar beneden.  

Dan maak je een balletje van klei en schuift deze ook over de 

prikker naar het eerste blad toe. Je kan hiervoor ook een kraal 

gebruiken als je deze hebt. Dan schuif je het volgende papier erover, dan weer een balletje 

klei enz tot de laatste ster op de satéprikker zit.  

Dan is je kleine kerstboom af.  

 

 

  



 

 

 

 

VOOR IN DE AGENDA ! ! 
 

 

Mit Kerst bie mekoar     Arie Nuis. 

Mit Kerst bie mekoar joa dat vuilt goud 

Gezellig en waarm dat geft moud 

Dit is vrede in het klain het is zo gewoon 

Kerst mit veul lampkes in boom 

Zo dicht bie mekoar dat geft naie moud 

Dit is laifde joa zo is het goud 

Al binnen de bargen ook hoog en roeg is de zee 

Zo mit de Kerst vuilen wie ons tevree 

Mit de Kerst snei en ies het was zo gewoon 

Het Kind in de kribbe Gods zoon 

Al is het boeten stief kold hier binnen is het waarm 

Dizze Kerst is veur riek en veur aarm 

Mit de Kerst noar de kerk dat geft goie sfeer 

Dizze doagen ieder joar kom zai weer 

Juust in dizze tied vol van onrust en stried 

Dizze Kerst is veur ons alle moal geliek 

 
 

 

 december januari februari maart 

De Schildjer Eetclub  19    

Kinderactiviteit vogelslingers maken 

10.30 – 12.00 uur in de Pompel 

23    

Ledenvergadering IJsclub Schildmeer eo 

met bingo en kaarten  20.00 uur 

28    

Oliebollen, krentenbollen, appelflappen  

langs de deur van de IJsclub 

31    

MONO 70jaar feestdag  

Spellenmiddag                   14.30 - 17.00u 

Feestavond met DJ Mark  20.30- 00.30u 

  

18 

  

Oud papier  25 29 28 

Sport en fitness Overschild in de Pompel  3 7 6 

Spooktocht   21  

Uiterlijke inleverdatum kopij S.P   28  



 



AUTOBEDRIJF 

 

 

WIST U DAT… 

 

- Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen? 

- Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen? 

- Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn? 

- Wij over meerdere leenauto’s beschikken? 

- Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben? 

- Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren? 

- Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan? 

- Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn? 

- Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn? 

- Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn? 

- Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben? 

- U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen? 

 

BEL OF KOM LANGS, 

DE KOFFIE STAAT KLAAR 

 

Autobedrijf Van der Laan B.V. 
Graauwedijk 49 
Tel: 0596-566460 
Mob: 06-53321648 
Mob: 06-57707223 
info@vdlaansaabspecialist.nl 
www.vdlaansaabspecialist.nl  

mailto:info@vdlaansaabspecialist.nl
http://www.vdlaansaabspecialist.nl/

