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Nr. 2, juni 2019,  jaargang 38. 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de zomereditie van Schildjer Proat. In deze krant natuurlijk de vaste bijdrages van de 

diverse werkgroepen met daarbij een nieuwe werkgroep die zich presenteert, de Duurzaamheid 

Werkgroep Overschild, kortweg DWO. Dat u niet in de war raakt met de DVO die de versterking 

begeleidt. 

 

Adverteerders komen en adverteerders gaan. We bedanken onze adverteerders Jaap Adamse van 

Meneer Regezma en het Linda Rusthoven van het Damster Antiekhuisje voor het in ons gestelde 

vertrouwen en wensen hen goede zaken.  

 

Cees Wildervanck heeft weer een inspirerende column geschreven, de politie is je beste kameraad. Dat 

u het maar weet. 

 

In deze Schildjer Proat lijkt het Oranjecomité ter ziele te gaan. Dat zou toch jammer zijn? Wie kan en 

wil de organisatie van ons Oranjefeest helpen? Meld je aan bij de dames en red het Oranjecomité!  

 

Er is een kleine geboortegolf in Overschild gaande. Wel 3 nieuwe baby’s zijn geboren. In deze 

Schildjer Proat kunt u al kennis maken met Elvira en Sofie in de volgende Schildjer Proat komt de net 

geboren baby van Samatha en Tjeert. We mogen wel al verklappen dat het een zoon is.    

 

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

 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Stichting de Pompel 

 Familieberichten 

 Verhuisbericht  

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 Oranjecomité 
 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 13 september 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 
 

We wensen u een fijne zomervakantie! 

Ellen, Klaasje en Rian  

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

 

 

Beste Schildjers, 

 

Het is zomer en de vakantie staat voor de deur maar de zon laat ons een klein 

beetje in de steek. Nu zijn we vorig jaar ook wel erg verwend maar een beetje 

meer kan geen kwaad lijkt me. Niettemin kijken we uit naar de naderende zomer 

met al zijn zomerse festiviteiten. Laten we er van genieten.  

Fotoboek  

Ons fotoboek blijkt een schot in de roos. Na een mooie boekpresentatie ging de 

verkoop los. We hebben heel veel complimenten mogen ontvangen en de meest 

prachtige verhalen gehoord. De zaterdag van de presentatie leek meer op een 

reünie en dan ook nog een hele gezellige. Er zijn nog maar een paar boeken over 

dus als u nog een boek wilt moet dat op hele korte termijn anders zijn ze op. 

Het was een feest, de belangstelling en het enthousiasme voor het fotoboek heeft 

ons enorm verrast en we zijn erg tevreden dat we zoveel mensen blij hebben 

kunnen maken. Het boek is ver over de landsgrenzen gezien en daar hebben we 

hele mooie reacties op gehad. Voorlopig komt er geen tweede fotoboek van 

Overschild omdat we ons nu meer bezig willen houden met andere bestuurlijke 

zaken.    

Nieuwe werkgroep 
Er is een nieuwe werkgroep samengesteld, de Duurzaamheid Werkgroep 

Overschild. Deze werkgroep gaat zich bezig houden met het energievraagstuk in 

Overschild en hoe de energietransitie het beste kan worden ingezet. De werkgroep 

wordt in zijn zoektocht ondersteund door de RUG en de Hanzehogeschool.  

Samenwerking Schildmeerdorpen 

De dorpen rondom het Schildmeer weten elkaar steeds beter te vinden. Eén van de 

samenwerkingsverbanden heeft gestalte gekregen dmv de AED cursus. Vanuit 

Overschild is de groep nu aangeschoven in Tjuchem. Ook voor het onderhoud zijn 

we bezig om in dezelfde samenwerking aan te sluiten. Het betekent een 

behoorlijke besparing op de kosten.  

Contributie 

Heeft u de contributie nog niet betaald? Dan vragen wij u het verschuldigde 

bedrag van € 15.- (vijftien) overmaken op bankrekening  NL19RABO0352752629 

tnv Dorpsbelangen Overschild ovv contributie 2019 en vergeet niet om uw naam 

en adres te vermelden. 

Dank voor de medewerking. 

Slochter Wold Spektoakel  

Dit jaar is het Slochter Wold Spektoakel op zaterdag 24 augustus. In tegenstelling 

tot andere jaren is Overschild geen spellocatie.  

Natuurlijk doet er wel een team uit Overschild mee.  

 



 

 

Het Slochter Wold Spektoakel is een sportieve 

fietstocht met hindernissen. Maar er is vanuit 

Overschild elk jaar ook een groot juichteam dat 

gezellig meefietst, onder het motto: wel fietsen maar 

niet sporten. MONO organiseert het team en je kunt je 

daar aanmelden voor deelname in het sportieve team 

maar ook voor het juichteam, ook bij ondergetekende 

kun je je melden. MONO zorgt ook voor de catering! 

 

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. 

 

Met vriendelijke groet namens de jubilerende vereniging,  

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
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Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 

feesten, voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 12 08 88 88 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

 

Nieuwsbrief juni 2019 
 

We gaan de zomer in met een aantal voornemens die ons nieuwe seizoen na de vakantie een 

vliegende start zullen geven. Ten eerste heeft het bestuur een klussenlijst samengesteld die, klein en 

groot, een keertje uitgevoerd moeten worden. Zo houden we ons dorphuis een beetje op orde, 

hopelijk kunnen we dat samen doen. De lijst hangt op het magneetbord naast de bar, zodat je 

gemakkelijk kunt zien waarmee je een handje kunt helpen. 

Rondom het gebouw gebeurt ook het één en ander. Nadat de bomen en struiken achter het gebouw 

zijn weggehaald is de sloot gedempd, gevuld en vlak gemaakt, zodat hier een grasveldje zal kunnen 

groeien. Onze zij- en achterbuurman zal het nieuwe terreintje netjes houden. Rechts achter het 

gebouw heeft de zandbak al plaats gemaakt voor tegels waarop nog een twintigtal zonnepanelen 

geplaatst zullen worden. Door de toegenomen activiteiten in het dorpshuis waren we niet 

energieneutraal meer, dus met de extra zonnepanelen behalen we dat doel waarschijnlijk wel weer. 

De kosten kunnen we dekken met een subsidie “Elk Dorp Een Duurzaam Dak”, dank! 

Niet te missen is de nieuwe jeu de boules baan links op het voorterrein. Sorry, pétanque natuurlijk, 

zo noemen de Fransen hun nationale spel. We zien er naar uit dat er in het dorp een zomeravond 

competitie georganiseerd zal 

worden, wie heeft zin om mee te 

doen? In Woltersum is er ook zo’n 

clubje die we, na wat oefening, wel 

eens zouden kunnen uitdagen. 

We hebben een hernieuwd overleg 

met de NCG over de versterking van 

de Pompel. We hadden toestemming 

om dat zo lang mogelijk uit te 

stellen, maar er zijn ineens ideeën 

over onveilige muren en een 

einddatum waaraan we ons zouden 

moeten houden. Heel lastig 

natuurlijk als we persoonlijk ook een 

versterking of herbouw moeten 

doormaken. We zijn er nog niet uit. 

Óók nog even een oproep van het bestuur: we hebben graag een nieuw bestuurslid die aan wil 

schuiven. Dus, aarzel niet en neem contact op met Henk. Overigens, als je wat te melden hebt kom 

dan eens 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


Duurzaamheid Werkgroep Overschild   (DWO) 

De vereniging Dorpsbelangen heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen om het hoofd 

te bieden aan de vele onderwerpen die op ons af komen door twee ontwikkelingen:                   

1. De versterking van Overschild en 2. De energietransitie die heel Nederland betreft, dus ook 

Overschild. 

Momenteel hebben zich vier dorpsbewoners aangemeld, maar die zijn op zoek naar meer 

geïnteresseerden om aan de werkgroep deel te nemen. Wat komt zoal ter tafel? 

1. Stroomvoorziening van Overschild.  

Het is te verwachten dat op een behoorlijk aantal adressen de gasaansluiting afgestoten zal 

worden en dus over gaan op 100% elektrisch voor de opwekking van warmte en koken. De 

reden hiervoor is dat met de herbouwkosten hiermee rekening gehouden wordt en deelnemers 

ook nog 7000 euro kunnen besteden aan duurzaamheidsmaatregelen. Daarbovenop komt nog 

een subsidie van de gemeente voor kwaliteits verhogende maatregelen. Het is te voorzien dat in 

veel gevallen gekozen gaat worden voor vloerverwarming, een warmtepomp en zonnepanelen.  

Dit heeft consequenties voor het elektriciteitsnet in Overschild. Dat kan namelijk te maken 

krijgen met overbelasting, zowel in de richting van aanlevering, maar vooral in de richting van 

teruglevering als alle zonnepanelen tegelijk op volle toeren draaien. De gemeente heeft stappen 

ondernomen om een inschatting van het elektriciteitsverbruik te maken en contact opgenomen 

met Enexis. De werkgroep denkt mee en kan ook aanbevelingen doen over verstandig 

elektriciteitsgebruik: doe de was bijvoorbeeld als er zonnestroom is of denk aan opslag in (auto) 

accusystemen. Dit ontlast het elektriciteitsnet, voorkomt storingen en houd de energie in 

Overschild. 

2. Duurzaamheid 

Voor de genoemde overgang naar volledig elektrisch moeten goede keuzes gemaakt worden. 

Genoemd werd de warmtepomp, maar het is ook mogelijk om beter te isoleren, waardoor een 

simpelere manier van verwarming in beeld komt. Sommigen zullen aan houtstook denken (en 

de luchtkwaliteit?), anderen aan stralingspanelen, radiatoren of luchtverwarming in combinatie 

met centrale ventilatie. Daarnaast hebben de te het maken keuzes bij sloop/nieuwbouw of 

versterking van de woning hier invloed op. Dit is in principe allemaal goed door te rekenen voor 

de vele verschillende situaties en de werkgroep zou zich kunnen richten op het inschakelen van 

de juiste expertise om weloverwogen de keuzes te maken. 

3. Zelf energie opwekken 

Niet iedereen zal voldoende dakoppervlak in de juiste richting hebben om dekkend zonnestroom 

op te wekken voor eigen gebruik. Daarbij komt dat de salderingsregeling op termijn toch 

langzaam verdwijnt met het gevolg dat overdag in de zomer veel stroom wordt opgewekt, maar 

in de winter en in de avond juist weer stroom moet worden ingekocht. Het gezamenlijk 

opwekken van stroom in de vorm van een energiecoöperatie kan dan zinvoller blijken. De 

oprichting van zo’n coöperatie in Overschild of ledenwerving en aansluiten bij een andere 

coöperatie in onze omgeving (Steendam, Schildwolde) zou ook praktisch kunnen blijken.  

Je ziet, er is veel om over na te denken. Doe je mee met DWO? 

Meld je aan bij Bart Leving : leving@telfort.nl 



 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwgeboren in Overschild 



 

Verhuisbericht: 
 

 

 

Na 18 jarenen bijna 11 jaren in Overschild te 

hebben gewoond, verhuizen wij per 1 juni a.s. naar 

Vries. Het waren enerverende jaren die wij hier 

beleefd hebben.  

Van ons samenwonen tot trouwen, van een grote verbouwing tot de geboorte 

van Ben en daarbij de laatste stressvolle jaren waar inmiddels iedereen mee 

kampt. Laten we ons richten op het positieve. We kijken fijn terug op de jaren 

dat we met toneel mee speelden, de dansavonden bezochten en de 

volleybalactiviteiten. Overschild is in onze ogen een saamhorig en krachtig dorp 

waarin veel kan. We hopen dat dit in de toekomst zo blijft en zeggen dan ook 

‘Kop d’r veur!’ Wij zijn erg blij met ons nieuwe plekje in Vries en hopen daar 

onze toekomst op te kunnen bouwen. Bedankt allemaal voor de gezelligheid en 

blijf hoopvol voor de toekomst! 

 

Groetjes Ard, Rianne, Ben, kat Mickey en de visjes  

 

Ons nieuwe adres: Dingspil 96, 9481 GL Vries 

 



       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



 

 

 

 
 

In 2019 zijn geslaagd: 
 

Isabel Wolfs 

Karen Vermeer 

Jasper Vermeer 

Roelof  Doornbos  

Barrie Doornbos 
 

Namens de redactie van Schildjer Proat alle geslaagde 

            VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 
 

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

____________________________________________________________ 
 

Zomerknutsel: 

Zorg zelf voor zon 
 

Wat heb je nodig: 

 Ballon 

 Krantenpapier 

 Behangerslijm 

 (Papier-maché) 

 Karton 

 Verf 

 Kwast  
 

Heb je dat nu ook wel eens dat er in de vakantie geen zon is en alleen maar regen? Zorg 

er dan voor dat je zelf een eigen zon hebt op je kamer!  

Neem een grote ballon en blaas deze op. Neem dan het karton en 

maak daar een gat in dat iets kleiner is dan de omtrek van de ballon. 

De buitenkant van het karton maak je in een vorm van allemaal 

punten, vlammen.  

Druk dan de ballon in het gat en zorg dat hij ongeveer in het 

midden zit.  

Nu ga je een aantal lagen in behangerslijm gedrenkt papier om het 

hele figuur plakken. Dit papier-maché moet daarna wel een lange 

tijd drogen.  

Wanneer de zon helemaal droog is mag je hem schilderen en 

eventueel ook vernissen. Gebruik hier mooie 'warme' kleuren voor.  



 

 



 

  
Verhoal: 

 

FF NX  

Mien vraauw haar t al n poar moal tegen mie zegt, koop die toch ook zo'n 

mobieltje. Hardstikke makkelk, bist aaltied te berieken en astoe zulf wat hest 

kinst ook noar elkenain bellen. Dat loatste zee mie wel wat. k Was de 

zeuventeg al passeerd en gebruukte elke dag mor weer hoge blouddrukpillen. t Haart kon zo 

mor kuren vertonen en dan was zo'n mobieltje n uutkomst. As t haart dan nait goud meer luip, 

hup mobieltje en dan dokter mor bellen. Joa, k zag t veurdail wel in van zo'n ding, zo'n 

haandproater. 

k Haar al veur zo'n primafoon winkel stoan. In winkel aalmoal van dat glad jonkvolk. 

k Kon mien kinder ook vroagen hou of zo'n mobieltje waarkte. Mor ook dat zinde mie nait. 

Opains haar k heldere gedachte. Mien klainzeun, Erik! 

t Jong was net dattien worren. Van zien pa en moe haar op zien verjoardag n nij mobieltje 

kregen. Dat kwoajong kon mie mooi even uutleggen hou of zo'n mobieltje waarkte. As zien 

pa of moe mie uutleg zollen geven, wui t allent mor gekekel. 

Toun k mien klainzeun belde, deur de normoale tillefoon, was e de volgende dag vlot bie mie, 

mit zien mobieltje. 

"Leg mie ais uut hou of zo'n ding waarkt", vruig ik de knuppel. "Heel gemakkelijk opa", zee 

e. t Jong kon mien knoalsters wel verstoan, mor zulf plat proaten, ho mor. 

"U kunt er eentje aanschaffen met een pre-paid kaart of met een abonnement". 

"Das nait zo belangriek", zee ik, "mit dij knoppies, dat most mie uutleggen". 

t Jong legde mie geduldeg uut woar de knoppies veur dainden. Ook gaf e aan dast in t 

geheugen van t ding de belangriekste nummers konst opsloagen. Nuver, noar zuiken de D 

indrukken en k haar de dokter der veur. Noar zuiken en O indrukken en k haar mien vraauw, 

oma, der veur. 

Knap zo as hai mie t uutlegde, mor t doezelde mie van de knoppies dij k gebruken mos. 

"k Mout dat aalmoal opschrieven aans vergeet k dat aalmoal", zee k wat sloereg. 

"U kunt ook SMS'en", zee t kwoajong tegen mie. Op mien vroag veuruut lopend zee e: "Dat is 

briefjes per mobiel verzenden, opa". 

"Braivvies versturen deur zo'n proatörgeltje terwielst proaten kinst?". 

Verbaldereerd keek k hom aan. Dat wast nijste wat ik de loatste tied heurt haar. 

d' Omgekeerde wereld. "Dan kin k ook wel gewoon n braif sturen toch?" 

t Jong keek mie wat twievelachteg aan. "Met die knoppies kunt u een bericht in toetsen en de 

ontvanger kan dat bericht dan lezen, dat is goedkoper dan bellen". 

Hai luit mie t zain. Op t schaarmpie van zien mobieltje verschenen letters. k Kon duudlek 

lezen: 'ff w88'. 

"Wat stoit doar nou?", vruig k mien klainzeun. "Dat is SMS taal, opa", zee t jong. 

"Even betekend ff en w88 is wachten. Zo zijn er nog meer afkortingen te bedenken". 

Hai luit mie nog meer veurbeelden zain. k Kon der gain wies uut worren. t Jong zag aan mie 

dat mien intrezzen veur t mobiel gebeuren in rap tempo wegglee. 

"Er zijn ook mobieltjes voor senioren, opa, met maar drie toetsen, of knoppies zoals u zegt". 

"k Geleuf t wel mien jong, t is mie te stoer. En as mien tied komt zel de duvel zuk ook nait 

loaten tegenholden deur n SMS-je van ff w88". 

 Lou Meyer 



 

 

“Heel Overschild  bakt” op zaterdag 29 juni 

 

Op zaterdag 29 juni van 10.30 tot 12:00 uur organiseert de werkgroep 

Evenementen “Heel Overschild bakt”. Dit is een bakwedstrijd met het thema 

ZOETER dan ZOET. Er zijn twee categorieën waarop de juryleden je baksel 

gaan beoordelen: 

     Creativiteit 

    Smaak 

 

Alle kinderen uit Overschild in de leeftijdscategorie 3 t/m 5, 6 t/m 10 en 11 

t/m 16 mogen deelnemen aan “Heel Overschild Bakt”. Je ingeleverde koek, 

muffin, cake of taart wordt geproefd en beoordeeld door de juryleden. Na 

afloop kunnen jullie elkaars baksels proeven! 

Vind je het leuk om te bakken? Geef je dan op voor 20 juni bij Rammona. 

Opgeven kan via rammonasmit@hotmail.com, onder vermelding van je 

naam, leeftijd en omschrijving van wat je gaat inleveren (koek, muffin, cake 

of taart).  

 

Je baksel kan ingeleverd worden om 10.30 uur bij dorpshuis de Pompel.  

 

Nodig je je opa & oma of buurman/ buurvrouw ook uit? 

 

 

 

mailto:rammonasmit@hotmail.com


 
 

 

Het aftellen is begonnen, de zomervakantie staat bijna voor de deur! Maar voor het zo ver is, 

kijken we nog even terug naar. . . . 

Zaterdag 9 maart heeft een grote groep kinderen deelgenomen aan de schilderochtend. Deze 

kinder- doe- middag werd verzorgd door Gea Schilthuis. De werkgroep kijkt terug op een zeer 

geslaagde ochtend, met ontzettend mooie schilderijen! 

 

Maar voordat de Schildjers op vakantie gaan, heeft de werkgroep nog twee evenementen 

gepland; “Schilderevent” en “Heel Overschild bakt”. Opgeven voor de “Schilderevent” is 

helaas niet meer mogelijk. Opgeven voor “Heel Overschild bakt” nog wel. Hoe dit kan, is te 

vinden op de flyer van “Heel Overschild bakt”.  

Ook na de zomervakantie heeft de werkgroep al minimaal één evenement gepland! Off Script 

komt zaterdag 9 november naar Overschild toe. Off Script is een no-nonsense rockcoverband 

uit Appingedam.  

Heeft u facebook? Vergeet de pagina ‘Werkgroep Evenementen Overschild’ dan niet te 

volgen. Via deze pagina, maken wij onze evenementen ook kenbaar. Waar kunt u onze flyers 

nog meer vinden? Werp eens een blik op het informatiebord op het kruispunt.  

 

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

 



 



 

Nieuws s.v. Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

Bestuur s.v.mono 

Het zag er even naar uit dat we geen bestuur meer over hadden, maar 

gelukkig is dat niet gebeurd. We hebben nu een aantal vergaderingen achter 

de rug met het nieuwe bestuur van zes personen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. 

Dat houdt niet in dat we geen bestuursleden meer nodig zijn. Als je graag bij ons in het 

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

Op het moment zijn we bezig met het 70-jarig bestaan van de sportvereniging. 70 jaar, 

bestaat Mono dit jaar, dat is twee keer mijn leeftijd. Ik zou zeggen reden om te vieren. Hoe 

we dat precies gaan doen is nog niet duidelijk. Daar houden we jullie van op de hoogte. 

 

Voetbal 

Het voetbal op de zondagavond is weer in volle gang. De opkomst is alleen zeer wisselend. 

Dus lijkt het je leuk om mee te doen, kom dan zondagavond naar het sportveld en doe 

gezellig mee!  

 

Volleybal 

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

Hellum. We spelen dit jaar met drie teams.  

 

Wandeltocht 

Op zaterdag 4 mei organiseerden we weer onze 

jaarlijkse wandeltocht “rondom ’t Schildmeer”. 

De weersverwachting was voor de zaterdag niet 

heel positief. We waren even bang dat we dat 

zouden merken in het aantal wandelaars. Dat was 

nergens voor nodig. Het weer viel reuze mee met 

hier en daar een hagelbui. En met een aantal van 

141 wandelaars kijken we terug op een geslaagde 

dag.  

Onze posten waren in ieder geval goed voorbereid, zie de foto’s.  

Alle vrijwilligers willen we via deze weg bedanken, want zonder jullie is het niet mogelijk 

om het tot zo’n succesvolle dag te krijgen. 

 

Met sportieve groet namens het 

s.v. Mono bestuur,  

Rebecca Nienhuis 

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


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  



    W I N D L U S T   M A I L      

In de vorige Schildjer Proat heb ik 

u verteld over de plannen die 

momenteel worden gerealiseerd en 

dat zijn er nogal wat. 

Laten we maar eens beginnen met 

de activiteiten rond het motorhuis.  

Inmiddels is de bestaande vloer 

eruit. Deze vloer was helemaal 

verzakt en gebroken, maar in het 

midden was nog wel te zien waar 

de motor vroeger heeft gestaan. 

Toen deze vloer werd aangelegd is 

er wel eerste kwaliteit beton 

gebruikt want er was haast niet 

doorheen te komen. We hebben 

voorzichtig de vloer weggebroken 

en de motorfundering weer in volle 

glorie tevoorschijn gehaald. Ook 

kwam het deel waarop vroeger een 

compressor heeft gestaan weer 

voor de dag. Onder de vloer bleek 

nog een gemetselde bakstenen 

vloertje te zitten en we gaan proberen deze te behouden en te herstellen. Het puin is inmiddels 

afgevoerd en zeer binnenkort wordt er begonnen met het restaureren van het gebouwtje zelf. Ik 

geef u geen tijden want dan kan ik mezelf wel eens in de vingers snijden. Wel komt er een 

delegatie van het huidige Bronsmuseum kijken naar die fundering. Kan er direct een motor 

worden opgesteld of moet er nog aangepast worden en verder hersteld. Spannende tijden dus.   

Er bleek ook een beginnend hommelnest onder de vloer te zitten in een oud muizenholletje. Ja 

dat is minder leuk. We hebben voorzichtig het beton weggebroken en op een avond het nest in 

een kistje met deksel geschept. Dit heb ik vervolgens meegenomen naar huis en de hommels 

worden zo af en toe een beetje bijgevoerd met suikerwater en honing. Ze doen het prima. 

Dan de versterking van de molen.          

Dat gaat er als volgt uitzien: op de maalzolder, of de stellingzolder zo u wilt, wordt in de vloer 

een brede metalen strip ingelaten die vlak langs de muur loopt en elke achtkantstijl wordt met 

een kreupelstijl aan deze strip vastgemaakt. Daarvoor wordt geen nieuw hout gebruikt want dat 

zou veel te strak afsteken bij de rest. Het klinkt wel erg technisch en ik neem het u niet kwalijk 

als u het niet begrijpt, dus kom maar eens kijken want we hebben er ook tekeningen van en 

mogelijk gaat men er al vrij snel mee begin-nen zodat de versterking ook echt kan worden 

bekeken. 

 



Wat is er verder nog gebeurd?                

Op 10 mei is het Ommetje Windlust met enige feestelijkheden geopend door onze burgemeester. 

Eerst koffie met iets erbij, een petit-four met een molentje erop. Erg geslaagd En daarna het 

echte ommetje. Vanuit de Pompel via de Windlust de dijk op en dan bij de familie Ritsema wat 

uitleg over Enschede-aan-Zee-wind, u weet wel die “kleine” windturbines  en daarna naar het 

fietspad rond het Schildmeer en vervolgens via de Oude Graauwedijk en de Graauwedijk langs 

de hervormde kerk (deze was te bezoeken en hier binnen was goed te zien dat de aardbevingen 

enorme schade hebben aangericht) terug naar de Pompel. Kortom een stevige wandeling van 7 ½ 

kilometer, maar zeker bij goed weer wel erg mooi. Terug in de Pompel stonden de hapjes en 

drankjes klaar en kon nog een tijdje worden nagepraat. Een geslaagde middag met ca. 35 

belangstellenden uit de hele omgeving. Voor informatie erover kijk maar even bij 

ommetjewindlust@msmog.nl , dan weet u alles. Er is ook nog een soort promotiefilmpje en die 

kunt u bekijken bij you tube en dan onder de titel “ommetje windlust 1”. Mooie beelden van 

Overschild en omgeving.    

Ondanks al deze drukte hebben we toch ook tijd om gewoon lekker te malen en met de oliepers 

bezig te zijn. De eerste paar honderd kilo gemaal is weer afgevoerd en van de retour gekomen 

lege zakken ble-ken er enkele toch aangevreten te zijn door muizen. Jammer want ik kan die 

zakken niet repareren om-dat de stof niet te plakken is en er ook geen stukken kunnen worden 

opgenaaid. Om dit te voorkomen hebben we een grote ton met deksel meegegeven waarin de 

zakken kunnen worden bewaard zodat ze vrij blijven van muizenvraat. 

In april mochten we weer enkele klassen schoolkinderen ontvangen. Leuk hoor dat grut. Met 

veel bravoure de trappen op en met trillende lippen en angstogen weer eraf. “Met de neus naar de 

trap, goed zo.” Of “Hé, heb jij je neus op je achterhoofd zitten?” En als het dan toch niet gaat 

dragen we ze even de trappen af. Maar toch, altijd weer feest. De hele bende krijgt een molentje 

mee en meestal zingen ze ook nog over hoe de molen gaat. 

Tijdens Monumentendag in mei zijn er 6 bezoekers geweest. Niet zoveel maar bij de bezoekers 

was de belangstelling er niet minder om. Uitleg geven en als men dat wil een zakje gemalen en 

gebuild meel, Wel lekker om pannenkoeken van te bakken.         

Het Groninger Molenweekend was afgelopen Pinksteren en er was zelfs een extra dag. De 

Windlust is alleen op zaterdag open geweest. Ik vind één dag wel genoeg. Het was ook m’n 

lesdag en de hele groep leerlingen, op één na, was aanwezig. Bezoekers zijn er niet geweest. Het 

weer was ook dermate onstuimig dat we besloten om de molen niet te laten draaien en er kon dus 

ook niet worden gemalen. Jammer maar voor onze eigen veiligheid maar beter zo. Op maandag 

10 juni  zijn we even aan het knutselen geweest met nieuwe veiligheidshekken en tot onze 

stomme verbazing kwamen er bezoekers want op de molensite stond abusievelijk dat de 

Windlust open was. Ik heb ze dus maar rondgeleid, hoewel dit niet de bedoeling was. In totaal 

zijn er die dag 10 bezoekers geweest en dat is voor de Windlust eigenlijk ongekend. 

Nou ik heb verder eigenlijk niet zoveel meer te vertellen en besluit als vanouds: 

Tot meels/mails 

Lex. 

mailto:ommetjewindlust@msmog.nl


Hommeltjes in de tuin 

 

Het zal je maar overkomen. Je bent bezig met het slopen van een gebroken en verzakt 

betonvloertje en dan hoor je ineens een woedend gezoem onder dat vloertje vandaan komen. Ho, 

gauw stoppen en eerst even kijken waar dat gezoem vandaan komt. Een dikke hommel kruipt 

tussen het puin vandaan en begint aan een rondvlucht vlak over de vloer, vliegt daarna een hoger 

rondje en bekijkt  de heren slopers. Deze wijken achteruit, beducht voor de angel. Maar dat valt 

mee gelukkig. Goedmoedig brommend vliegt de hommel, het blijkt hare majesteit de koningin 

zelf, weer naar beneden, landt vlakbij een brede kier in de vloer en verdwijnt er weer onder. Hai 

dat had ook anders kunnen aflopen. Voorlopig laten we de vloer even met rust en besluiten 

informatie over hommels op het internet op te zoeken. Nou daar staat genoeg. Zo staat er dat een 

beginnend nest verplaatst kan worden als je er op tijd bij bent. Ook staat er dat hommels niet erg 

agressief zijn, ook niet als je vlakbij het nest bezig bent. “Onze kinderen aaien ze zelfs en ze zijn 

nog nooit gestoken” wordt er beweerd. Dat laatste ben ik eigenlijk niet van plan en het lokt me 

niet erg aan. Ik ben ook geen kind meer, dus ik ga niet aaien. Maar ja, dat nest moet daar wel 

weg want anders kunnen we niet verder totdat alles uitgevlogen is en dat kan nog wel enkele 

maanden duren. Hommels blijken beschermd te zijn, het nest mag dus niet worden vernietigd. 

Wel staat er dat het nest verplaatst kan worden bijvoorbeeld in een wijnkistje, deksel erop met 

een vlieggat van ca. 16 mm.  en meestal lukt het dan wel. Zo gezegd zo gedaan en er werd een 

kistje gefabriekt met deksel want de wijnkistjes waren toevallig net op. Er stond ook nog bij dat 

er wat mos, droge grasjes en/of steenwol in dat kistje moest worden gedaan zodat het een 

muizennest lijkt. Ook dat heb ik uitgevoerd en vervolgens heb ik ’s avonds in het schemer, 

gewapend met een tuinschepje en dikke werkhandschoenen aan, het gedeelte vloer opgetild 

waaronder het nest zat. Vervolgens heel, heel, heeeeel voorzichtig het nest opgeschept en in het 

kistje geschoven. De koningin zat tijdens deze operatie boven op het nest, zoemde zo nu en dan 

stevig maar bleef wel zitten. Gauw het deksel erop, het spul mee naar huis genomen en achterin 

de tuin neergezet. Er stond ook nog op internet dat ze een beetje suikerwater als extra energie 

moesten hebben dan ging het vast wel goed.     

Vanaf dat moment hebben we elke dag een dopje vol met suikerwater en een paar druppeltjes 

honing in het kistje gezet. Na twee dagen kwam de koningin bij het openen van het deksel al uit 

het nest en liep direct naar de plek waar het dopje met energiedrank wordt neergezet. Het eerste 

broed is uitgekomen. Dat lijken nog niet de hommels met de witte achterwerken die van bloem 

naar bloem brommen met dikke klonten stuifmeel aan de achterpoten. Nee het zijn hele kleine 

werkbijtjes die het broed wat erna komt verzorgen en door de koningin worden bewaakt en in het 

nest gehouden. Inmiddels heb ik ook een paar grotere gezien dus het lijkt allemaal goed te gaan. 

Nog een paar maanden genieten ervan, want meestal is het tussen eind juli en begin augustus al 

weer klaar met het nest en sterft de hele kolonie. De jonge koninginnen eten zich dik en rond om 

vervolgens een overwinteringsplek te zoeken en de hele cyclus begint weer overnieuw. 

Groet,              

Lex 

de aardhommel 



 



Hommels 

Hommels zijn een geslacht van insecten die behoren tot de familie bijen. Er zijn wereldwijd 

ongeveer 250 soorten hommels die van nature voorkomen in Europa, Noord-Afrika, Azië, 

Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Verschillende Europese hommelsoorten zijn door de mens 

geïntroduceerd in Nieuw-Zeeland en Tasmanië. In België en Nederland komen ongeveer 

dertig verschillende soorten voor, waarvan enkele zeldzaam zijn.  

De meeste hommels zijn sociale insecten die in kolonies leven met een enkele koningin. Deze 

kolonies zijn vele malen kleiner dan die van honingbijen en bereiken meestal een grootte van 

slechts vijftig individuen per nest. Hommels hebben een rond lichaam dat bedekt is met een 

zachte vacht van setae wat ze een donzig uiterlijk geeft. Om andere dieren te waarschuwen 

kenmerken ze zich ook door hun aposematische kleuring, bestaande uit afwisselende 

kleurenbanden.  

 

Zoals veel andere bijen voeden hommels zich met nectar; ze gebruiken hun lange, uitrolbare 

tongen om deze uit een bloem op te zuigen. De nectar wordt verzameld en opgeslagen in het 

nest. Sommige hommelsoorten maken een gat rond de basis van een bloem om zo 

gemakkelijker toegang te krijgen tot de nectar, waarbij pollenoverdracht wordt vermeden. 

Hommels zijn belangrijke bestuivers van landbouw, maar nemen in Europa, Noord-Amerika 

en Azië in grote aantallen af. Deze achteruitgang wordt veroorzaakt door het kleiner worden 

van hun habitats, mechanisering van de landbouw en gebruik van pesticiden. 

 

Hommels worden beschouwd als langharige bijen die door hun dichte beharing beter zijn 

aangepast aan het leven in relatief koelere klimaten. De hommel kan daarnaast zelf zijn 

lichaamstemperatuur verhogen, door het trillen van de borstspieren, zonder dat de vleugels 

meebewegen. Hij kan zo een lichaamstemperatuur van 30 °C tot 32 °C handhaven. De 

koningin vliegt al bij een buitentemperatuur van 2 °C, de werksters bij 6 °C. Voor andere 

bijen zijn dergelijke temperaturen veel te laag om zich buiten het nest te begeven. 

 

In Nederland 

In Nederland komen 31 verschillende soorten hommels voor, sommige soorten zijn sterk in 

aantal achteruit gegaan, zoals de gele hommel. Van andere soorten is niet goed bekend hoe 

het met ze gaat, zoals de heidehommel, die moeilijk is te inventariseren. In Nederland zijn 

verschillende soorten al lange tijd niet meer waargenomen en worden beschouwd als 

uitgestorven.  

Sommige hommels zijn eenvoudig van elkaar te onderscheiden, veel soorten kennen echter 

overlappende variaties of kleurpatronen. Deze zijn lastig op naam te brengen; zo zijn de 

verschillende soorten van de aardhommel-groep moeilijk uit elkaar te houden.  

 

Voedsel 

Hommels leven van stuifmeel en nectar dat ze uit bloemen halen, afgebeeld 

is een aardhommel op de bloem van Zinnia elegans. 
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Hommels leven net als alle andere bijen van nectar en stuifmeel, de suikerrijke nectar is de 

energiebron van de hommel. Er zijn hommelsoorten die het stuifmeel opslaan in aparte 

voorraadcellen (pockets) en er zijn soorten, zoals de aardhommel, die het in de leegstaande 

broedcellen opslaan. Hommels kunnen tot wel 2 uur achter elkaar stuifmeel verzamelen tot 

een gewicht van 60% van hun lichaamsgewicht. Het stuifmeel kunnen de vrouwtjes met 

behulp van nectar en hun voorpoten tot een klompje samen plakken aan hun achterpoten en zo 

vervoeren naar het nest.  

Omdat hommels geen grote honingvoorraad aanleggen moeten er gedurende het hele voorjaar 

en zomer (van maart tot september) bloeiende planten aanwezig zijn. Overigens produceren 

hommels wel honing, echter in kleine hoeveelheden. 'Hommelhoning' is daarom commercieel 

niet interessant.  

Hommels zijn niet kieskeurig en nemen nectar op van planten die tot uiteenlopende families 

behoren. Er zijn maar enkele uitzonderingen bekend, zoals de hommel Bombus consobrinus 

uit noordoostelijk Europa. Deze soort leeft vrijwel uitsluitend van nectar van planten uit het 

geslacht monnikskap (Aconitum).  

Een hommel heeft een lange tong met haartjes aan het uiteinde, waarmee ze nectar uit de 

bloemen opzuigen. De tong wordt beschermd door een langwerpige structuur die de schede 

wordt genoemd. Wanneer de hommel haar tong niet gebruikt zit de schede onder haar lichaam 

gevouwen.  

Hommels (hoofdzakelijk aardhommels) die op de bloeiwijze van prei nectar uit de 

preibloempjes verzamelen gaan steeds trager bewegen en raken versuft. Soms vallen ze zelfs 

op de grond om na een poosje weer weg te vliegen. Er kunnen wel tot tien hommels tegelijk 

op een bloeiwijze zitten. 

Door voedselconcurrentie kunnen onder laatbloeiende lindebomen, vooral onder 

alleenstaande bomen, veel dode hommels worden aangetroffen. Doordat de nectar van 

lindebomen minder bruikbare suikers bevat, gebruiken op lindebomen vliegende hommels 

meer energie bij het rondvliegen dan er in de vorm van nectar verzameld kan worden. 

Hierdoor verhongeren de hommels en ook worden de verzwakte exemplaren door vijanden als 

vogels en wespen belaagd.  

Hommels kunnen afstanden afleggen tot ongeveer twintig kilometer van het nest om voedsel 

te zoeken maar meestal vliegt een hommel niet meer dan vijf kilometer van het nest. De 

weidehommel is een voorbeeld van een hommel die relatief dicht bij het nest blijft en de 

aardhommel, de veldhommel en de steenhommel zijn soorten die een meer zwervend 

foerageergedrag vertonen. 

 

Vijanden 
De belangrijkste vijanden van de hommel zijn insectenetende vogels zoals de grauwe 

klauwier en de bijeneter. Insectenetende zoogdieren zoals dassen, stinkdieren en spitsmuizen 

graven de hommelnesten op en eten ze leeg. Een belangrijke vijand is de veldmuis die deels 

ondergronds leeft en in de koudere maanden vele overwinterende koninginnen buitmaakt. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifmeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombus_consobrinus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnikskap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weidehommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardhommel_(soort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldhommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenhommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_klauwier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_klauwier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijeneter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoogdieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Das_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinkdieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitsmuizen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldmuis


Column: 

 

Persoonlijke service 

Ik behoor tot een minderheid. Ik heb níet de pest aan de politie. Ik vind dat ze nuttig werk 

doen, en ik heb een heilig respect voor hóe ze dat doen. Ook in mijn werk kon ik steeds weer 

met vreugde vaststellen dat van allen met wie ik te maken had, de politie de beroepsgroep is 

met de sterkste motivatie èn de meeste humor. 

Ik heb dat ook eens gezegd toen ik een tijd lang 's avonds voor de klas stond bij het Politie 

Verkeers Instituut (nu Politieacademie afdeling Verkeer en Milieu of zoiets). Prompt kreeg ik 

van achter uit de klas terug: 'En jíj ben psycholoog?!' Dienst Verkeerspolitie Amsterdam-

Amstelland, natuurlijk.  

Voor die klas betoogde ik herhaaldelijk dat, als het gaat om verkeershandhaving, lik-op-stuk, 

dus staandehouden en bekeuren door een echte politieagent, verreweg te prefereren is boven 

de flits en de brief uit Leeuwarden, drie maanden na je misdrijf. 

Verreweg de meerderheid van de politiemensen denkt er zo over. En èchte geleerden hebben 

dat flitsen al vaak veroordeeld als 'bagatelliseren' door de overheid van 

verkeersovertredingen: je mag van de overheid best te hard rijden, alleen dan moet je even 

betalen. Meer belasting dan bekeuring dus, en die leidt niet tot bekering. Je vraagt je af 

waarom er ook nog maar één flitspaal langs de wegen van ons koninkrijk staat... Wellicht het 

rendementsdenken waarmee we ook nu in onze noordelijke streken nog door de huidige 

rijksoverheid worden geterroriseerd. Terre... aarde, gas, nou ja, u begrijpt het wel. Lucht toch 

even weer op. 

 

Nou goed, reed ik dus een hele tijd geleden langs dat kaarsrechte Slochterdiepje richting Stad. 

De weg was nog niet zo lang gedegradeerd tot 60km-weg maar zoals gebruikelijk had de 

gemeente er alleen maar '60'-borden neergezet, en er verder niks mee gedaan. Geen 

raadselachtige groene, gele, blauwe of zelfs maar witte strepen. Ik zat gewoontegetrouw ver 

boven de 60. 

En ja hoor: daar stapt plots een levende motorpolitieman vanachter dat transformatorhuisje op 

de weg, die mij naar de kant dirigeert. Hij liet mij zwijgend het display van zijn radargun zien 

zodat ik mij met wetenschappelijke accuratesse kon overtuigen van mijn overtreding. Toch 

was het gesprek dat volgde er een van opperste harmonie en eenstemmigheid. Vooral over het 

feit dat dit niet alleen een veel sympathiekere, maar ook effectievere vorm van handhaving is 

dan die flitsbrief uit Leeuwarden.  

'Ja,' meesmuilde ik, 'dat sta ik ook vaak voor de klas bij de Politieacademie te vertellen.' 

'Ja,' zei de agent, 'ik ken u wel!' En dat bleek niet allen daarvan te zijn, en niet alleen van mijn 

stukjes over verkeer in de krant maar ook doordat ik zo'n twintig jaar ervoor een column had 

in het blad Motor. Die stukjes gingen gebukt onder de naam 'Top-Case'. 

'Gaat u hier nou ook weer een stukje over schrijven?' vroeg de agent. Daar moest ik nog even 

over nadenken. Ik hou mijn persoonlijke belevenissen meestal buiten mijn pennevruchten. 

Maar. 

Toen ik thuiskwam stond er een boodschap op m'n antwoordapparaat. De vriendelijke 

mevrouw van het toenmalige korpsblad 'De Aangever' van de noordelijke politie, voor wie ik 

af en toe voor de lol een column schreef. Of ik misschien weer eens een column wilde 

schrijven? 

Eh, jawel, ik heb denk ik al wel een onderwerp... 

 

Cees Wildervanck. 



 



 

 
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 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. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Beste wandelliefhebbers,  

 

Wandelclub Rond ‘t Schild loopt elke 14 dagen op vrijdagavond met een groepje 

wandelaars in de omgeving van het Schildmeer of het natuurgebied ‘t Roegwold. Meestal 

starten we bij het dorpshuis in Steendam (Podiumcafé Peter en Leni). 

De starttijd is 18.30 uur. De afstand varieert, we trachten rond de 6 km te lopen. 

Als je mee wilt wandelen kun je je met een berichtje naar 0622602570 aanmelden. Je krijgt 

dan een berichtje terug met de startplek.  

Op de volgende data wordt er gewandeld: 

28 juni, 12 en 26 juli, 30 augustus, 6 en 20 september 

 

Tot ziens op een wandelavond,  

Phyl Hoogeveen 

 

http://www.overschild.nu/


 



 

 

DE  

SCHILDJER 

EETCLUB 

 

 
   

Op 6 juni jl. was al weer het laatste eetmoment van dit seizoen.  

Het was die dag behoorlijk spannend, want we hadden gekozen voor een grillfestijn. Gelukkig 

waren de weergoden ons goed gezind. Onder een beschermend dak van een partytent (je weet 

maar nooit) werden gas en houtskool grillattributen klaar gezet en aangezet/-stoken. 

Het gebruikelijke drankje vooraf kon gelukkig buiten op het terras van de Pompel worden 

genuttigd in afwachting van …… 

We hadden een echte grillmaster in de persoon van Peter. Ondertussen had Marga het 

saladebuffet klaar gezet en al gauw konden de 19 eetclubleden de strijd met de eetvoorraad 

beginnen. En de eetvoorraad heeft deze keer de strijd verloren; nagenoeg alles was schoon op. 

Joke en Henk kwamen toen in actie om het nagerecht klaar te zetten op het buffet en ook daar 

werd gretig gebruik van gemaakt. Kortom: weer een geslaagd Eetclub moment! Met dank 

uiteraard aan de “leden” die deze leuke eetavond mogelijk hebben gemaakt. Niet alleen bij de 

voorbereiding, maar ook bij het opruimen! 

 

Het zomerreces is nu begonnen; ook voor de Eetclub. Begin september, donderdag 5 om 

precies te zijn, beginnen we weer aan een nieuw seizoen. Een seizoen met – naar we hopen – 

weer een aantal leuke, gezellige en vooral lekkere eetmomenten. Om de ca 8 weken telkens 

weer een nieuw eetmoment met als voornaamste doel om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken 

en om samen al etend te genieten van elkaars aanwezigheid en  de gezelligheid. Nieuwsgierig? 

Wil je ook een keer meedoen? Word gewoon lid van de Eetclub door je voor één of meer 

eetmomenten op te geven bij de coördinator. De eetmomenten worden telkens in de Schildjer 

Proat aangekondigd. Wil je een keer meehelpen bij het kokkerellen e.d.? Dan kan je dat ook 

melden bij de coördinator. Kortom wat houd je nog tegen? Geef je alvast op voor 5 september 

a.s.. Wat het menu is? Nog geen idee! Heb je suggesties? Gewoon even doorgeven. 

Dus: Doe je 5 september graag mee? Meld je dan voor 26 augustus a.s. aan bij de coördinator 

via de mail  (grambergrob@hotmail.nl) of door onderstaande, ingevulde antwoord-strook bij 

hem in de brievenbus te deponeren (Kanaalweg 19). 

We beginnen om ca 17.30 uur met een drankje vooraf en ca 18.00 uur gaan we eten. Voor het 

eten rekenen € 10,- per persoon en de drankjes reken je af met De Pompel (pinnen kan, graag 

zelfs). 

 

  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik/wij eten graag mee op 5 september a.s. 

 Ik wil ook meehelpen met koken en/of het klaar zetten van de tafels, stoelen etc. 

 

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

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

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

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

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

mailto:grambergrob@hotmail.nl


Foto’s  genomen bij de 

prijsuitreiking tijdens 

Koningsdag in de Pompel. 

        

 
 

 



 

Beste dorpsgenoten,  

 

Voor de laatste keer een stukje van het Oranje comité. 

Aan alles komt een einde, helaas dus ook aan het Oranjegebeuren in Overschild. 

Dit hoeft niet mocht u dit nu ontzettend jammer vinden dan kunt u zich alsnog aanmelden 

bij onderstaande personen. 

Ondanks verschillende oproepen en ook persoonlijke benadering konden wij geen opvolgers 

vinden. 

Wij hebben koningsdag in Overschild altijd met veel plezier georganiseerd, het is even druk 

rond koningsdag maar voor de rest van het jaar is het comité in ruste en kost het niet veel tijd. 

Een spelochtend en een puzzelrit zijn toch wel te organiseren. 

Terugkijkend op de afgelopen koningsdag kunnen we toch wel weer spreken van een succes. 

Veel kindertjes hebben in de ochtend genoten van de spelletjes en natuurlijk een broodje 

knakworst. 

En omdat het de laatste keer was ging ieder kind met een prijsje naar huis. 

Ook de 80 plussers van Overschild zijn dit jaar weer bezocht en getrakteerd op een leuk 

bloemetje van bloemenhuis Lucet. 

In de middag konden we maar weer liefst 20 auto’s laten starten op de traditionele 

autopuzzelrit. 

Dit keer een rit met hindernissen, het uitzetten werd belemmerd door wegafsluitingen, en op 

de dag zelf is er een hele feesttent in de route gezet. Gelukkig heeft het OC al flink wat 

ervaring zodat er snel een alternatief werd verzonnen. 

Uiteindelijk is de rit gewonnen door de familie Stam uit Appingedam. 

Tweede zijn geworden Sandra en Johan Folkersma en kinderen. 

De derde prijs was voor de fam. Bos. 

Dankzij de vrijwilligers van ons dorpshuis de Pompel kon er genoten worden van een lekkere 

snack na afloop van de puzzelrit. 

Nogmaals bent u enthousiast geworden en vind u het jammer dat er 

volgend jaar geen activiteiten zijn op Koningsdag aanmelden kan 

nog steeds. 

 

Een hartelijke groet met een sentimenteel gevoel, 

Dianne Blaauw 

Kellie Puister 

Tessa Noordenbos 



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 Schildgroep  

Een VoorjaarsnachtMerrie en wat er zoal mis kan gaan. 
 

Wat was het spannend en wat hebben we in de zenuwen gezeten maar wat  

een heerlijke voorstelling en wel 6x! 

De voorbereiding naar 6 voorstelling waren niet gemakkelijk. Om alle 

locaties goed in te richten en daarbij ook nog te zorgen dat zowel spelers als 

publiek geen ondragelijke hinder ondervonden van alle elementen waar we 

mee te maken kregen was een heidens karwei. Ik durf niet in te schatten 

hoeveel kilometer ik gelopen heb in die 2 weken, veel…heel veel. 

Met alle hens aan dek is het gelukt om elke locatie op tijd ingericht te 

krijgen en op de speelavonden zelf stonden Marjan en Bas klaar om eerst 

alles neer te zetten en na afloop weer op te ruimen zodat de volgende dag elke locatie volgens schema 

klaar stond.  

De Schildgroep is al die mensen die terrein en gebouw beschikbaar 

hebben gesteld veel dank verschuldigd. Het was een heel mooi 

samenwerkingsverband en ik ben dan ook erg trots op alle Schildjers 

die zomaar hun huis en land hebben opengesteld. Er was niemand die 

heeft getwijfeld of het allemaal wel goed kwam, wat een ongelofelijk 

vertrouwen is er in ons gesteld! We hebben ons uiterste best gedaan om 

dat vertrouwen niet te beschamen en ik durf te zeggen dat dat  gelukt is. 

Dankjewel alle Schildjers voor jullie vertrouwen. 

Een topprestatie hebben de spelers van de Schildgroep neergezet.  

Aanvankelijk begon de voorstelling wat stroef, de spelers waren duidelijk van slag. Op locatie spelen 

vergt de nodige concentratie en daar sta je dan ineens in een tent met strobalen en dan is er ook nog 

publiek, doodeng, maar toen de trein eenmaal liep waren ze niet meer te stoppen en hebben een 

prestatie van formaat neergezet. Ze hebben verbazing en bewondering geoogst.  

Door de inzet van de mensen van de Spooktocht Appingedam hebben we de akelige sfeer waarin het 

stuk zich afspeelde heel mooi kunnen neerzetten met een heuse spooktunnel als hoogtepunt, waar 

iedereen heerlijk kon en mocht gillen en griezelen maar waar vooral “onze” kinderen elke avond weer 

doorheen wilden, puur voor de pret! 

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn tijdens de 

voorstellingen en vooral in het eerste speelweekend was het direct 

goed raak (of mis?). Op de eerste avond bij de kerk, vlak voor men 

de spooktunnel in zou gaan, we hadden net de gruwelijke 

onthoofding meegemaakt en Aaltje, Mientje en Hendrik rennen in 

afgrijzen weg. Daarbij komt Hendrik  hard ten val en moest worden 

afgevoerd naar de eerste hulp van het ziekenhuis. Wat een schrik en 

wat een ellende een gapende wond aan zijn hand. Gelukkig hebben 

we twee koelbloedige verpleegkundigen in ons midden, een non en 

Aaltje, die de patiënt hebben kunnen stabiliseren. Hendrik is 

afgevoerd naar de eerste hulp en de spelers hebben zichzelf herpakt 

en het stuk uitgespeeld. Hoezo koelbloedig?  

In spanning moesten we nu afwachten hoe het zou aflopen met 

Hendrik. Laat in de nacht is Hendrik door een plastisch chirurgijn 

wederom in elkaar gezet en stond Hendrik, iets aangeslagen maar 

niet uit het lood geslagen, de volgende dag met een mooi lapje om 

z’n hand weer gewoon op de planken! Respect voor Hendrik. 

Inmiddels gaat het goed met Hendrik en is de hand geheel genezen verklaard.  

De volgende speeldag was dus een spannende. Kon onze Hendrik spelen? Kon hij de pijn verbijten? 

Gelukkig wel en zijn we met vernieuwde moed begonnen. Hendrik is met hulp van pijnbestrijding en 

iedereen overeind gehouden en de groep ging als een speer. Met dien verstande dat rennen niet meer 

was toegestaan. Dit soort ongevallen willen we niet nog een keer.  



Maar ook deze voorstelling ging het bij de kerk weer mis. 

Het publiek heeft er niets van gemerkt maar aan het einde 

van de voorstelling bleek de kerkdeur niet meer dicht te 

willen. Onhandig als ik ben kon ik het niet zo gauw 

oplossen en vroeg één van de mannen om de deur te sluiten. 

Die kwam tot de conclusie dat de deur nooit meer dicht zou 

gaan omdat de scharnieren stuk waren….het werd mij 

kwaad te moede. Hoe moest dit opgelost worden? Er is 

besloten om eerst maar te gaan slapen en daarna actie te 

ondernemen maar we hadden wel de paasdagen in het 

verschiet. Ik heb niet zo lekker geslapen kan ik melden. Met 

het lood in de schoenen gebeld met Homme Jan, 

sleutelhouder van de kerk. Die heeft mij in ieder geval 

gerust kunnen stellen, er was geen man over boord en we 

moesten niet te ingewikkeld doen over de reparatie. Met kunst en vliegwerk heeft mijn Bas de deur 

kunnen repareren. De reactie van Homme Jan was goud waard: de deur was in jaren niet zo gangbaar 

geweest. Een mooie opsteker in een heikel avontuur.  

Jullie kunnen je voorstellen dat de volgende speeldag heel spannend was, wat zou er nu gebeuren? 

Het zwaard van Damocles hing boven onze hoofden, dit kon niet goed gaan…… Er gebeurde 

helemaal niks! De spelers hebben super gespeeld en zelfs onze Hendrik kon stralen ondanks zijn zere 

hand. Zo mooi! 

En zo werd het dinsdag en hadden we een kleine speelpauze tot de vrijdag. Even ademhalen en dan 

weer verder.  

Ik was op mn werk in de stad en kreeg verontrustende berichten omdat het nogal hard waaide. Ik 

maakte me geen zorgen tot er foto’s kwamen van een 

volledig ingestorte tent. Mijn hemel…wat een drama! 

Gebeld met de verhuurder van de tent maar die kon niet 

komen en bovendien waaide het veel te hard om de tent 

weer op te bouwen. Hoe was het met ons decor in de tent? 

Was er nog iets heel?  

Het heeft een paar dagen geduurd voordat de tent weer 

opgebouwd kon worden omdat de wind maar niet ging 

liggen. De schade was aanzienlijk maar met vereende 

krachten hebben we alles weer op orde gekregen. Slechts 

een paar slapeloze nachten en wat stormschade, ach…ook 

dat kunnen we aan binnen De Schildgroep.  

Hoe mooi is het als er kinderen in het dorp zijn die graag 

willen meedoen met 

toneel? Dat is heel mooi 

maar hoe ga je dat vervolgens naar de werkelijkheid brengen? Nou, 

dan schrijf je je eigen theaterstuk en daar schrijf je dan een stuk of 

wat kinderen in, zo simpel is het.  

Zes jonge meiden hebben het aangedurfd om mee te doen. De oudste 

meiden hadden tekst, de jonkies alleen een klein beetje en allemaal 

hebben ze elke avond de sterren van de hemel gespeeld. Na een 

aantal speelavonden was wel duidelijk dat de vermoeidheid 

ongenadig toesloeg, valpartijen, onderlinge ruzies die niet te sussen 

waren en heel veel knuffels hebben die meiden erdoor gesleept. Wat 

een prachtstel en ik hoop nog heel lang van datzelfde stel te mogen 

genieten. Heel bijzonder en vooral ook bijzonder dat ook in dit geval 

er zoveel vertrouwen vanuit de ouders is gegeven. Voor al die papa’s en mama’s een heel groot 

dankjewel!  

 



Naast de kinderen heeft ook Eberhard meegedaan. Samen met Tessa 

was Eberhard de VoorjaarsnachtMerrie.  

Als stoere, grote, indrukwekkende  ruin hoop ik niet dat hij daardoor 

een te groot trauma heeft opgelopen. Ook Eberhard, samen met Tessa, 

heeft zn mannetje dapper gestaan. Soms was hij wat stout en 

ondeugend, liep op plekken waar hij niet hoorde te lopen maar wat een 

mooie plaatjes heeft het opgeleverd. Er galoppeerde zomaar een paard 

door Overschild. En wat voor een paard! Prachtig! Elke keer als ik nu 

langs Eberhard kom en dat is bijna dagelijks, moet ik hem groeten en 

ik zweer het jullie, hij knipoogt telkens naar mij. Stiekem zijn we van 

elkaar gaan houden maar niet verder vertellen hoor.  

 

 

Prachtige zonsondergangen, een volle maan, windstille avonden zijn ons ten deel gevallen. Ze hebben 

allemaal bijgedragen aan de bijzondere voorstellingen die we hebben gehad.  

Het gaat echt te ver om iedereen die iets heeft bijgedragen aan de voorstelling te bedanken, het zijn er 

zovele geweest en het risico dat er dan mensen vergeten worden wil ik niet lopen.  

En zo werd Overschild voor 2 weken Toverschild. 

Dank je wel TOverschild voor de fijne tijd, het heeft mij en De Schildgroep opgetild en gedragen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je nog even nagenieten van alle mooie momenten? Ga dan naar onze website https://de-

schildgroep1.webnode.nl/news/gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog. 

 

Namens de gehele crew van De Schildgroep wens ik jullie een hele fijne zomer. 

Graag tot de volgende keer. 

Klaasje Pen 

https://de-schildgroep1.webnode.nl/news/gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog
https://de-schildgroep1.webnode.nl/news/gelukkig-hebben-we-de-fotos-nog


 

 

Kinderspeelweek 2019 
 

`  12 t/m 16 augustus  
 

   Week 33  
 

 

 

Op het moment dat de zon weer gaat schijnen, de lucht is blauw, de vakantie in 

volle gang is.. dan begint voor ons weer de kinderspeelweek van Overschild. Dit 

jaar met het thema:   Tijdmachine!  
 

We proberen de kinderspeelweek ieder jaar weer anders en leuker te maken! 

Hieronder een aantal zaken welke jullie niet mogen vergeten:  

 Op zaterdagavond 10 augustus vanaf 20.00 uur is de vergadering voor 

de vrijwilligers in de tent op het Kosterserf. Tijdens deze vergadering 

maken we de planning van de week/groepsindeling bekend en krijg je 

handvaten om de week te overleven. Er wordt wél verwacht dat je hier bij 

bent. Kun je nou echt niet? Laat dit dan op tijd weten aan een van de 

bestuursleden. Dit is tevens ook de QUIZZZ-avond! Dus neem 

gezelligheid en een beetje intelligentie mee. Een aftrap van de O zo 

gezellige week + een warme (fleurtuur) snack! (Maak groepen van max. 5 

personen, dit kun je natuurlijk ook nog op het veld regelen).   

 Iedere ochtend wordt de leiding (ook ouders die meedoen als leiding) om 

9.15 uur verwacht i.p.v. om 9 uur. Neem dan gerust je kinderen mee, die 

vermaken zich wel in de speeltuin.  
 Ouders let op! Er kunnen dit jaar wijzigingen zijn qua tijden, let dus goed op 

wanneer je je kinderen op moet halen. Dit voorkomt verdrietige kindjes.  

 

Net als andere jaren:  

 Worden de kinderen iedere ochtend om 09.30 uur verwacht, waarna het 

lied zoals ieder jaar weer zal klinken...  

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

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

Ook hier geldt.. ouders die meedoen met kinderen.. wees erbij! Dit geeft 

ons de mogelijkheid om de dag door te spreken.  

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

de collecte. Iedere gift is welkom! 



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

hun/beide ouders.  

(Kosten € 2,50,- per dag/per kind). 

 Je mag meedoen als je 4 jaar of ouder bent.  

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

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

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

misverstanden te voorkomen.  

(Dit jaar doet alle leiding gratis mee, jullie hulp wordt zeer gewaardeerd) 

 T-shirts kosten € 7,50. Geef dit aan bij de opgave of tijdens de speelweek.  

De weekplanning maken we binnenkort bekend. Houdt hiervoor onze website goed 

in de gaten. Ook leuk.. volg ons op facebook. Zonder kinderen en zonder 

vrijwilligers is er geen speelweek! En geef toe.. dit is een van de leukste weken 

van het jaar! Meedoen is geheel op eigen risico! (Voor vragen mag je bellen met 

Sandra van der Laan 06-25598785). Hoe laat je ons weten dat jij er net zoveel 

zin in hebt als wij? Dat kan door je op te geven via de website:  

 

www.kinderspeelweekoverschild.nl  

 

FEEST FEEST FEEST!  

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. 

Ouders let op.. Deze avond zijn jullie zelf verantwoordelijk voor jullie kinderen! 

Veld leeg om 1.30 uur. Tot dan! 

 

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild   

 Marleen van der Beek  

  
 

Woezel en Pip en de tijdmachine 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


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/
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Column 

SCHILDGROEP 2.0 
 
Als je in de voormalige Gemeente 
Slochteren aan een openlucht 
theaterproductie dacht kwam je bijna 
vanzelfsprekend uit bij het 
Fraeylemaensemble. Dit ensemble speelt al 
zo’n 35 jaar stukken van hoogstaande 
kwaliteit op het grondgebied van de 
Fraeylemaborg in Slochteren.  
Goed oplettende liefhebbers hebben echter 
ook in Overschild in het voorjaar van 2014 
een (gedeeltelijk) in de open lucht gespeelde 
productie “Schildjer Melk” kunnen zien.  
Starten op het sportveld dan de kerk in en 
vervolgens afsluiten in “De Pompel”. Deze 
toeschouwer schreef destijds dat hij verrast 
was. 
 
2019, 5 jaar later eind april. Ze noemen het 
nu Locatietheater. Een schitterende flyer 
annex programma kondigt “Een 
VoorjaarsnachtMerrie” aan.  
De voorkant van de flyer spreekt erg aan. 
Het toont een steigerend paard, druipend 
bloed, een hobbelpaard en een molen. Je 
hebt meer vragen dan dat je antwoorden 
krijgt. 
Met mijn gezelschap kwamen we ietwat te 
laat op de plaats des onheils aan. Een jonge 
amazone op een paard (anders ben je geen 
amazone) ontving ons bij “De Pompel” en 
leidde ons naar het sportveld. Daar moesten 
we eerst langs de verschrikkelijke (aldus 
Facebook) kassière zien te komen. Aan de 
overkant van het sportveld staat een tent. 
Daar was het spel reeds begonnen. 
We kregen nog mee dat er een bakker was 
en diens zoon. Die moest een proeve van 
bekwaamheid afleggen. Een 
indrukwekkende kardinaal speelde daarbij 
een rol. Er waren jonge vrouwen bij 
betrokken. En ook 3 nonnen (geloof ik).  
Na een korte wandeling werden we 
toe/aangesproken door een heks. Waar het 
over ging? Ik weet het niet meer, maar de 
heks leek wel een echte heks zo goed deed 
ze het. Gedurende het verdere verloop van 
het spel trad ze regelmatig op als gids.  

Bij de molen troffen we een bekende 
molenaar en zijn even bekende 
echtgenote. Vervolgens kwam een bizar 
stuk. Minutenlang keken we naar een 

half open schuurdeur waarachter, voor ons 
onzichtbare acteurs, een dialoog voerden.  
Des te verder we afdwaalden van de 
Graauwe Diek richting het Eemskanaal des te 
mysterieuzer werd het.  
Diverse personages spraken telkens dezelfde 
tekst. Ze stonden hierbij op een verhoging. 
Midden in de wei ging de bakker (pa) iets 
doen. Ik begon de draad kwijt te raken.  
Ik raakte daarvoor in de plaats onder de 
indruk van de opzet van het geheel. Wij, de 
toeschouwers, kwamen in een ruimte waar 
wel personages waren, maar... zijn ze dood? 
Wat doen al die kapotte poppen op de 
grond? Mijn fantasie laat me in de steek. Het 
was spooky.  
Bij de kerk bleek een jongedame zelfmoord 
te willen plegen door van de toren te 
springen. Uiteindelijk gaat de kardinaal de 
kerk binnen. Je denkt: hij zal haar wel op 
andere gedachten brengen. Maar nee hoor; 
hij komt naar buiten met haar afgehakt 
hoofd in zijn hand.  
Vervolgens werden we door een spookgang 
met flikkerend licht en hier en daar een 
hangend hoofd geleid. Luguber. Ik ging me 
steeds meer afvragen wat dit allemaal te 
betekenen had. Zelfs in de speeltuin zaten 
figuren die stil spel deden. In de sporthal van 
“De Pompel” aangekomen werd duidelijk dat 
het om een nachtmerrie ging. Dat hadden 
we kunnen weten. Nachtmerrie in het 
voorjaar en in Overschild waar men al jaren 
in één lange nachtmerrie leeft. 
Oh, ja een Overschildse boer/bezoeker 
verklaarde dat hij nu op plekken in zijn dorp 
was geweest waar hij nooit eerder was. Dus 
niet alleen voor bezoekers van buiten heeft 
de Schildgroep voor verrassingen gezorgd. 
Zullen we moeten wachten tot 2024 voor 
weer een locatiestuk? Of gaan de Schildjers 
eerder weer de hort op? 
 
Jan Hesseling, juni 2019 



 



KNMI-seismisch meetstation in Overschild 

 
1. Historie 

 

Sinds begin jaren 90 is er een KNMI seismisch netwerk in Groningen, om geïnduceerde bevingen in 

het Groningerveld en omliggende gasvelden te monitoren. Vanaf 2014-2015 is het KNMI-meetnetwerk 

aanzienlijk uitgebreid met honderden extra geofoons in de ondergrond en tientallen extra 

versnellingsmeters aan het oppervlak. Dit nieuwe netwerk, het G-netwerk, bestaat uit 80 meetlocaties, 

waaronder een in Overschild.   

 

2. Overschild 
 

Elke meetlocatie, ook wel station genoemd, bestaat uit 5 meetinstrumenten: een versnellingsmeter 

geïnstalleerd aan het aardoppervlak en geofoons geplaatst op 50, 100, 150 en 200 meter diepte. In 

Overschild bevindt zich een van de stations, achter de speelweide aan de Meerweg. Dit station noemen 

we ‘station G29’. Deze meetlocatie is voltooid in april 2015. Voor het plaatsen van de geofoons is een 

200 meter diep gat geboord. Daarin is een koord afgehangen met de geofoons eraan en vervolgens is 

het gat weer dichtgegooid. Aan het aardoppervlak is alleen de afdekkende betonnen plaat te zien met 

daarop het instrumentatiekastje. Vanaf hier wordt de data verzonden naar het KNMI en vanuit het 

KNMI naar iedereen die hierin geïnteresseerd is.  

De data van de laatste 7 dagen kan bekeken worden op  

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations/live-seismogrammen, zoek bij ‘Stations’ op 

G294 om de data van station Overschild te kunnen zien.  De data wordt getoond van de diepste 

geofoon, op 200 meter diepte.  Alle data is publiek beschikbaar via 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/dataset/seismische-en-akoestische-data-tools 

 

Bij de boring komt materiaal omhoog waardoorheen geboord wordt. Ook zijn er in het boorgat 

metingen gedaan voordat de geofoons geplaatst zijn. Daarmee heeft men een extra meetpunt om het 

regionale ondergrondmodel (GeoTOP) verder te preciseren.  

Onder Overschild heeft een vrij diepe gletsjergeul gezeten. De voormalige bodem hiervan zit nu zo’n 

50 m onder het maaiveld. Deze geul is weer opgevuld door sedimenten (Formatie van Peelo). Aan de 

onderkant bestaat het opvulsel voornamelijk uit grint en zand; de bovenste 25 m is opgevuld door klei 

en kleiig zand. Tussen 50 en 100 m diepte volgt een andere alteratie van zand en grint. Tussen 100 en 

200 m zit voornamelijk klei en kleiig zand. Net onder het aardoppervlak bevindt zich afzettingen van 

na de laatste ijstijd. Dit is een afwisseling van zand, veen en klei.   

 

3. Monitoren 
 

De versnellingsmeter, die op het aardoppervlak staat, meet de versnelling van de aarde. Dit is direct 

gerelateerd aan de kracht die een seismische golf uitoefent op gebouwen. Dit is daarom een belangrijke 

meting om de impact van een beving te kwantificeren. Deze versnellingsmeter is niet goed geschikt 

voor het monitoren van seismiciteit. Nabij het aardoppervlak zijn allerlei verstoringen die 

grondtrillingen veroorzaken en de metingen van seismiciteit op diepte bemoeilijken. Denk aan auto’s 

die rijden over de Meerweg, bomen die heen-en-weer zwiepen en kinderen die spelen op de 

speelweide. Dit zijn allemaal oorzaken van grondbewegingen. De geofoons op diepte meten deze 

andere bronnen van seismische golven in veel mindere mate. Op de diepste geofoons wordt continu 

gekeken of er opeens een grotere trilling wordt geregistreerd. Als dit alleen bij één station het geval is, 

heeft dit meestal nog steeds van doen met (sterke) bronnen nabij het oppervlakte. Denk aan tractoren, 

(vracht)verkeer, heiwerkzaamheden en vuurwerk. Als er echter op verschillende stations bijna 

tegelijkertijd iets wordt gemeten, dan is het wel mogelijk een aardbeving. Vervolgens wordt 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations/live-seismogrammen
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/dataset/seismische-en-akoestische-data-tools


geëvalueerd of het daadwerkelijk een aardbeving is en waar deze zich heeft afgespeeld. Deze 

informatie, tezamen met de gemeten golfvormen, worden geplaatst op de website van het KNMI: 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen/laatste_beving 

 

4. Metingen 
 

Eén van de grotere bevingen in de directe nabijheid Overschild was de beving in Wirdum op 1 

november 2016 met een magnitude van 2,2. De grondbewegingen waren met name illustratief en figuur 

1 toont de meting van deze beving op station G29. De eerste seismisch golf komt aan bij Overschild 

ongeveer 1,2 seconde na de beving. Hierdoor gaat de grond op-en-neer, zoals te zien is op de 

doorgetrokken lijnen. Deze zogenaamde longitudinale golf komt eerst aan bij de diepste sensor en reist 

vervolgens verder naar het aardoppervlak. Daar reflecteert de golf en reist weer terug de aarde in. Rond 

2,5 seconde komt op de onderste sensor een schuifgolf aan. Deze leidt tot een zijwaartse 

grondbeweging, zoals goed te zien is op de blauw gestreepte seismogrammen. Deze schuifgolf reist 

langzamer omhoog dan de longitudinale golf. Na reflectie aan het aardoppervlak is deze schuifgolf nog 

goed te volgen op zijn reis terug de diepere aarde in.  

 

Op figuur 1 kan men goed zien dat de grondbewegingen het grootste zijn aan het aardoppervlak. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn 1) dat aan het aardoppervlak tegelijkertijd de opgaande en 

neergaande golf gemeten worden en 2) dat de stijfheid van de grond afneemt nabij het aardoppervlak. 

Hierdoor remt de golf af en neemt tegelijkertijd de amplitude toe. Dit effect is vergelijkbaar met een 

golf op zee die de kust nadert, afremt maar toeneemt in hoogte (tsunami).  Ook kan men goed zien dat 

de trillingen aan het aardoppervlak het minst snel uitdoven. Een belangrijke reden hiervoor is dat een 

deel van de golfenergie vast komt te zitten in het bovenste sedimentpakket. 

 

Figuur 1: Meting van de Wirdum 1-11-2016 beving op station G29 in Overschild. De beving heeft een 

magnitude van 2,2 en ligt op een epicentrale afstand van zo'n 3 km. De grondbewegingen worden 

getoond op verschillende dieptes, van 0 tot 6 seconden na de aardbeving. Doorgetrokken lijnen geven 

verticale bewegingen weer, gestreepte lijnen horizontale bewegingen.  

 

Naast  geïnduceerde bevingen in het Groningerveld meet G29 ook seismische golven veroorzaakt door 

aardbevingen ver weg. Op figuur 2 zijn seismische golven te zien ten gevolge van een beving nabij 

Papoea Nieuw Guinea. Ongeveer 1130 seconden na de bevingen arriveren in Overschild longitudinale 

golven die een reispad hebben afgelegd door de mantel en kern van de aarde.  

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/aardbevingen/laatste_beving


 

Figuur 2: Meting van de Papoea Nieuw Guinea 22-01-2017 beving op station G29 te Overschild. De 

beving heeft een magnitude van 7.9 en ligt op een epicentrale afstand van zo'n 14000 km. De 

grondbewegingen worden getoond op verschillende dieptes tussen 1100 en 1200 seconden na de 

aardbeving. Doorgetrokken lijnen geven verticale bewegingen weer, gestreepte lijnen horizontale 

bewegingen. 

 

Van verre aardbevingen komen alleen langzaam heen-en-weer bewegende golven aan. Vergelijk de 

tijdschalen op figuur 1 en 2. Dit langzame op-en-neer bewegen wordt niet gevoeld en leidt niet tot 

schade. De kleuren in de figuren zijn goed te zien in de web-versie van de Schildjer Proat : 

www.schildjerproat.nl 

 

Het station in Overschild zal een rol blijven spelen bij het monitoren van geïnduceerde bevingen. Met 

het seismisch netwerk kunnen grootte, locatie en diepte van bevingen in het Groningerveld nauwkeurig 

worden vastgesteld.   

 

Deze bijdrage is geschreven door: dr. Elmer Ruigrok, senior seismoloog bij KNMI en universitair 

docent aan de Universiteit Utrecht. 

 



 

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? 
 

Sanne Prins Jannette Prins 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg 32 Overschild Op hetzelfde adres 

 3. Hoe oud ben je? 

 
11 (bijna 12) 41 

 4. Waar ben je geboren? 

 
In het ziekenhuis (Delfzijl) In Enumatil 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Mama zorgt goed voor ons  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  

Lekker spontaan, vrolijk, 

houdt van een spelletje 

spelen 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Naar school gaan, lekker 

niksen in mijn vrije tijd. 

2 dagen als onderwijsassistent 

5 dagen fulltime 

moeder/huisvrouw en alle 

bijkomende taken; taxi-

chauffeur, huiswerkbegeleider 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Afwasmachine uitpakken Strijken  

 9. Hebben jullie huisdieren? Ja, 3 kippen en een poes Ja, maar ze leven buiten 

10. Wat eet je het liefst? Patat met een kaassouffle  

Opgebakken aardappeltjes, sla 

en een schnitzel of lasagne 

met lekker veel verstopte 

groentes 😊 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Ja, dansen Ja, in de sportschool 



12. Welke muziek vind je leuk? Top 40 Gospel 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Winkelen Winkelen (ACTION) 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Schiermonikoog Zeeland 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met Maxima en dan op 

staatsbezoek in een ander 

land (bv Griekenland) 

Ik heb geen idee 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Juf Groot? Nou ja, een kleine oma  

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Kinderspeelweek 

Ons plekje en de steiger bij het 

Schildmeer 

18. Ben je verliefd? Nee Jazeker! 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

Ja hoor…… 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Menko Hammenga en zijn dochter  

 



 



Snelle frittata 

Ingrediënten 

 2 el traditionele olijfolie                                    

 750 g diepvries Italiaanse roerbakgroente  

 8 middelgrote eieren  

 50 ml melk  

 250 g ricotta  

 100 g eikenbladslamelange  

 2 el sladressing balsamico  

Keukenspullen: koekenpan 
 

Bereiden: 

1. Verhit de olie in een ruime koekenpan. Bak de wokgroente al omscheppend 5 min. 

Klop de eieren los met de melk, ⅖ van de ricotta, peper en zout. Schenk het ei op de 

groenten. Laat met de deksel op de pan op heel laag vuur in 8-10 min. stollen.  

2. Leg een bord op de pan, keer de frittata op het bord en laat hem weer in de pan glijden. 

Bak de frittata nog 2-3 min. goudbruin en knapperig.  

3. Maak de sla aan met de sladressing. Verdeel de rest van de ricotta in kleine bergjes 

over de salade. Snijd de frittata in punten en serveer met de salade. 

bereidingstip: 

Heb je een ovenvaste koekenpan, dan hoef je de frittata niet te keren. Zet de pan, nadat de 

frittata in 8-10 min. gestold is, even onder de ovengrill en laat de bovenkant van de frittata 

goudbruin kleuren. 

 

 

 



Zomerse salade met watermeloen, feta en munt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is niets lekkerder dan om een frisse salade te eten terwijl je geniet in de zon. Zoals 

bijvoorbeeld deze verrassende salade met watermeloen, feta, munt en rode peper. 

Watermeloen is een van de favoriete zomervruchten, het liefst gekoeld. Maar het lukt niet 

altijd om zo’n joekel in de koelkast te krijgen. Voor deze salade kun je de watermeloen vast 

voorsnijden en de stukken een uurtje in de koelkast zetten om voor te koelen. 

Wat je nodig hebt voor 2 personen met lekkere trek 

– 1/2 (niet al te grote) watermeloen 

– 1/2 komkommer 

– 1/2 rode peper, zaadlijst verwijderd 

– 50 gram feta 

– 1el vers limoensap 

– 8 blaadjes verse munt 

– zeezout 

– gemalen zwarte peper 

Wat je gaat doen 

Snijd de watermeloen in dunne plakken. Als je echt niet van de pitjes houdt, kun je deze eruit 

halen. Laat de watermeloen eerst een uurtje goed koelen in de koelkast. 

Snijd de komkommer in dunne kwart plakjes. Snipper de rode peper helemaal fijn en snijd de 

feta in kleine blokjes. 

Verdeel de watermeloen over een platte schaal en verdeel hier de komkommer, rode peper en 

feta over. Breng dit licht op smaak met wat peper en zout. Sprenkel de limoensap erover en 

bestrooi als laatste met wat fijngesneden munt. 



 

 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 
 

 

 

Fijne vakantie allemaal! 
 

 

                                                                   juni juli augustus september 

Dag van het Schildmeer  23    

Werkgroep Evenementen  

       workshop schilderen 

26 

 

   

Werkgr. Evenementen: “Heel Overschild 

bakt”  10.30- 12.00 uur in de Pompel 

29    

Volleybaltoernooi in Hellum  5 en 6   

Oud papier 29 27 24 28 

Fraeylema Ensemble speelt Snorro 28, 29, 30    

Schildhoesdiensten  7, 14, 28 4, 11,18, 25  

Art Carnivale  19, 20, 21   

Kinderspeelweek   12 t/m 16  

Schildjer Eetclub    5 

Uiterlijke inleverdatum kopij S.P    13 

Kunstmarkt Fraeylema Rondom    15 



 



 

Lijst van AED vrijwilligers juni 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 
 
 
 



Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 
 Volop fruitbomen en fruitstruiken 

 Vijverplanten en toebehoren 
 Meer dan 300 soorten rozen 

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

 3000 bomen op voorraad, of nog meer  

 Groenteplanten, zaden, aardbeien, tuinkruiden 
 

 Verder: echte round-up, boompalen, anti-

worteldoek, cadeaubonnen, verschillende soorten 

meststoffen, graszaad, franse boomschors, 

cacaodoppen, gereedschappen, binnen- en 

buitenpotten. kamerplanten en nog heel veel meer. 

 

Uitgebreid assortiment Hortensia’s 

De hele zomer lang,  

de tuin in bloei. 
Pluimhortensia, Magical, 

Limelight, Little Lime, 

Strong Annabelle,  

For-Ever&Ever 
 

 

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

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

* op natuurlijk wijze privacy 

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

Kom bij ons kijken hoe ze er uit zien! 
 

 

100 preiplanten voor € 7,- 

 

Da’s goedkoop eten deze winter! 

 

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

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

 

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

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


