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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Ineens is de wereld veranderd en hebben we te maken met een virus wat maar niet van wijken 

weet.  

Voor u ligt de zomereditie. Omdat we niet met elkaar in 1 ruimte op anderhalve meter van 

elkaar kunnen rapen is besloten om Schilder Proat extern te laten drukken. Wat vindt u van 

de vernieuwde Schildjer Proat? We horen het graag van u.  

 

Adverteerders komen en adverteerders gaan. We bedanken familie Van Leggelo voor het 

jarenlange vertrouwen en begroeten Tuinema Verhuur als nieuwe adverteerder.  

 

Deze editie is de laatste keer dat Ellen de Vries als redactielid meedraait. Ellen is bijna 25 

jaar redactielid geweest en we zijn haar heel veel dank verschuldigd. We gaan haar missen, 

gelukkig is ze altijd dichtbij voor het geval dat… 

Als nieuw redactielid is aangetreden Jan Scheer.  

 

Verder vertelt Henk Kruizenga over zijn oorlogservaringen, of eigenlijk over de jaren na de 

oorlog want Henk was nog maar een peuter destijds.  

Wist u dat Hoog Hammen na Hollands Hoop nieuw leven in wordt geblazen? U kunt het in 

deze editie lezen.  

In het kader van de versterkingsoperatie vertellen Fleur en Mark hun verhaal.  

We zijn op zoek naar mensen die wat willen vertellen over het wonen in hun tijdelijke woning 

tijdens de sloop en herbouw of versterking van het huis. U kunt reageren via de redactie.  

 

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 4  september 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 

 

Ellen, Jan, Klaasje en Rian  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

Overschild, juni 2020, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

 

Onze dagelijkse realiteit is aanzienlijk veranderd sinds de laatste editie van SP. 

Door corona is ons dorp, Nederland en de wereld in een ogenblik anders. 

Anderhalve meter afstand en maskers in openbaar vervoer behoren tot nieuw 

normaal. Terwijl dat veel impact heeft op sommige activiteiten in ons dorp, zijn er 

ook een aantal processen die gewoon” doorgaan.  

 

Bezoek van de Koning 
Op woensdag 27 mei jl. werd ons dorp verrast door een bezoek van Zijne 

Majesteit de Koning. Dit bezoek was van te voren niet aangekondigd en geheim 

gehouden, desondanks hebben vele inwoners zich verzameld om de Koning te 

zien. 

Bij aankomst in het dorp bij de Pompel, heeft de Koning gesproken met vijf 

dorpsbewoners over de aardbevingsproblematiek en de versterkingsopgave. 

Hierbij vond hij het belangrijk om te weten hoe wij dit als dorpsbewoners 

persoonlijk ervaren. De Koning toonde zich zeer betrokken bij dit onderwerp. 

Tijdens dit bezoek is hem het fotoboek van Overschild overhandigd en is de 

uitnodiging gedaan om met het boek in de hand over 10 jaar (of eerder) het dorp 

nogmaals te bezoeken om de zichtbare en onzichtbare impact die de versterking op 

ons dorp heeft te aanschouwen. 

 

Versterking 
Ondanks corona gaat de versterking in het dorp onverminderd door.  

De afgelopen maanden is het straatbeeld drastisch veranderd met het verdwijnen 

van het straatmeubilair en bomen. Aan de Graauwedijk is gestart met het 

verplaatsen en aanleggen van nutsvoorzieningen.  

Inmiddels heeft Jan Snel na maanden van grondwerk de eerste containers geplaats 

voor de tijdelijke woningen. 

Aan de Meerweg vind na de sloop en de opbouw plaats van de eerste nieuwe 

woningen. Aan de Kanaalweg zijn inmiddels de eerste woningen ook gesloopt en 

zal hopelijk binnenkort gestart worden met de wederopbouw. 

 

Dorpsbelangen: meld je aan als lid! 

Zoals Klaasje Pen schreef in de SP van maart 2020, heeft zij besloten om haar 

termijn voor de functie van secretaris voor Dorpsbelang niet te verlengen. Ook 

heeft Sandra Folkersma besloten om zich niet herkiesbaar te stellen voor een 

nieuwe bestuursperiode. De functie van secretaris doorgeschoven naar mij, Bart 

Leving. Tot nu toe vervul ik deze functie met veel plezier! 

  

Voorzitter: C. van der Laan 

Penningmeester: E. Boer 

Secretariaat: B. Leving 

Graauwedijk 40 

9625 PC Overschild 

0629524505 

dboverschild@gmail.com 

 

Internet: 

www.overschild.nu 

 

Ingeschreven bij de K.v.K. : 

Inschrijfno. 40023503  

 

Lid van: 

Vereniging Groninger 

Dorpen 

 

Bank: RABO 

NL19RABO0352752629 



 

 

Hét activiteitencentrum voor Iedereen 
 

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten, 

voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multifunctionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



Graag wil ik hun beide namens ons dorp hartelijk bedanken voor hun inzet voor Dorpsbelangen voor de 

afgelopen jaren. 

Helaas betekent hun vertrek ook dat het bestuur op dit moment nog maar uit 3 personen 

bestaat. Dat is te weinig en vraagt te veel van de overige bestuursleden. Daarom het 

dringende verzoek voor nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden komen er 

geen nieuwe initiatieven van de grond en is het contact met de gemeente en omliggende 

dorpen slechter. Dit heeft op langere termijn een impact op de leefbaarheid van ons dorp, juist 

op een moment dat deze leefbaarheid zwaar onder druk staat door de lopende 

versterkingsoperatie. 

Voor aspirant bestuursleden is ervaring niet noodzakelijk en is iedere inzet al gewaardeerd. 

Voorkom dat wij weer een slapende vereniging worden en meldt je aan als bestuurslid. Je 

bent van harte welkom! 

 

Ledenvergadering 
Vanwege corona is de algemene ledenvergadering van 17 maart jl. helaas niet doorgegaan. 

Deze willen wij houden op dinsdag 13 oktober in de Pompel. Dit onder voorbehoud van de 

dan geldende regels. De definitieve uitnodiging staat in de volgende Schildjer Proat en wordt 

ook via de website www.overschild.nu aangekondigd. 

 

Kinderspeelweek afgelast 
Helaas is de Kinderspeelweek voor dit jaar afgelast vanwege corona. Vanuit de gemeente 

wordt hiervoor geen vergunning afgegeven. Wij hopen dat de Kinderspeelweek volgende jaar 

groter en beter terugkomt om het gemis van dit jaar te doen vergeten. 

 

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, 

  

Bart Leving 

Secretaris 

 

http://www.overschild.nu/
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


Dorpshuizen.nl is een samenwerkingsverband tussen:
Groninger Dorpen, BOKD Drenthe, Doarpswurk Friesland, 

OVKK Overijssel, DKKGelderland, Dorpswerk Noord-Holland, 
ZHVKK Zuid-Holland, VKKNB Noord-Brabant, 

’t Heft Noord-Brabant, VKKL Limburg, LVKK en LSA.

Meer informatie: 
www.dorpshuizen.nl/corona

SPELREGELS OM HET BUURT- OF DORPSHUIS VEILIG TE BEZOEKEN:

WELKOM EN LEUK 
DAT JE ER WEER BENT!

Blijf thuis als je verkouden of 
grieperig bent

Laat tijdig weten dat je 
deelneemt aan een 
activiteit

Volg altijd de aanwijzingen 
op van de organisatie

Maximaal 1 persoon in 
de toiletruimte

Max. 10 minuten voor 
aanvang aanwezig, verlaat 
direct na de activiteit de 
locatie

Houd 1,5 meter afstand 
van elkaar
 

Was regelmatig je handen 
en gebruik papieren 
handdoekjes

Geen handen schudden

Niezen en hoesten 
in de elleboog

HOUD JE AAN DE SPELREGELS, 
ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA 

ONDER CONTROLE.

kziew_000
Typewriter
Maximaal 30 personen in het gebouw !

kziew_000
Typewriter
Geen binnensporten



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 

Nieuwsbrief juni 2020 
 

Het Corona virus houdt ons allen op dit moment in de greep. De Pompel moest plotseling dicht en 

verschillende activiteiten konden daardoor geen doorgang vinden. Per 1 juni mochten we weer 

open, maar wel met voorwaarden, zoals de 1,5 meter afstand regel, maximaal 30 personen, etc. Dat 

leek ons lastig te realiseren en omdat het dorpshuis in juli en augustus normaliter gesloten is, heeft 

het bestuur besloten ook in juni ons cafetaria op de zaterdag nog gesloten te houden. Wel kan er 

voor de lunch op woensdag en vrijdag besteld worden en is er vanaf de terrasingang afhaal, zolang 

we de keuken open kunnen hebben. De bouwvakkers stellen dit al heel erg op prijs en we krijgen 

inmiddels al veel meer aanloop. 

Bijgaand is de poster afgedrukt waarop de belangrijkste algemene regels van het RIVM voor ons 

dorpshuis zijn vertaald. Het is duidelijk dat het organiseren van andere activiteiten dan de 

openstelling op zaterdag ook erg moeilijk zullen zijn, maar niet onmogelijk. Overleg met de 

beheerder als er behoefte is voor een activiteit in de Pompel. 

 

We hebben eerder al bericht over de aankomende 

versterking van het dorpshuis. De NCG heeft het 

bureau VIIA aangezocht de aanpak en uitvoering 

voor te bereiden. Kort gezegd is het idee om de 

dragende binnenmuren te versterken vanaf de 

buitenkant ! 

Hiervoor moet de gehele buitenmuur rondom 

worden verwijderd en later moet een lichtere 

afwerking worden teruggeplaatst. Het bestuur 

meent dat dit een uitgelezen kans is om de 

isolatiewaarde te verhogen en de Pompel een 

andere uitstraling te geven. Hiervoor is een 

architect aangezocht om ons hierin te adviseren. 

Als je interesse hebt om mee te denken, laat het ons 

dan weten. 

De afgelopen maanden hebben we nauwelijks 

inkomsten gehad, maar gingen de (vaste) lasten gewoon door. Hopelijk gaat dat met ingang van 

september weer beter, want we teren in op onze reserves. De NCG zal het kantoor na 1 juli niet 

meer gebruiken, maar de gemeente heeft ons laten weten een deel van de ruimte gedurende 

werkdagen te willen gebruiken. Huurinkomsten gaan hierdoor wel achteruit en het bestuur zou dat 

gat graag opvullen door ook andere ruimten op vaste basis te verhuren. Te denken valt aan een 

dependance van een bedrijf, een zzp-er, of een cursus activiteit.  Als iemand daarvoor een idee of 

connecties heeft ....  

 

Wie meldt zich aan als nieuw bestuurslid?  Het bestuur bestaat al een tijdje uit 4 personen en we 

zien graag wat versterking. Onze contacten met de vereninging Groninger Dorpen zijn interessant, 

de versterking is uitdagend, de horeca en het contact met andere vrijwilligers zijn verrijkend. Dus 

wie ...? 

Als je gewoon 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 



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/


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 
 

GEZOCHT: Vrijwilliger(s) 
 

VOOR: Schoonmaak in de Pompel 
 

VOOR : Een redelijke vrijwilligersvergoeding 
 

WAAROM?  De NCG huurde tot 1 juli onze  

kantoor ruimte in het dorpshuis. Van de  

inkomsten konden we een commercieel bedrijf 

de schoonmaakwerkzaamheden laten uitvoeren.  

Helaas laat onze huidige financiële ruimte dat  

niet meer toe.  
 

DUS:  Wie helpt ons uit de nesten? 
 

CONTACT: Bel/mail/app Henk: 06-12 08 88 88 , beheerderpompel@gmx.com 
 

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 

 



 



    

 

 

            

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Wij Gedenken    

 

                                                       Hennie Hermans 
 
                    Hennie Hermans overleed op 14 april 2020 op 67 jarige leeftijd . 

                     Hij heeft gewoond aan de Oosterpaauwenweg 5 te Overschild. 

 

 

 

                                       Johan van der Geest  
 

                  Johan van der Geest overleed op 17 mei 2020 op 71 jarige leeftijd. 

                           Hij heeft gewoond aan de Laanweg 19 te Overschild  

 

 

                Wij wensen de families van Hennie en Johan heel veel sterkte met dit verlies. 

     



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



 

 

 

 

Uit ons dorp vertrekken 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 of fotoboek te overhandigen. 

 
 

De redactie heeft kennis gemaakt met: 

 
 
Hilbert Tuinema en  

Berdien Kazemier  
Kanaalweg  38  

 
 
 

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

Hebben we u vergeten, laat het ons alsnog weten. 

 

 

 

 



 

       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Beste Schildjers, 

 

Vorige week kwamen Rian Vergeer en Klaasje Pen bij ons om even kennis te maken, en over 

alle activiteiten te vertellen in- en om Overschild. Ook vroegen ze ons om een stukje over ons 

zelf te schrijven voor in het blad “Schildjer Proat”, bij deze. 

 

Wij zijn Hilbert Tuinema en Berdien Kazemier en wij wonen sinds 30 april op Kanaalweg 38. 

 

Hilbert is geboren en 

getogen in Schildwolde. 

En is liefhebber van 

John Deere trekkers. 

Hij heeft een oldtimer 

John Deere AR uit 

1943 en een Ford 

Dearborn 8N uit 1946. 

Verder heeft hij een 

verzameling miniaturen 

van John Deere. 

 

Berdien is geboren en getogen in Froombosch. Opgegroeid op een melkveebedrijf, waar ik nu 

nog steeds veel affiniteit mee heb. Naast dat de agrarische sector een hobby is, heb ik ook als 

hobby paardrijden. Ik heb meerdere paarden in de Z dressuur gereden, waarvan 1 in het ZZ-

Zwaar. Helaas heb ik de afgelopen tijd geen wedstrijden gereden, dit hoop ik straks weer op te 

pakken. De 2 paarden die er nu zijn, zijn beiden zelf gefokt (ook hobby). Verder zit ik in de 

organisatie van de trekkertrek van het AJK Veenkoloniën, en speel ik toneel bij 

toneelvereniging UDI te Lageland. 

 

Samen hebben wij naast ons werk nog Tuinema Verhuur. In 2012 zijn wij begonnen met 

personeelsdiensten, en in 2017 hebben wij de slootreiniging van Spithorst Schildwolde over 

genomen. Voor alle werkzaamheden zie de advertentie elders in dit blad. 

 

We hopen dat we een ieder op korte termijn eens kunnen ontmoeten, het is een bijzondere tijd 

met Corona. 

 

Groeten, 

Hilbert en Berdien 

 



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/


Verhuisd: 
 

Beste Schildjers, 

 

Toen Ellen de Vries ons vroeg een stukje te schrijven voor Schildjer Proat omdat we na  

48 jaar boeren, wonen, werken en leven vertrokken van de boerderij aan  Meerweg 53, 

moesten we daar wel even over nadenken. Hoe vat je dat samen op een A4-tje..., 48 jaar, een 

poging: 

 

Ko is geboren op Walcheren-Zeeland. Als 3 jarig jongetje is hij met zijn ouders en toen nog 

twee broertjes naar de Noord Oost Polder verhuisd. Zelf ben ik geboren in die polder. Mijn 

ouders hadden daar ook een boerderij bij hetzelfde dorp aan de rand van de polder, bij de 

plaats Rutten, dichtbij Lemmer. Via school, kerk en clubs kennen Ko en ik elkaar eigenlijk al 

ons hele leven en Ko had op de lagere (basis)school al het plan opgevat om met mij te 

trouwen.  

Februari 1972 kwam het er dus ook echt van. Ko boerde al samen met zijn ouders in 

maatschap, maar het bedrijf (12 ha) was te klein voor hun ambitie en om er van twee gezinnen 

van te leven. Dus werd er buiten de NOP rond gekeken en kwamen ze via een makelaar in 

Groningen terecht en werd uiteindelijk de boerderij aan  Meerweg 53 gekocht van de familie 

Wessels.  

 

Wij trouwden februari 1972 en na ons weekendhuwelijksreisje in 'Stad', kwamen we aan op 

de boerderij waar de laatste spullen nog werden uitgedragen. Er was heel veel te doen in huis, 

erf en land. Het was een fantastisch mooi vroeg voorjaar om al die werkzaamheden te doen. 

De weekenden gingen we terug naar de polder om te helpen omdat Ko's ouders en de koeien 

daar nog waren. In mei kwamen Ko's ouders met de twee jongste kinderen (o.a. Jan) al het 

vee en het hele hebben en houden naar Overschild. Zij hebben eerst in het laatste 

woningbouwhuis gewoond (nu afgebroken) en een paar jaar later in het huis waar nu de heer 

Molenkamp woont (nummer 43). Ko en zijn vader hebben samen nog de garage naast de 

woning gebouwd.  



 

 

 

Die zomer werd de kapschuur verbouwd tot ligboxenstal. Tot de herfst werden de koeien in 

een doorloopmelkwagen gemolken op het land. De melkbussen werden twee keer per dag 

opgehaald door melkrijder Van Bruggen van de Kanaalweg. Het was wennen voor ons. Een 

heel andere grond, van  zavel naar zware klei. Wonen in een oud huis zonder badkamer en zo 

dicht aan het dorp.  

Een dorp waar toentertijd nog een kapper, slager, supermarkt, melkboer, bakker, 

manufacturier, smederij, café, schilderswinkel, timmerbedrijf, twee benzinepompen en drie 

kerken waren en ja, nog twee scholen. Schilder Sanders die toen ik oranje muurverf kwam 

kopen voor de keukenwand mij dat sterk afraadde met de woorden 'zolst dat nou wel doun 

wicht...!' Ook de Rabobank aan huis bij Jan Bosker was er nog.  

In november dat eerste jaar woedde er een zware stom die veel schade aanrichtte, ook bij ons. 

De bouwkeet van de aannemer vloog de lucht in, bomen waaiden om en veel ramen van ons 

huis waaiden in. De mooie nieuwe gordijnen lagen/hingen kapot gewaaid voor het raam en in 

de tuin. Stormen zijn er nog wel meer geweest, maar nooit meer zo heftig.  

 

Zo gingen de jaren voorbij, het is ons goed gegaan, het bedrijf groeide even als ons kindertal. 

De Gereformeerde kerk werd opgeheven en sloot zich aan bij de Gereformeerde kerk in Ten 

Post waar onze kinderen later ook naar de basisschool gingen.  

Toen broer Jan ook graag boer wilde worden, is hij met ons vader verder gegaan op het 

aangekochte bedrijf van Oosterhuis aan de Graauwedijk en wij bleven aan de Meerweg.  

Onze kinderen, drie meisjes en een jongen groeiden op met het voorrecht hier te leven op het 

platteland, in vrede en veel vrijheid. Ze speelden veel met de oudste kinderen van Piet en 

Jannie Blaauw. Er kon  worden geprutst met brommers, auto's en een bootje. Ook hadden we 

een New Forest paardje Floortje waar vooral de meiden veel plezier mee hebben gehad. 

Zwemmen, surfen en peddelen deden ze veel aan het Schildmeer bij Groeneveld met andere 

dorpsjeugd. Ze mochten veel maar hadden ook zo hun taken in huis en stal. Zo werden ze 

volwassen. Gingen uit huis om elders te studeren en of stage te lopen. Onze zoon Willem Jan 

deed dat in Ontario-Alberta en was helemaal weg van dit land door de mogelijkheden die hij 

hier zag voor zijn toekomst als boer, want dat wou hij worden. Zelf waren we hier ook al 

verschillende keren geweest om de mogelijkheden daar te onderzoeken. Ook in Brazilië zijn 

wij wezen kijken. Mooie ervaringen, maar emigratie was voor de volgende generatie. In 1979 

is Willem Jan dan ook met zijn vrouw Martine geëmigreerd naar Alberta. Onze oudste 

dochter Linda is na haar opleiding naar voormalig Oost Duitsland gegaan om daar te werken 

en te wonen bij haar vriend Jakob-Jan, nu haar man.  

 

Gelukkig bleven de jongste twee dochters wat dichterbij wonen. Zij wonen met hun partners 

in Delfzijl en Assen. Al heeft de jongste dochter Maria een paar jaar samen met haar partner 

in Perth-Australië gewoond.  Onze dochter Arien hielp en helpt ons vaak bij de ingewikkelde 

en complexe administratie van het bedrijf. Ze is onze steun en toeverlaat bij het hele 

computergebeuren.  

 

Ondertussen boerden wij lekker en gestaag door, ik wat meer naar buiten tredend onder 

andere in de Landinrichtingscommissie Midden-Groningen, CDA en kerkenwerk en Ko actief 

bij het oprichten van de natuurvereniging Meervogel.  

Dat was mede mogelijk omdat we altijd goede werknemers op het bedrijf hebben gehad. Een 

van de werknemers was Jeroen Vergeer! Zo konden we af en toe op bezoek bij kinderen en 

kleinkinderen in het buitenland of een vakantietripje maken.   

 



 
 

Zo langzamerhand was ons huis weer aan een flinke opknapronde toe en na advies van 

deskundigen besloten we een nieuw voorhuis voor de schuur te bouwen. Zo hebben we nog 

enkele jaren met veel plezier daar gewoond en zo langzamerhand werd het tijd om afscheid te 

nemen van het bedrijf en werd er een koper gezocht en gevonden in de familie Vergeer. Het 

bedrijf aan de Meenteweg is verkocht aan de familie Huyzer. We wensen hun veel succes toe, 

speciaal Jeroen en Nicole. Dat het jullie goed mag gaan.   

 

Met dankbaarheid kijken we terug op ons 

leven op de boerderij aan de Meerweg. Ook 

bij ons waren er wel eens zorgen en ziekte 

en de laatste jaren veel ergenissen over 

steeds veranderende en complexere 

regelgeving, maar toch, we voelen ons rijk 

gezegende mensen.  

We hopen op nog veel mooie jaren aan de 

andere kant van het Schildmeer aan de 

Kappershuttenweg. Wel heel andere soort 

grond hier!  

 

Beste Schildjers, veel sterkte met en bij alle 

veranderingen in het dorp.  Houd moed.!  

 

Hartelijke groet,  

Ko en Anje Huijssoon-Holtland 

tel. 0598-371008 

Kappershuttenweg 15 

9627 TD Hellum 



 



WINDLUST MAIL 
 

Los van het feit dat we weer volop aan het malen 

zijn geweest is er eigenlijk niet zoveel gebeurd de 

afgelopen periode. Het motorhuisje is klaar maar 

er moet nog wel worden gevoegd en daarvoor 

heeft men alle voegen uitgeslepen en het wachten 

is op de afwerking ervan. Mogelijk is dit 

inmiddels afgewerkt. De vloer ligt er nog niet in 

want het wachten is op de berekening van de 

motorfundering. Een ingenieursbureau is hiermee 

bezig en een paar dagen terug zou men er het fiat 

aangegeven hebben.  Bij goedkeuring kan er 

worden overgegaan op plaatsing van de motor en 

wordt ook meteen de vloer gelegd. En tenslotte 

moet er nog een waterdorpeltje bij de deur komen 

zodat er geen regenwater naar binnen kan lopen. 

Kortom, spannende tijden voor de Windlust. 

 

Het motorhuis is momenteel bewoond. Een paartje 

zwarte roodstaartjes heeft binnen een nest 

gebouwd en vliegt zenuwachtig heen en weer als 

wij in de buurt zijn of het motorhuis open doen. 

Leuk om te zien hoe druk het stel ermee is. 

Inmiddels is het nest verlaten en zijn de jongen 

uitgevlogen. 

 

Over vogels gesproken: heel jammer hebben we een dode valk in de molen aangetroffen. Het dier is ergens door 

een gat naar binnen gekomen en heeft de weg naar buiten niet meer kunnen vinden. Hij was geringd  en uit de 

gegevens die we hebben opgestuurd bleek dat hij vorig jaar op 3 juni geringd is in Appingedam aan de 

Eendrachtstraat. Hij was toen nog niet vliegvlug. Het was dus een hele jonge valk die weinig ervaring had met 

gebouwen. Wij hebben niet kunnen vaststellen waar het beest naar binnen is gekomen. We hebben in het 

verleden alle gaten zoveel mogelijk dichtgemaakt met o.a. gaas of proppen doek maar kennelijk was er ergens 

toch nog een ingang. We zullen in de loop van de zomer nog eens alles goed nakijken of we dat gaatje ook 

kunnen vinden. 

Het moet in de molen echter wel flink tochten en liefst van beneden naar boven, want daardoor blijven de 

stenen en het graan droog en ontstaat er geen of weinig schimmel. ‘s Winters kunnen de stenen bij strenge vorst 

zelfs stukvriezen als ze vochtig zijn, dat is in het verleden al eens gebeurd. Gelukkig zijn er tussen het achtkant 

en de kap aardig wat kleine openingen en kieren zodat er wat trek naar boven blijft. 

 

Kruizenga heeft graan gebracht, ruim 600 kg., 630 om precies te zijn en het merendeel daarvan is alweer 

verwerkt tot meel. Hij heeft daar ook weer een heleboel van opgehaald, 350 kg. En ook de rest is nu klaar. Hij 

vertelde toen dat hij ermee gaat stoppen.  Het wordt hem te zwaar en de benen willen ook niet meer zo goed. 

Heel jammer maar we kunnen dat wel begrijpen want ook bij ons gaan de jaren tellen en merken we dat het 

allemaal niet meer zo makkelijk gaat. Dit jaar wil hij nog wel wat brengen en halen maar volgend jaar doet hij 

het niet meer. 

Hoe we dit gaan oplossen weten we nog niet maar komt tijd komt raad. 

Zware zakken graan (35 kg.) van een kar aftillen en iets minder zware zakken meel (25 kg.) weer op de kar 

tillen kost ons ook steeds meer moeite. Maar hiervoor hebben we iets bedacht waarvan nog moet blijken of het 

werkt. Aan de deurpost bij de ingang van de molen hebben we een soort hijskraantje laten fabrieken waarmee 

we de zakken kunnen ophijsen en dan praktisch boven een kar kunnen draaien. Omgekeerd kunnen we ook 



vanaf de kar naar binnen in de molen draaien en dan lossen. Scheelt een hoop zwaar tilwerk en pijn in de rug en 

knieën. 

Het ding is nog niet helemaal klaar maar hij komt eraan. 

 

Dan wil ik het tenslotte nog even hebben over de corona-perikelen. Iedereen wordt geconfronteerd met allerlei 

regels en regeltjes waarvan de anderhalve meter regel wel de meest belangrijke is. Misschien heeft u gezien dat 

de laatste tijd er geen blauwe wimpel meer in de vlaggemast wordt gehesen maar de vlag die ik heb laten maken 

voor het 150-jarig bestaan van de Windlust. De Vereniging “De Hollandse Molen” heeft bepaald dat er 

voorlopig geen publiek op de molens mag komen i.v.m. mogelijke besmetting met het corona-virus.  Ook de 

Windlust is tot nader order niet toegankelijk voor publiek en dat staat ook aan de buitenkant op de 

toegangsdeuren. Verder wordt er in de Windlust nog steeds gemalen wat o.a. veel meelstof geeft. Aan hoesten 

en niezen geen gebrek met natte ellebogen daardoor.  Dus extra afstand houden of een mondkapje dragen. Het is 

voor ons ondoenlijk om alle houten trapleuningen (twee of drie per trap) te ontsmetten na iedere bezoeker en 

aangezien de Windlust een betrekkelijk kleine molen is is ook de 1½ m. regel nauwelijks mogelijk. Als Marius 

en ik alletwee aanwezig zijn kost het ons moeite om die afstand constant te bewaren. De molenstichting 

MSMOG, waar de Windlust ook onder valt, heeft besloten om tot 1 september op geen enkele molen bezoek toe 

te laten en daarna opnieuw te bepalen hoe het verder moet. Zodra u de blauwe wimpel aan de mast ziet 

wapperen bent u weer van harte welkom en wij hopen u dan ook in grote getale te verwelkomen, maar niet 

allemaal tegelijk, want de 1½ m. blijft ook na deze datum nog gehandhaafd. Een zakje gebuild tarwe/havermeel 

staat voor u klaar. 

 

Ik heb enige foto’s uit de oude doos bijgevoegd. Uit de tijd van Klaas v.d.Zwaag. Foto 1: 1950, nog in volle 

glorie;  foto 2: 1967, Klaas had een sloopvergunning aangevraagd, dat is wel te zien ook maar gelukkig niet 

doorgegaan en als laatste foto 3: 1973, na een grote restauratie waarbij de Windlust werd uitgerust met een 

oudhollands gevlucht voorzien van zeilen waar dezelfde Klaas een gruwelijke hekel aan had. Hij was geen 

zeilenman, hij hield van de Groninger zelfzwichter. Dit is ook aan de foto te zien want op alle wieken hoort 

dezelfde zeilvoering te zitten en op deze foto is dat absoluut niet het geval. En gelukkig werd de zelfzwichting 

halverwege de 80-er jaren weer teruggerestaureerd tot grote vreugde van Klaas. Daar laat ik u in de volgende 

Schildjer Proat een paar van zien. Ik stop er mee en wens u mede namens Marius en Egbert een goede zomer 

toe.Tot meels/mails, houd afstand en blijf gezond. 

 

Lex. 



 

 

Kinderspeelweek 2020 
 
`    
 

     
 

 

 

We hebben dit jaar slecht nieuws. We vinden het ook heel verdrietig om dit aan 

jullie mede te delen, maar het komt vast niet geheel onverwachts. Het grootste 

(kinder)feest van het jaar gaat helaas niet door! Door de maatregelen van de 

coronacrisis zijn wij genoodzaakt het hele plan op te schuiven naar 2021. We 

hopen dan natuurlijk weer een fantastische week in elkaar te zetten. Wij als 

bestuur zijn dit jaar wel begonnen met vergaderen. Deze ideeën zullen we zeker 

bewaren en we willen er volgend jaar een extra groot feest van maken!  

 

 

 

In Overschild geen kinderspeelweek,  

Waar iedereen zo naar uitkeek. 

Dus dit jaar geen lied zingen, 

Ook niet op een luchtkussen springen. 

Geen hutten bouwen, 

Ook geen pallets sjouwen. 

Geen spelletjes spelen, 

Niet het plezier van een speelweek beleven.  

Maar wees niet getreurd,  

Volgend jaar wordt vast onze vergunning goedgekeurd. 

Ondanks geen speelweek dit jaar, 

Met veel plezier gaan weer aan de slag komend voorjaar. 

Zorg allemaal goed voor elkaar, 

Namens het gehele bestuur.. tot volgend jaar!  

 

 

 

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild 

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

  



 



    Van de werkgroep  
       Evenementen. 
 

Wat is in het vat zit verzuurd niet. De geplande activiteiten, zoals het bloemschikken, 

houden jullie van de werkgroep Evenementen tegoed.  

 

Sinds enkele maanden heeft de werkgroep de samenwerking met de opbouwwerkster  

Henriëtte Verhoef gevonden. Samen zijn we aan het brainstormen geweest over 

coronaproof activiteiten. Of dit lukt, blijft een verrassing... Als de Schildjers ideeën 

hebben, dan horen wij dit graag. 

 

De werkgroep wenst iedereen een goede gezondheid en alvast een zonnige 

zomervakantie toe.  

 

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

  

 



 



 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

De corona-crisis houdt ons in zijn greep. Twee eetmomenten hebben we 

inmiddels voorbij moeten laten gaan. Ook is het nog volstrekt onduidelijk 

of we de geplande maaltijd van 2 juli a.s. door kunnen laten gaan en 

daarom lijkt het ons beter om ook die maaltijd te annuleren. 

Het wachten is dus op de ontwikkelingen rondom corona. Na de vakantie 

starten we op 3 september 2020; onder alle voorbehoud natuurlijk.  

 

Heb je vragen: stel die dan via het emailadres van Rob Gramberg 

(grambergrob@hotmail.nl) of gooi een briefje in zijn brievenbus 

(Kanaalweg 19). 

 

Wil je de Eetclub flyer graag digitaal ontvangen, geef je dan op met 

onderstaande invulstrook. 

 
 

  

 Ja, ik geef me op voor de digitale flyer van de Eetclub met het laatste nieuws  

 

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


Rondeboslaan 22, 9936 BK  Delfzijl
T  0596 - 61 20 93    E  info@westerdijk-delfzijl.nl 

I n s t a l l a t i e b e d r i j f  s i n d s  1 9 1 0

al 100 jaar duurzaam
centrale verwarming          

koeling

luchtbehandeling         

elektrotechniek  

NEN 3140 keuringen        

loodgieterswerk

gas- en waterfitter        

dakbedekking



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

  

 

 

Nieuws vanuit Mono. Hoe anders kan het lopen. Waar we eerst van alles op de agenda hadden staan hoe 

leeg de agenda ineens was. 

Dit jaar voor ons geen wandeltocht en sport en spel dag. En het volleyballen in Hellum is ook niet meer aan 

de orde.  

Dus i.p.v. leuke foto’s en verhalen een heel ander verhaal.  

Gelukkig mag je wel weer buiten sporten. Wel met de 1,5 meter regel. Dus zondagavond een balletje 

trappen mag wel houd alleen rekening met onderstaande: 

 Houd minimaal 1,5 meter afstand. 

 Blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of 

verhoging of koorts.  

 Zoek geen risico’s op waardoor je bent aangewezen op medische hulp (bijvoorbeeld door een 

ongeval).  

 Ga niet samen sporten als je in een risicogroep valt.  

Hieronder een oefening die je zou kunnen doen. 

 

 
 



 

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 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

Gratis afhalen!! 
 

Wie karboleum gebruikt of zoekt kan dat gratis halen bij : 

 
Truida Soede 

Kanaalweg 12 

Overschild 

0596 566348 
 



 

VOETVOLLEY 1 TEGEN 1 

2 - 8 spelers 

¼ veld 

Voeg toe aan training 

DOEL 

Alle doelstellingen 

AFMETINGEN 

 Lengte: 4 meter (per vak) 

 Breedte: 4 meter (per vak) 

 Zet de veldjes minimaal 2 meter uit elkaar 

SPELREGELS 

 De spelers spelen vanuit hun eigen vak, voetvolley tegen de speler aan de overzijde 

 Er wordt om-en-om geserveerd vanaf de achterste lijn (vanaf de grond opwippen) 

 De bal mag 1x stuiteren in het eigen vak 

 Als de bal buiten het vak stuitert (ook in het middenvak) is het een punt 

 Spelers mogen de bal maximaal 3x aanraken per beurt 

 De bal moet minimaal boven kniehoogte worden gespeeld 

 Er mag niet worden gekopt 

 Een wedstrijdje duurt 2 minuten, na 2 minuten schuiven alle winnaars een veldje op naar rechts en alle 

verliezers een veldje op naar links (move-up / move-down) 

4 Ballen 

Makkelijker of moeilijker maken 

OEFENING MAKKELIJKER MAKEN 

 De bal onbeperkt raken 

 De bal mag 2x stuiteren 

OEFENING MOEILIJKER MAKEN 

 De vakken kleiner maken (bijvoorbeeld 3 bij 3 meter) 

1,5 meter veiligheidsmaatregelen 

 Zorg dat spelers de bal naar elkaar terugspelen als deze in hun vak terecht komt, spelers mogen niet in 

andere vakken komen! 

 Ballen die buiten de vakken belanden mogen worden gehaald door de speler, hierbij moeten zij waakzaam 

zijn voor de 1,5 meter afstand 



 



 

VOETBALHANDELING - PASSEN 

WAT? 

De bal verplaatsen naar een medespeler 

HOE? 

 Kies goed positie ten opzichte van de bal 

 Standbeen licht gebogen 

 Voet wijst meestal in de speelrichting 

 

Bron: rinus.knvb.nl 

  

Nog wat ander nieuws. Op het sportveld zijn van de kleine doelen de netten vervangen. En we willen graag 

dit jaar ook nog de netten van de grote doelen en het achter vangnet vervangen. Zodat we daar weer volop 

gebruik van kunnen maken. 

We hebben ook doorgekregen dat het sportveld vaker gemaaid zal worden. En dat het veld ook regelmatig 

geveegd zal worden. Dat laatste is om de bovenkant van het veld los te maken, zodat de bodemstructuur zal 

verbeteren en de grasmat sterker wordt. 

De ledenvergadering die eerst op 6 april stond. Die gaan we naar later dit jaar verplaatsen. De exacte datum 

hebben we nog niet, maar die zal in de volgende Schildjer Proat komen te staan. 

En zoals altijd een oproepje voor nieuwe bestuursleden. 

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

ook in de toekomst blijven gewaarborgd, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur, 

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

 

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

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Stichting blaast Hoog Hammen nieuw leven in 
 

 
Boerderij Hoog Hammen 

 

Een aantal van jullie is het ongetwijfeld vast al opgevallen: er is weer leven op boerderij Hoog 

Hammen. Natuurlijk, ook sinds Jan Broekema als laatste bewoner zijn familiebezit in 2011 

met pijn in het hart van de hand deed, wordt er in het seizoen op de vijftig hectare land van de 

boerderij nog altijd druk geploegd, gezaaid, gesproeid en geoogst. De Vara kwam met een 

grote filmploeg van wel vijftig mensen, doopte Hoog Hammen om tot Hollands Hoop en 

draaide er de opnames voor de inmiddels roemruchte televisieserie. Maar ook de mensen van 

de Vara kwamen en gingen, net als de vele bezoekers die door de serie nog altijd de weg naar 

de Graauwedijk weten te vinden. Van permanente bewoning was al die jaren geen sprake. Tot 

Stichting Hoop voor Hoog Hammen met instemming van de huidige eigenaar er in maart dit 

jaar haar intrek nam en er aan de tijd dat Hoog Hammen toch een soort spookboerderij was, 

een einde kwam. Doel van de stichting: boerderij Hoog Hammen redden van de ondergang en 

deze bijzondere, historische plek behouden als oase van cultuur, natuur en rust, op steenworp 

afstand van de stad. Met als het even kan voor ieder wat wils: van een ijsje op het achtererf, 

tot een cabaretvoorstelling in het theater of een bijzondere, biologische en lokale maaltijd in 

het voorhuis. Een aantal betrokkenen bij het project aan het woord: 

 

Marcel Hensema, hoofdrolspeler in de serie ‘Hollands Hoop’, is ambassadeur  van het 

project ‘Hoop voor Hoog Hammen’:   

“Hoog Hammen is hét symbool voor het verhaal van Groningen. Eens een 

trotse welvarende boerderij die nu dreigt te vervallen, waarvan iedereen denkt 

'laat maar zitten, want het wordt toch niks'. Ik vind dat we ons daar niet bij 

neer moeten leggen. Daarom zet ik mij graag actief in om mee te helpen deze 

waardevolle cultuurhistorische plek te behouden voor het nageslacht en Hoog 

Hammen te transformeren tot een bruisend economisch en cultureel 

pronkjewail in het hart van de provincie Groningen.  Als oud-Hoogezandster 

en hoofdrolspeler van de televisieserie 'Hollands Hoop' ben ik met volle overtuiging 

ambassadeur van het project 'Hoop voor Hoog Hammen'!"  



Leanne Nobel is penningmeester van de Stichting Hoop voor Hoog Hammen en vrijwel 

dagelijks op de boerderij aanwezig: 

“Mijn liefde voor het gebied tussen Lageland en Overschild is echt geboren toen ik in 2007 

mijn papiertje voor juf Frans ging halen. Door de universiteit was ik als leraar in opleiding 

geplaatst op het Ommelander College. Drie keer per week reed ik vanuit Scharmer over de 

Luddeweersterweg en de Graauwedijk naar Appingedam en elke keer genoot ik. Wij (mijn 

man Tim en onze drie kinderen) wonen sinds 2004 in Scharmer en natuurlijk kende ik het 

gebied al, maar toen is het echt ‘houden van’ geworden. Het kronkelen door het landschap, de 

weidse luchten en vrijwel nooit een tegenligger… Ik heb wel eens een aangereden fazant aan 

de kant van de weg gelegd en ook een keer een losgebroken schaap teruggebracht naar de 

boer….  Toen was daar de serie Hollands Hoop. Bij het tweede seizoen bekroop mij de 

gedachte: deze prachtige boerderij moet blijven, ook als de mensen van de Vara al lang weer 

vertrokken zijn. Hoog Hammen als symbool voor de schoonheid van het Groninger erfgoed, 

met – dankzij Hollands Hoop – een landelijke uitstraling. Samen met Marleen, een hele goede 

vriendin van mij, hebben we drie jaar geleden contact gezocht met eigenaren Jan en Titia 

Offenberg. We zijn bij ze op bezoek gegaan en aan de keukentafel zei Jan: “Jullie zijn 

eigenlijk het eerste mooie dat me overkomt met de boerderij.” Zo is het begonnen. Jan zei er 

wel bij: “Nu nog een constructief plan.” Niet veel later kreeg ik op mijn school – het Parcival 

College – de jongens van boerderij De Hammen in de klas. Zij vertelden over de grote 

problematiek met de aardbevingsschade bij hun ter plaatse en al het gedoe dat ze ervan 

hadden. Ik heb toen letterlijk gezegd: ‘Boerderij Hoog Hammen ga ik redden, let maar op 

jongens.’ En ja, als juf moet je wel het goede voorbeeld geven natuurlijk. Een andere goede 

vriend, Michel, had ik op een feestje ook verteld over Hoog Hammen. Eind vorig jaar kwam 

hij erop terug. We zijn gaan kijken en hij was meteen verkocht. Niet veel later heb ik mijn 

vader (architect Jan Giezen) meegenomen. Toen ook hij zijn grote enthousiasme uitsprak – 

heel wat voor een rasechte Groninger – is de hele boel echt op gang gekomen. Mijn vader 

heeft een prachtig boekje gemaakt, waarin hij vanuit historisch perspectief heel fraai laat zien 

hoe bijzonder deze plek is. Met zijn enorme ervaring als architect en zijn grote liefde voor het 

Groninger land en Groninger boerderijen, weet hij zich als geen ander raad met de plannen 

voor de restauratie en 

herbestemming van Hoog 

Hammen. Die liefde voor het 

Groninger erfgoed bindt ons 

helemaal in dit project, dat is 

een grote kracht, heel 

bijzonder. Inmiddels is ook de 

laatste bewoner – Jan 

Broekema – alweer een paar 

keer op bezoek geweest. Hij 

kan alle vragen van mijn vader 

beantwoorden, zo’n levende 

bron is fantastisch natuurlijk. 

En ik vind het gewoon heel 

ontroerend als ik voor de 

caravan in de voortuin zit met 

Jan Broekema naast me, met 

een glaasje appelsap in de 

hand het ene na het andere prachtige verhaal uit het verleden vertellend, het oranje licht van 

de ondergaande zon op zijn gezicht…” 

 



Michel de Boer ziet zich als bestuurder van de Stichting als ‘mede-katalysator’ van het 

project:  

“Van Leanne hoorde ik voor het eerst over de boerderij die ik kende van de serie Hollands 

Hoop. Ik was enorm verbaasd te horen dat de boerderij verloren zou dreigen te gaan. Zo’n 

fantastisch pand op zo’n fantastische plek, daar moet toch iets mee kunnen. Als eerste dacht ik 

aan een project met Groningse wiet ter compensatie van Gronings gas. Vanaf dat moment 

begon het dromen en werden plannen concreter; samen met Leanne en Marleen bedachten we 

ideeën als een kwaliteitsrestaurant, een cultureel podium, een bed and breakfast en gebruik 

van de grond op basis van bio-inclusieve landbouw. Afgelopen periode hebben we met 

verschillende partijen gesproken die ons enthousiasme deelden. Ik vind het mooi om binnen 

de Stichting een gedeelde katalysator te zijn, om dingen te laten gebeuren. Dat sluit ook aan 

bij mijn werk – ik organiseer trainingen – en vind het prachtig mooie nieuwe dingen neer te 

zetten. Het lijkt alsof de boerderij is uitverkoren al onze plannen waar te maken. Als dit lukt, 

en daar geloof ik in, hebben we echt iets moois neergezet.” 

 

Marleen Schoonen heeft zich als voorzitter van de Stichting vastgebeten in dit project: 

“Als geboren en getogen Brabander moest ik tien jaar geleden, toen ik naar Groningen 

verhuisde, wel even wennen aan het hoge Noorden, ik was nooit verder dan Zwolle 

geweest… Intussen ben ik mijn hart verloren aan het prachtige Groningse landschap. Ik trek 

er dan ook regelmatig op uit om te fotograferen. Mijn eerste kennismaking met Hollands 

Hoop was het vastleggen van de boerderij, ik was onder de indruk van de schoonheid en de 

sfeer. Opgeleid als wetenschapper ben ik nieuwsgierig en kan ik me helemaal vastbijten in 

een onderwerp. Dit project leent zich daar uitstekend voor. Vanuit de Stichting maak ik me er 

graag hard voor Hoog Hammen en de omliggende grond weer tot trots van de omgeving te 

maken.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De Stichting Hoop voor Hoog Hammen heeft tot doel het behoud, herstel en de 

restauratie van de boerderij Hoog Hammen, samen met de omliggende grond. De 

Stichting is in gesprek met een veelheid aan partijen voor de financiering van deze 

plannen, en voor de mogelijke commerciële en culturele invulling. Er is ook een 

voorstel ingediend bij Toukomst. 

 

Meer informatie? 

 www.hoopvoorhooghammen.nl of hoopvoorhooghammen@gmail.com 

 
 

http://www.hoopvoorhooghammen.nl/
mailto:hoopvoorhooghammen@gmail.com


Hoog Hammen een parel in het landschap 

Door Jan HF Giezen, architect 

 
 

Toen ik door de Stichting gevraagd werd om mee te denken over de realisering van de 

doelstelling van de Stichting, ben ik mij  gaan verdiepen in de geschiedenis van Hoog 

Hammen. 

 

Het landschap 
Hoog Hammen ligt in het oude stroomgebied van de Fivel.  De Fivel slingerde eeuwenlang 

door het laaggelegen gebied van de regio Duurswold. Door bestudering van de oude kaart zie 

je dat de Fivel vlak langs Hoog Hammen liep. Oude kaarten geven tevens aan dat Hoog 

Hammen is gebouwd op een huiswierde, om bij hoog water de voeten droog te houden toen 

de invloed van eb en vloed nog merkbaar was. Geschiedbeschrijvingen geven aan dat er 

waarschijnlijke meerdere boerderijen hebben gestaan. 

De opeenvolgende oude kaarten geven tevens aan dat het laaggelegen veengebied 

systematisch vanuit de hoger gelegen delen is ontgonnen, waarbij het klooster Wittewierum 

een grote rol heeft gespeeld. Kortom: Hoog Hammen kent een heel rijke 

ontstaansgeschiedenis. 

De topografische kaarten van 1974 t/m 2020 geven aan dat in die periode de herkenbare 

historische ontginningsgeschiedenis geheel uit het landschap is verdwenen. Bij de 

herstructurering van het landschap rond Hoog Hammen wordt er door de Stichting ingezet op 

het terugbrengen van  verdwenen landschapselementen, zoals sloten en niveauverschillen en 

bosschages, die de  biodiversiteit ten goede komen. Een ander gebruik van de gronden kan 

daaraan ook een bijdrage leveren. 

 

 

  



De boerderij 
Ooit was Hoog Hammen een Oldambsterboerderij, waarbij wonen en werken onder één dak 

waren ondergebracht.  De huidige boerderij is gebouwd in 1869. In die jaren is het voorhuis 

verbouwd tot een dwarshuis, naar het ontwerp Willem van der Heide, tevens architect van 

vele monumenten in de stad Groningen. Wie de boerderij betreedt, aanschouwt een bijzonder 

interieur. Groningen kent veel monumentale boerderijen, maar veel interieurs zijn in de loop 

der tijd gemoderniseerd en veel  waardevolle interieuronderdelen zijn daarmee verdwenen, 

zoals:  bedsteden, vloertegels, plafonds, schouwen en blinden.  De laatste bewoner vertelde 

dat er sinds de bouw van Hoog Hammen aan het interieur op een paar kleine verbouwingen na 

niets meer is veranderd. Dat maakt Hoog Hammen uniek. 

 

De tuin 
Wie de luchtfoto van Hoog Hammen uit de jaren vijftig bekijkt, ziet een parel in het 

landschap.  

De boerderij is omgeven door een gracht en rond de boerderij ligt een prachtige slingertoen, 

zoals die in die jaren bij vele boerderijen werden aangelegd. Naast de slingertoen is het 

boerenerf ingericht met een moestuin en een boomgaard. 

 

Op weg naar een nieuwe inspirerende situatie 
De afgelopen jaren is door achterstallig onderhoud en aardbevingsschade de uitstraling van 

Hoog Hammen sterk onder druk komen te staan. Ik heb mij daarom ingezet om Hoog 

Hammen weer de allure te geven die het verdient. Het vertrekpunt bij het ontwerp van alle 

planonderdelen is daarbij dat het oude inspiratie is voor het nieuwe. 



Column: Cees Wildervanck 

Gezegend in de crises 

Ons dorp is getroffen door twee totaal verschillende rampen. In de eerste plaats die ramp in 

slow motion zoals Rutte de aardbevingsellende ooit noemde, maar waar hij tot op heden geen 

enkele consequentie aan verbond, in de hoop dat het vanzelf slowly zou doodbloeden. De 

ramp die het dorp de trieste aanblik van gesloopte huizen geeft. De ramp die de Schildjers van 

buiten het dorp in aanhoudende onzekerheid houdt over wat er met hun huis zal gebeuren, 

wanneer dat zal zijn, en òf er überhaupt nog wat gaat gebeuren. Want er gaan geruchten dat 

Wiebes van plan is om onder het mom van 'de gaswinning is binnenkort afgelopen, dus 

komen er geen bevingen meer' het hele versterkingsproces op korte termijn te stoppen. 

'Gelukkig' hebben we op het moment van schrijven net een hele serie, ook tamelijk zware, 

bevingen achter de rug dus komt hij er misschien niet mee weg. Aan de andere kant biedt de 

coronacrisis met alle angst, onzekerheid en publiciteit van dien een uitgelezen kans om het 

nog verder in de misère helpen van de Groningers onder de media-radar te houden.  

 

En daarmee komen we bij die andere ramp. Die kun je ons kabinet nu eens níet verwijten. 

Maar desondanks kan het kabinet het natuurlijk nooit goed doen. Een heleboel mensen zitten 

op dit ogenblik zonder werk en inkomen, of zitten 'alleen maar' opgesloten op hun flatje zeven 

hoog in de stenen stad. En ja, wees niet verbaasd dat die mensen snakken naar vrijheid, er wel 

weer eens uit willen, aan het werk willen - móeten. Daarnaast is de modale hedendaagse mens 

niet zo erg gedwee, dus ook al mag hij bepaalde dingen niet dan is hij soms sterk geneigd om 

het tòch te doen.  

Dat neemt niet weg dat het ongelofelijk stom is dat sommige psychologen al hardop in de 

media hebben gezegd dat dit alles onvermijdelijk tot een opstand zal leiden. Een béétje 

psycholoog weet immers dat zo'n opmerking velen zal stimuleren om in opstand te komen, nu 

ze zich al het ware gelegitimeerd voelen om de straat op te gaan, te strooien met 

doodsbedreigingen, en stenen te gooien naar politieauto's. 

 

Daar tegenover zijn er de mensen die letterlijk voor hun leven vrezen, letterlijk 

doodsbenauwd zijn, die de beelden van de ic's nog niet vergeten zijn, en heel goed begrijpen 

hoe het zit met die berekening: als de voorschriften nú worden verruimd merk je pas over een 

week of twee wat voor effect dat heeft. Als dat effect ongunstig blijkt te zijn betekent dat, dat 

in die afgelopen twee weken een heleboel mensen een heleboel mensen hebben besmet. Dan 

is het einde zoek, en zijn die paar carnavalsgangers waar we destijds met schrik en afgrijzen 

naar keken peanuts. 

 

Maar hoe dan ook - in je huis opgesloten zitten is ook niet alles. En daar wilde ik eigenlijk 

naar toe: waar kun je beter in je huis 'opgesloten' zitten dan bij ons? Ook al zit het vol 

scheuren - we zijn vrijwel allemaal gezegend met een huis met een tuin, met ruimte 

eromheen, met het mooiste uitzicht en de mooiste wolkenluchten van de wereld. Ook al zit je 

nog zo in de aardbevings- en coronamisère, je woont buiten, in de ruimte, de schone lucht en 

te midden van overwegend aardige mensen.  

Tel je zegeningen. 

 

O ja, als dit stukje verschijnt kan alles weer anders zijn.  

Behalve de laatste alinea. 

 

Cees Wildervanck. 



 
 

 

 

  



WERKGROEP “KUNST AAN DE MUUR”. 
 
In de vorige Schildjer Proat stond het onderstaande bericht. 

Alles wat in dat bericht stond geldt nog onverkort. Helaas is De 

Pompel op dit moment (grotendeels) gesloten vanwege de 

corona-crisis. Dat corona-virus heeft gelukkig geen invloed op 

de kwaliteit van de prachtige kunstwerken van Marja. Zodra De 

Pompel weer toegankelijk is kan je er dus nog steeds of weer 

van genieten. 

Houd dus de berichten van de Stichting Dorpshuis over de 

openstelling van De Pompel in de gaten. 

 

Ze hangen er al weer een poosje: de mooie schilderijen van 

Marja Verstoep. 

 

 
 

En wat de werkgroep betreft blijven ze ook nog wel even 

hangen. Prachtig zijn ze. 

 

Als je weer eens in De Pompel bent, ga ze dan eens op je 

gemak bekijken. Geniet van de creaties en vergeet de 

omgeving. Je waant je in het Rijksmuseum. 

 

Op het binnenplein bij het biljart/pingpongtafel vind je een 

notitieboek waar je je indrukken in op kan schrijven. Ook vind 

je er informatie over Marja, onze dorpsgenote. Wist je dat 

sommige kunstwerken gekocht kunnen worden? Neem 

daarvoor contact met haar op. 

 

Drink met mate, maar geniet onbeperkt en onbeheerst van de 

Kunst aan de Muur. 



 



De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

En toen kwam corona….. 

In de vorige Schildjer Proat kon u nog lezen dat de nieuwste 

voorstelling op 25 april gespeeld zou worden, nu leven we in een 

andere werkelijkheid. Er kwam een virus en die gooide alles in de 

war.  

Misschien gaat het in de komende jaren lukken om Parels van Fatsoen 

te spelen maar we gaan eerst iets anders doen. 

We zitten ondanks alles dus niet stil. Achter de schermen wordt hard 

gewerkt aan een nieuwe project en dat gaan we coronaproof doen! 

Wat we gaan doen?  

 

Inundatie gaat in reprise! 

In het kader van 75 jaar vrijheid gaan we Inundatie nog een keer spelen!! De première  

 is vrijdag 25 september in De Pompel. De voorstelling wordt hier en daar wat aangepast en 

de regie is in handen van Erik Bulthuis.  

Een deel van de cast is hetzelfde maar u zult ook nieuwe gezichten op het podium zien. 

Natuurlijk doet Bert mee. Willem is, na zijn onnavolgbare rol als Lucas in Een 

Voorjaarsnachtmerrie, ook aanwezig. Roos en Iris zijn erbij, deze keer niet in het wit 

overigens. En zelfs Joël kruipt weer in de huid van de jonge Jan Dreise.  

We hopen dat corona het snel voor gezien houdt maar houden er ernstig rekening mee dat 

Inundatie coronaproof gespeeld moet worden. Uiteraard repeteren we ook coronaproof.   

We spelen niet alleen in Overschild maar gaan het inundatiegebied in om de voorstelling te 

laten zien in de gebieden die onder water hebben gestaan. Er zijn inmiddels afspraken 

gemaakt met diverse kerken om Inundatie te spelen. Dus kunt u niet bij de première zijn in De 

Pompel dan is er altijd de mogelijkheid om elders te komen kijken. Zo zullen we in 

Appingedam, Garrelsweer, Woltersum, Garmerwolde en Hellum spelen en de lijst zal 

uitgebreid worden. De flyer komt naar u toe deze zomer. 

 

Schildjer Proat 

Dan zijn we ook begonnen met een nieuw locatietheater project. Deze keer zal het wel over de 

gasellende gaan en dat willen we weer samen met zoveel mogelijk dorpsgenoten doen. Een 

eerste inzet is al geweest in de vorm van een interview met Astrid Warntjes. Een aantal van u 

heeft haar gesproken en zijn ondervraagd over hun ervaringen aangaande de 

versterkingsoperatie.  

Astrid gaat het stuk schrijven en zal de regie op zich nemen. Dat betekent voor mijzelf wat 

meer vrijheid en maakt spelen zelfs mogelijk, ik kan niet wachten… 

De voorlopige werktitel is Schildjer Proat. De eerste subsidieaanvragen zijn de deur uit en er 

worden plannen uitgebroed. Ook deze voorstelling zal coronaproof moeten worden. We 

hopen natuurlijk dat het tegen die tijd allemaal niet meer nodig zal zijn maar houden er zeker 

rekening mee.  

 

Genoeg belevenis aan het Schildgroepfront want achterover hangen en niets doen is geen 

optie.  

 

Met een hartelijke groet, 

Klaasje Pen 

 



 

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? 
 

Tiemen Nienhuis Jasper Nienhuis 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 85 Graauwedijk 85 

 3. Hoe oud ben je? 

 
5  37 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Overschild Groningen 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 

Papa is lief en we doen veel 

dingen samen 
 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Tiemen is lief, behulpzaam en 

een grote boef. 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Kind zijn 

Boer zijn op ons 

akkerbouwbedrijf en planner 

bij firma van der Flier. 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Kamer opruimen Silo’s schoonmaken 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Hond, kat, kippen en 

konijnen 
idem 

10. Wat eet je het liefst? Chocolade croissantjes 
Stamppot andijvie met 

zelfgemaakte gehaktbal 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
zwemmen crossfit 

12. Welke muziek vind je leuk? Snollebollekes links/rechts Rock/ jaren 90 



13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Trekker rijden Samen naar zwemmen 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Naar de speeltuin  Gran Canaria 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Paw Patrol Piloot  

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Een grote jongen Wat ik nu ook doe 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
De kinderspeelweek De ruimte  

18. Ben je verliefd? Ja op Yana Ja op Rebecca 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Abe en Imre 

 



Van Overschild naar Middelstum en weer terug  
 

Meerweg 13 is al een paar maanden een bouwput. Zoals velen zijn 

wij, Mark Folkersma en ik (Fleur Noordenbos), onderdeel van het 

aardbevingstraject en wordt er voor ons een aarbevingsbestendige 

woning teruggebouwd.    

 

Voor wie ons niet kent, Mark en ik zijn beide geboren Schildjers en 

wonen voor het einde van 2020 weer aan de Meerweg op nummer 13. 

De vonk sloeg over tijdens de speelweek in de zomer van 2018. Sinds 

het begin is het ‘aardbeving gezeik’, zoals wij het noemden, altijd 

onderdeel geweest van onze relatie. Er waren hoogtepunten, zoals het 

bedenken en ontwerpen van onze nieuwe woning maar ook 

dieptepunten en frustraties.  

 

Voor ons kwam een belangrijk hoogtepunt in het 

vierde kwartaal van 2019, onze tekening begon 

professionele vormen aan te nemen en zo leek het 

einde van dit traject steeds dichterbij. Onze aannemer 

heeft er voor geknokt dat wij snel konden beginnen en 

niet hoefden te wachten op de noodwoningen in 

Overschild. Toch bleef onduidelijkheid een grote 

speler in dit verhaal. Wij kozen eieren voor ons geld 

en zijn eind december toch gaan samenwonen, ik ben 

verhuist vanuit mijn studio in Groningen en weer 

terug gegaan naar Overschild. Veel sneller dan 

verwacht was daar al de verhuisdatum. 7 februari kregen wij de sleutel van de noodwoning en 

een week later kwamen de verhuizers.  

 

Onze tijdelijke woning staat, in tegenstelling tot onze 

buren die in Appingedam gehuisvest zijn, in 

Middelstum. Daar schrokken wij wel een beetje van. 

Voor ons Schildjers is Middelstum ontzettend uit de 

richting, en behalve een puzzelrit route was ik daar nog 

niet vaak geweest. Toch probeerden wij daarin positief 

te blijven, wel fijn een nieuwe omgeving waar je de 

chaos van thuis in Overschild even los kan laten. Wij wonen in een kleine gelijkvloers woning, 

welke van alle gemakken is voorzien. De tuin is minimaal en wij hebben 1 buurman, het 

vakantiepark (zoals de Middelstummers het noemen) is namelijk nagenoeg leeg. Vooral in de 

eerste weken moesten wij heel erg wennen aan het nieuwe huis. De nieuwe omgeving, met 

nieuwe meubels, een nieuwe woning, met nieuwe geluiden. Het was vermoeiend in het begin 

omdat alles ineens anders is. Dat wij zo moesten wennen is logisch maar het viel wel zwaarder 

dan ik had verwacht. Gelukkig hebben wij direct ons eigen bed meegenomen, zo voelde het 

toch een beetje als thuis. Middelstum is een groot dorp in vergelijking met Overschild en je 

vindt er meerdere kerken, scholen, een hele actieve sportvereniging, een supermarkt, een bakker 

en hele vriendelijke en behulpzame mensen.  

 

 

 



Vooral in het begin hadden wij moeite met het vinden van eigenheid op de nieuwe plek. 

Overschild is en blijft vooral voor Mark ‘thuis’. Toch moesten we wel aarden in Middelstum 

om zo een rustige basis te creëren in de tijd van de bouw. Wij zijn er achter gekomen dat je 

eigenlijk heel snel went aan een nieuwe thuis situatie, je thuis is waar het warm is en waar je 

rust kan vinden. Dat gevoel kwam erg naar boven toen wij nog 1 laatste keer in Overschild 

hebben gegeten, dit was tijdens het inpakken van de laatste spullen. Het huis was koud en leeg, 

al onze persoonlijke spullen waren in Middelstum. Het voelde raar in Overschild, maar toen wij 

in Middelstum kwamen keerde de rust weer terug.  

 

9 maart kwam de sloper, dat was een moeilijk 

moment. Alle onrust en emotie van de 

voorafgaande weken kwam eruit, vooral bij 

Mark. De eerste twee maanden dat wij in 

Middelstum woonden was er sowieso heel veel 

onrust maar sinds een paar weken zien wij echt de 

vorderingen die gemaakt worden en krijgen wij 

juist energie om van het huis ons plekje te maken. 

Het komt steeds dichterbij. Nog een hoogtepunt 

was op 1 mei toen het dak op het huis werd 

getakeld. Doordat wij een houtskelet woning 

krijgen, was het huis door twee dagen hard te werken (en tot het bot toe nat geregend te zijn) 

helemaal opgezet. Het hoogste punt was aangebroken en daar hebben wij, natuurlijk met 1,5 

meter afstand, samen even op getoost. 

 

Ons huis wordt zoals te zien op de foto gebouwd in jaren 30 stijl. Wat leuk is aan ons verhaal 

is dat Mark bij Bouwbedrijf Fledderman werkt en op dit moment dus zelf bezig is met het 

bouwen van ons huis, een unieke en bijzondere ervaring. Wij hebben een keuken, de badkamer 

is uitgezocht, de vloeren en gordijnen zijn ook duidelijk. De komende weken zullen de 

gevelstenen en dakpannen worden aangebracht. Verder wordt er veel getimmerd en wordt er 

voor gezorgd dat alle voorzieningen in orde zijn. Wij gaan richting de afrondende fase van dit 

hele avontuur. Wij kijken tot nu toe wel positief terug, ons contact met de belanghebbende 

partijen zoals de NCG en de aannemer zijn op dit moment erg goed. Dat is fijn want wij merken 

dat de onrust steeds verder wegzakt in zin om er wat van te maken! 



 

De oplevering vanuit de aannemer zal begin van de herfst zijn, misschien dat Corona nog roet 

in het eten wil gooien maar daar gaan we maar niet vanuit. Wij zullen dan zoals dat op de 

Meerweg werkt, het B-deel in werking gaan zetten en zullen voordat het gaat vriezen weer in 

Overschild wonen. 

 

Het is gek om te weten dat wij waarschijnlijk één van de of zelfs de eerste bewoners van 

Overschild zullen zijn die in een nieuw aardbevingsbestendig huis zullen trekken. Toch is het 

ook leuk om te zien hoeveel belangstelling er is voor de bouw en de manier van het bouwen. 

Wij hebben al veel positieve reacties ontvangen van dorpsbewoners maar ook van 

wildvreemden. Bewoners aan de Meerweg kunnen vast en zeker beamen dat we ineens veel 

toeristen in ons dorp hebben.  

 

De hele ervaring vind ik tot nu toe wel pittig, het is voor ons (jong stel) wel erg gaaf om deze 

kans te krijgen en een huis voor de toekomst te bouwen. Het nieuwe huis is heel anders 

geworden dan wat eerst op Meerweg 13 stond, veel ruimtelijker en logischer ingedeeld. Wij 

proberen het maar van de kant te zien dat het een kans is, ook al heeft het ons (en soms nog) 

erg gefrustreerd. Wij merken dat hoeveel meer het huis vordert, des te meer wij de ellende van 

de afgelopen jaren achter ons kunnen laten. Het voelt alsof het deel omtrent het ‘aardbeving 

gezeik’ langzaam wordt afgesloten. 

 

Iedereen die nog midden in het ‘aardbeving gezeik’ zit en waarbij het einde nog niet in zicht is, 

willen wij heel veel succes en kracht toe wensen! 

 

 

Mark en Fleur 
 

 

 



            Zonnebrand  

 

        8 belangrijke dingen die je nog niet wist 

 

 

1. EEN HOGERE SPF BETEKENT NIET DAT DE ZONNEBRANDCRÈME 

VEILIGER IS 

Hoe hoger de SPF, hoe beter? Niet helemaal waar. Wanneer je een zonnebrand draagt met 

SPF 30, betekent dat dat je 30 keer langer in de zon kan blijven dan wanneer je geen 

bescherming draagt. Maar SPF 50 betekent dan weer niet dat je 50 keer langer kan zonnen. 

Vaak beschermt die net zo lang als SPF 30, omdat je zonnebrandcrème er na twee uur wel is 

af gewassen of door je huid is geabsorbeerd. 

Ook goed om te weten: SPF 50 houdt 98 procent van de UV-stralen tegen, en SPF 30 97 

procent. Geen groot verschil dus. Dokters raden vaak dan ook aan om met SPF30 te smeren, 

en geregeld te herhalen, zo om de twee uur. Doe het om de 40 minuten als je veel zwemt. 
 

2. WATERPROOF ZONNEBRANDCRÈME BESTAAT NIET 

En zwemmen brengt ons meteen bij het volgende punt: waterproof zonnebrandcrème. 

Wanneer er op je zonnebrandcrème staat dat-ie ‘waterbestendig’ is, betekent dat dat de SPF in 

de crème nog 80 minuten nadat je in het water bent geweest werkt. Als er op een 

zonnebrandcrème staat ‘waterproof’ , ‘sweatproof’ of ‘zorgt de hele dag voor bescherming’ is 

dat lariekoek. Zelfs ‘waterbestendige’ zonnebrandcrèmes moet je meermaals per dag nog een 

keer aanbrengen, want zweet, water en jezelf afdrogen met een handdoek zorgen ervoor dat 

de beschermlaag verdwijnt. 

 

3. ZONNEBRANDCRÈME HOUDT VEROUDERING VAN DE HUID TEGEN 

Je hebt dit advies vast al talloze keren gehoord, maar het is toch echt wetenschappelijk 

bewezen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen die dagelijks zonnebrandcrème 

gebruiken 24 procent minder rimpels of huidveroudering vertonen dan mensen die dat niet 

doen. Smeren dus! 

 

4. WAARSCHIJNLIJK DRAAG JE TE WEINIG ZONNEBRANDCRÈME 

Om je hele lichaam te coveren moet je ongeveer de inhoud van een shotglas aan 

zonnebrandcrème smeren. Op dagen dat je alleen je gezicht hoeft in te smeren, hou dan 

ongeveer een theelepel aan crème aan en vergeet dan je nek ook niet! 

 

 
 
 
 
 
 
 



           5. EEN GOEDKOPE OF DURE ZONNEBRANDCRÈME AANSCHAFFEN? 

Staat er SPF 30 op een zonnebrandcrème, dat moét het ook SPF 30 zijn in Nederland. Er zit 

dan ook niet enorm veel verschil tussen dure of goedkope zonnebrandcrème, alhoewel een 

dure crème soms beter filters kan bevatten en dus beter beschermt. Daarnaast raden 

dermatologen aan om voor een crème te gaan waarin ook antioxidanten zitten die vrije 

radicalen bestrijden.Het voordeel van goedkopere zonnebrandcrèmes is dat je de neiging hebt 

om daar meer van op te smeren (met dure crèmes doe je immers vaak zuiniger). En dat is dan 

weer beter voor je huid. 

 

6. SMEER RUIM VAN TEVOREN 

Smeer jezelf al in met zonnebrandcrème 30 minuten voordat je de zon in gaat. Dan heeft het 

namelijk goed de tijd om in te trekken. Wanneer je pas smeert als je in de zon zit, zit je een 

lange tijd toch nog onbeschermd in de zon en kunnen die UVB- en UVA-stralingen toch nog 

zeer schadelijk zijn. 

 

7. JE VERGEET WAARSCHIJNLIJK WAT PLEKJES 

Een melanoom kan op heel wat vreemde plekjes opduiken, en de meest voorkomende plek is 

tussen de tenen. Dat komt omdat de meeste mensen vergeten om daar met zonnebrandcrème 

te smeren. Vergeet verder ook niet je lippen – die kun je insmeren met een speciale 

lippenbalsem met SPF en zorg dat je het meerdere malen aanbrengt, net als je gewone 

zonnebrandcrème. Bescherm verder je ogen altijd met een zonnebril. 

 

8. LAAT JE ZONNEBRANDCRÈME NIET BAKKEN IN JE STRANDTAS 

Extreme hitte kan ervoor zorgen dat de werking van je zonnebrandcrème extreem vermindert. 

Zorg dat dat je het op een koele plaats in de schaduw bewaart. Hou bovendien de 

houdbaarheidsdatum in de gaten, en neem die ruim. Vaak behoudt een zonnebrandcrème tot 3 

jaar hun originele sterkte, maar koop op tijd een nieuwe en hou in de gaten of de structuur en 

kleur van de crème niet verandert. 

 

 



Midzomerwandeling Rond ‘t Schild 21 juni 
 

 

Nu we stap voor stap de beperkingen van het Covid 19 virus achter ons kunnen laten, willen 

we ook graag weer wandelen rond het Schildmeer. 

 

De wandelclub Rond ’t Schild ( ondergebracht in het activiteitencluster van DVS) heeft vanaf 

15 maart geen wandelingen meer georganiseerd en we zijn erg blij dat we de 

Midzomerwandeling kunnen organiseren. We hopen dat velen met ons komen genieten 

van het samen wandelen in de mooie omgeving van het Schildmeer. De tocht is 

ongeveer 8 kilometer lang.  

Uiteraard lopen we in kleine groepjes 2 à 3 personen en houden we 1,5 m afstand.  

Er kunnen max 30 mensen meedoen. 

 

Programma: 

U bent  vanaf 19.30 uur welkom om een kop koffie/thee op het terras van Peter en Leni te 

drinken. Vanaf  20 uur vertrekken we groepsgewijs. 

Rond 22 uur komen we aan bij restaurant “de Tijd” (voorheen Boei 12), waar we op het terras 

iets kunnen drinken onder het genot van een hopelijk heldere zonsondergang. 

Hierna lopen we langs het strand terug naar het Podiumcafé. 

 

Opgave verplicht, via de mail: phylhoogeveen@gmail.com  

Kosten: geen, de consumpties zijn voor eigen rekening. 

 

 

 
 
 

mailto:phylhoogeveen@gmail.com


De oorlogsjaren in Overschild. 

 

De jaren van de bezetting in Nederland door de Duitsers heb ik niet bewust meegemaakt 

omdat mijn geboortejaar 1942 is. Wel heb ik er heel veel over gehoord van mijn ouders, mijn 

oudere broer en zussen. Vooral de eerste 10 jaar na de oorlog werd er bij ons thuis vaak en 

veel over de oorlog gepraat, vooral als je dagenlang met elkaar op het land werkte! 

In Overschild zijn tijdens de bezettingsjaren geen inwoners van het dorp Overschild en  

omgeving om het leven gekomen door oorlogshandelingen. Echte gevechten bij het begin of 

het einde van de oorlog hebben hier ook niet plaats gevonden, uitgezonderd een treffen tussen 

een Canadese patrouille en een groep Duitsers die op 15 april 1945 de Bloemhofbrug wilden 

opblazen.  

Enkele inwoners van Overschild en omgeving waren lid van de NSB, maar zij hebben, voor 

zover mij bekend is, nooit iemand verraden aan de Duitsers. 

Op onze boerderij verbleven lange tijd onderduikers, meerdere dorpsbewoners wisten daar 

wel van, gelukkig is het altijd goed gegaan, ook bij het plotseling bezoek van enkele 

landwachters. Wel werd er toen een extra fiets in de schuur waargenomen, waardoor de 

landwachters ijverig begonnen te steken in het hooi om mogelijke onderduikers te vinden. 

Gelukkig sliepen de onderduikers die nacht in het veld in de opgezette graanhokken. 

Over het zelf clandestien slachten van een schaap of varken werd na de oorlog vaak wat 

lacherig gepraat, mijn vader en mijn oudste broer waren er absoluut niet geschikt voor om een 

dier te doden. Maar er moest natuurlijk wel voldoende eten op tafel komen voor een groot 

gezin! 

Enkele keren zijn er bommen gevallen rond Overschild, deze werden soms afgeworpen als de 

geallieerde bommenwerpers in gevecht raakten met Duitse jachtvliegtuigen. Richting 

Oosterpauwen/Meenteweg vielen in 1942 7 zware bommen die grote kraters veroorzaakten in 

het open veld en een aantal ruiten lieten sneuvelen. 

Op en rond de boerderij van Dijkema aan het Schildmeer waar nu de uitkijktoren staat, vielen 

een aantal brandbommem. Deze bommen hadden de vorm en grootte van een literfles en 

begonnen te branden nadat ze de grond raakten. 

Enkelen vielen door het dak van de schuur maar werden als het ware ‘gesmoord’ in de volle 

vakken met graanschoven. Later bij het dorsen van het graan kwamen ze te voorschijn. Een 

andere brandbom kwam in het voorhuis terecht maar ontbrandde niet, een groot wonder dat er 

geen slachtoffers vielen en er geen brand uitbrak. 

 

In 1944 kwam de oorlog met zijn gevolgen, ook in Overschild wel heel dichtbij. 

De bezetting door de Duitsers werd grimmiger en de controle over de voedselvoorraden 

heftiger. Bij het dorsen van het graan en het koolzaad stond constant een controleur bij de 

dorsmachine, er kon geen extra graan meer worden achtergehouden voor de behoeftige 

medemens. 

Kleding en brandstof werden schaars, veel paarden werden gevorderd door de Duitsers, ook 

één van mijn vaders beste werkpaarden. In de hoogste boom bij de boerderij werd een 

uitkijkpost gebouwd waaruit de omgeving soms werd bekeken. 

Bijna alle nog aanwezige mannen tot 40 jaar werden opgeroepen om loopgraven en 

tankgrachten te graven in de zomer en herfst van 1944. 

Helaas is dit ook aan de orde op onze landerijen. Over een lengte van 500 meter werd een 

gracht gegraven van 10 meter breed en 3 meter diep met steile wanden.  

Dit ging er natuurlijk voor om de geallieerde tanks tegen te houden, gelukkig werden 

vooreerst een aantal wegen en onze laan naar de boerderij niet doorgegraven, later in de herfst 

gebeurde dit nog wel. Meer dan 1500 mannen uit Appingedam, Loppersum, Garrelsweer en 



de Woldstreek waren in onze landerijen aan het graven in juli en augustus. Het plan was om 

een tracé van Delfzijl tot Harkstede te graven.  

 

Mijn vader werd door de gravers getroost met de woorden: “na de oorlog komen we 

allemaal terug met een schep en gooien de zaak weer dicht” Natuurlijk heeft niemand 

zijn woorden waargemaakt, elk had genoeg aan zich zelf na de oorlog. 

De gevolgen van dit kanaal door het landschap zijn nog altijd merkbaar. Bij het dempen van 

dit brede water was er veel te weinig grond omdat de uitgegraven veengrond enorm was 

ingedroogd. In latere jaren moest het tracé van de tankgracht ook nog regelmatig opgehoogd 

worden en ook de drainagebuizen verzakten steeds. 

 

Begin oktober 1944 gaan er geruchten dat een groot gebied vanaf Delfzijl tot Harkstede, aan 

de zuidzijde van het Eemskanaal geïnundeerd zal worden, dus onder water gezet. 

 

Dit gebied kwam onder water te staan. 
Het gebied tussen het 

Eemskanaal en het 

Damsterdiep was in 

september al onder 

water gezet, helaas 

gedeeltelijk met 

zeewater, dus zout! 

Op 9 oktober kwam 

het bevel van de 

burgemeester van 

Slochteren dat de 

inundatie doorgezet 

zou worden. Met man 

en macht werd toen 

gewerkt om nog 

zoveel mogelijk 

gewassen van het 

veld te halen en veilig te stellen. Bieten en aardappelen werden gerooid, zoveel als mogelijk is 

werd het graan gedorst en afgevoerd uit het gebied. De meeste inwoners moesten een 

evacuatieadres vinden, een aantal kon blijven wonen in hun hoger gelegen huis of boerderij. 

Enkelen dachten te blijven, maar moesten later alsnog vertrekken doordat het water toch te 

hoog kwam te staan in en rond hun huizen. De beide scholen sloten hun deuren, in één kerk 

was de gezamenlijke dienst.  

 

Op 16 oktober worden de dijken van het afwateringskanaal op enkele plaatsen 
doorgestoken, langzaam komt een gebied van ongeveer 7000 ha onder water te staan. De 

Duitsers hielden controle, het gehele gebied moest een waterstand krijgen van 50+NAP, 

daarom werden ook nog de dijken van het Slochterdiep doorgestoken. 

Verreweg de meeste inwoners van Overschild zijn vertrokken, degenen die droge voeten 

houden hebben geluk, want ook bakker Kremer kan blijven en bakt brood voor de 

achtergebleven bevolking en voor de vele onderduikers die er zijn. 

Mijn ouders met 7 kinderen konden niet in Overschild blijven, het gezin werd uit elkaar 

gehaald en ze vonden onderdak bij familieleden in Wirdum en ’t Zandt. 

Het water stond niet altijd even hoog, met storm en regen ging het peil op en neer. 



Bij ons in de schuur stond soms 70 cm water, meerdere keren stond het ook in de voorkamer. 

Mijn vader ging regelmatig op de fiets van Wirdum naar Overschild, de wegen waren bijna 

nooit  droog en vaak stond er 10 tot 20 cm water op. 

 
Boerderij in het water 

Op de hoek van de Oude 

Graauwedijk lag de roeiboot, hij 

voer tot in de schuur en ging dan 

op de zolder bruine bonen 

uitdorsen die werden meegenomen 

voor het gezin in Wirdum. 

De winter van 1944/45 was vrij 

streng en er werd uitbundig 

geschaatst op de uitgebreide 

ijsvlakten. Door de druk van het 

ijs, de wisselende waterstanden en 

de golfslag stortte een deel van de 

zijgevel van de boerderij in. Het 

gevolg was dat er achtergebleven 

gereedschap en huisraad werd 

ontvreemd. 

Op 2 december 1944 vond er een grote razzia plaats door de S.D. en een aantal landwachters. 

De razzia had het speciaal gemunt op de Gereformeerde predikant  

J.P. v.d.Stoel van Overschild en een aantal onderduikers. Verwacht werd dat die in de verlaten 

boerderijen zouden verblijven. Vanaf Garrelsweer kwamen 2 overvalwagens  met meer dan 

20 mensen, bij het Hoeksmeer aangekomen gingen 8 overvallers in 2 boten het 3 meter diepe 

water op. Er stond een zware storm uit het westen en één boot sloeg om waarbij 3 overvallers 

verdronken. 

Vanuit Slochteren was ook een overvalwagen gekomen en bij de brug in de Meenteweg 

gingen ook 8 overvallers in 2 boten richting Overschild. Ze inspecteerden  veel verlaten 

huizen en boerderijen, vernielden overal de sloten op de deuren maar vonden geen 

onderduikers. Bij onze buurman Dreise gaat het bijna mis Een onderduiker kon  zich daar 

vlak voor de overval verstoppen maar zijn jas met zijn persoonsbewijs werd door de 

overvallers gevonden. Hun zoektocht in de boerderij leverde niets op, wel werd er  meerdere 

keren geschoten in het vak graan waarin de onderduiker zich verstopt had, hij werd gelukkig 

niet geraakt of gevonden. 

 

Uiteindelijk werd de zoon van Dreise, Jan van 17 jaar, meegenomen die herhaaldelijk door de 

overvallers is geschopt en geslagen. Vermoedelijk gebeurde dit uit boosheid omdat ze geen 

enkele onderduiker hadden kunnen oppakken. Aangekomen bij de brug in de Meenteweg 

laten ze Jan weer vrij. Naar aanleiding van dit voorval is hierover in Overschild enkele 

jaren geleden een toneelstuk opgevoerd.  

Ruim een maand na de bevrijding keerden de meeste inwoners, en ook mijn ouders met hun 

gezin, terug naar Overschild. Het was eigenlijk nog te vroeg, het land stond nog voor een 

groot deel onder water, het huis was een verschrikking van natte troep en schade. Toch is het 

heel goed voor te stellen dat men heel graag terug wilde naar het eigen huis, meer dan 7 

maanden bivakkeren met een gezin bij een ander geeft ook de nodige frustraties vooral als er 

aan veel zaken een tekort is! Een heel acuut probleem bij thuiskomst was het grote aantal 

aanwezige ratten. 

In de schuur waren nog 3 vakken vol met graanschoven die niet meer konden worden 

gedorsen voordat alles onder het water kwam te staan. Door deze graanvoorraad was er een 



enorme rattenexplosie ontstaan, het was natuurlijk een waar eldorado voor deze dieren omdat 

het in de huizen en boerderijen droog was en de bewoners afwezig waren. 

Als eind juli 1945 de dorsmachine komt om dit graan alsnog uit te dorsen wordt met man en 

macht geprobeerd om zoveel mogelijk van deze plaag af te komen. 

Buurman Dirk Vink is aanwezig met 2 honden en bijna alle leden van het gezin staan met 

afgebonden broekspijpen klaar voor de jacht. Het bovenste deel van de vakken met 

graanschoven bleken bijna helemaal leeg te zijn, er kwam eerst helemaal geen graan in de 

zakken achter de dorsmachine, zo erg hadden de ratten huisgehouden! 

Het resultaat mocht er zijn, die middag werden er 88 vette ratten gevangen door mensen en 

honden. De jacht op deze knaagdieren was de gehele zomer van 1945 een prioriteit, men 

probeerde er zo snel mogelijk vanaf te komen. Dit was ook een vereiste om weer veilig 

drinkwater te krijgen, want de ratten dronken ook van het water uit de dakgoten. De 

waterleiding is bij ons pas in 1960 aangelegd! 

 

In het jaar 1945 kon er bijna niets meer worden gezaaid of gepoot, uitgezonderd wat 

zomerkoolzaad. Dus geen oogst, geen inkomsten, maar wel veel hoogopschietende onkruiden. 

Verder waren bijna alle bomen rondom de boerderij doodgegaan, van de fruitbomen bleven 

alleen 3 perenbomen in leven, één daarvan staat er nog steeds! 

De compensatie die ontvangen werd van de regering voor geleden schade en oogstderving 

was gering, totaal 1800,- gulden. Dit bedrag was voor het dichtmaken van de tankgracht, het 

herstel van de gebouwen en een bijdrage voor het verlies aan inkomsten. Echt geen groot 

bedrag, maar toch overheerste de dankbaarheid merkte je altijd, dat alle gezinsleden de oorlog 

en alle ellende daarbij, hadden overleefd!  

 

Overschild juni 2020.  Henk Kruizenga. 

Bron: foto’s uit boek Inundatie 1944-45  

 

Foto van onze boerderij bij de tankgracht (onder bij de dubbele zwarte strepen) 



 

 

 

Zomerstamppotje met veldsla en romaatjes 
 

Aardappelen koken, stampen, mengen met tomaatjes, 

           bieslook en sla, en klaar is je stamppot! 

 

 Ingrediënten 

 1½ kg kruimige aardappel 

 250 g romaatjes 

 12½ verse bieslook 

 150 g veldsla 

 125 ml crème fraîche 

 35 g uitgebakken spekreepjes 

 ½ el gedroogde nootmuskaat 

 

 

Bereiden 

1. Schil de aardappelen. Kook ze in een pan met een bodem water en zout in ca. 20-25 min. 

gaar. Was de tomaatjes en halveer. Knip de bieslook fijn. Verwijder de worteltjes van de 

veldsla. 

2. Giet de aardappelen af. Stamp de aardappelen met crème fraîche, peper en de nootmuskaat 

stevig tot puree. Schep de veldsla, tomaatjes, bieslook en spekreepjes door de puree. 

3. Als de stamppot te veel is afgekoeld kan de pan nog even op het vuur gezet worden. 

 

 



 

Coronavirus ------Racismevirus 

 

Het onzichtbare coronavirus 

terroriseert de wereld. 

Het wel zichtbare racisme(virus) 

terroriseert het niet blanke deel van de 

wereldbevolking. 

In de heersende coronapandemie zijn 

in ons land al zeker 6.000 mensen 

gestorven aan de gevolgen van Covid 19. 

Het zijn er nog meer, maar zij zijn niet 

getest. De sterfgevallen worden al 

maanden als getal genoemd, evenals de 

nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal 

naar de I.C.’s verplaatste patiënten. 

Toch zijn het deze mensen die, als waren 

zij oorlogsslachtoffers, die voor ons 

gevallen zijn. Voor mij zijn zij de 

Coronahelden. 

 

Heel het land piept en klaagt naar 

aanleiding van de gevolgen van de 

intelligente Lock Down (wat is dat 

eigenlijk?). Eindeloos gezeur over 

mondkapjes die er niet in voldoende mate 

zijn. Niet naar de kapper kunnen blijkt 

opeens een (goed)leven bedreiger. De 

kroeg/het terras blijkt voor veel mensen 

een eerste levensbehoefte te zijn. Schij 

toch uit zeg!  

 

Wat ik positief vond? 

Al jaren lang is het gebruikelijk om overal 

en nergens met je mobieltje/I-Phone in de 

weer te zijn. (gamen/appen etc). Zelfs in 

gezelschap gebeurt dat veel. Het is nu 

gebleken dat in al die jaren de 

voorbereiding is gedaan voor 

communicatieoplossingen vanaf het 

moment dat we niet meer bij elkaar 

mochten zijn. (Lock Down) In no time was 

lesgeven aan kinderen die thuis zaten via 

de computer geregeld. Thuis werken? 

Hoppa! Toch praten met je moeder die 

achter het raam zit, maar dan via 

Facetimen. Als de gemeenschap zich er 

niet op had voorbereid was dit niet zo 

soepel gelukt. 

 

 

Oh ja, nog even dit: Stel Corona 

is een fysieke vijand die ons 

land met bommen heeft 

bestookt. Verwoeste huizen, 

kroegen, bedrijven, havens en 

zo’n 6.000 slachtoffers. Die 

vijand houdt ons land bezet, wij 

zijn onze vrijheid kwijt. Zouden 

we dan ook piepen en zeuren dat we niet 

naar de kapper en niet naar de kroeg 

kunnen? Ik denk het niet. 

 

Racisme lijkt een niet uit te roeien 

fenomeen. Geen Ds. Martin Luther King, 

ook niet Nelson Mandela noch al die 

andere strijders hebben het voor elkaar 

weten te krijgen dat racisme is gestopt. Zo 

lang het, het voornamelijk witte deel van 

de mensheid, lukt om het gekleurde deel 

van de mensheid uit te buiten, blijft dit zo. 

Met mensen als Trump en zijn 

politiemensen wordt het alleen maar erger.  

 

Ik beschouw Trump als een wezen met het 

verstandelijk vermogen van een vlieg. Hij 

laat traangas gebruiken tegen vreedzame 

demonstranten. Hij wil het leger gaan 

inzetten. (nu: 02/06/’20) Over het 

vermoorden van Georg Floyd spreekt hij al 

niet meer. 

Oh ja, en Trump was ook nog een paar 

weken te laat met het nemen van 

maatregelen vanwege het Coronavirus. Dit 

heeft zeker 10.000en onnodige doden 

gekost. Iemand anders zou hiervoor op zijn 

minst levenslang hebben gekregen. 

Goh, wat ben ik blij met Femke 

Halsema......! 

 

Jan Hesseling 
 
 

Column 



 

Lijst van AED vrijwilligers juni 2020 
 
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 
 



Contactadressen aardbevingen / versterking 

 

Versterkingspunt NCG | Bewonersbegeleiders 

Hier kunt u terecht met vragen voor informatie of voor contact met de bewonersbegeleiders 

T: 088 - 04 14 477 (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur 

EMAIL: info@nationaalcoordinatorgroningen.nl | www.nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Nico Beukema | Projectleider Versterking 

M: 06 - 12 62 05 91 

EMAIL: nico.beukema@midden-groningen.nl | www.midden-groningen.nl 

 

George Kievitsbosch | Projectleider uitvoering Overschild 

T: 0598 - 72 97 14 | M: 06 - 20 48 29 67 

EMAIL: george.kievitsbosch@midden-groningen.nl | www.midden-groningen.nl 

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

 

Astrid Tirtotaroeno | Projectsecretaris Versterking 

T: 0598 - 72 93 05 | M: 06 - 33 88 01 35 

EMAIL: astrid.tirtotaroeno@midden-groningen.nl  

 

Albert Jan Arends |  Trajectbegeleider PlusKlusteam BWRI 

M: 06 - 33 14 16 06 

EMAIL: albertjan.arends@bwri.nl 

 

George Wildeboer | Projectleider 1.588, NCG 

T: 088 - 04 14 477 

EMAIL: g.wildeboer@nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Hein Gerben van der Mei | Projectleider 1.467, NCG 

T: 088 - 04 14 477 

EMAIL: h.vander.mei@nationaalcoordinatorgroningen.nl 

 

Dorpsbouwmeester Overschild | Enno Zuidema 

M: 06 - 43 84 62 38 

EMAIL: EnnoZuidema@mvrdv.com 

 

Opbouwwerker Overschild | Henriëtte Verhoeff 

M: 06 - 52 58 58 81 

EMAIL: H.Verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl 

Bereikbaarheid: maandag, dinsdag en woensdag 

 

Sociaal Team | Eef Goesten 

T: 06 - 30 48 73 56 

EMAIL: eef.goesten@midden-groningen.nl 

 

Helmi Kammenga | Projectgroep “Beleving en Verhaal” 

T: 0598 - 37 37 95 

EMAIL: helmi.kammenga@midden-groningen.nl 

 

Vergunningen | EMAIL: vergunningen@midden-groningen.nl 

mailto:info@nationaalcoordinatorgroningen.nl
http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/
mailto:nico.beukema@midden-groningen.nl
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!VOOR IN DE AGENDA! 

 
 

 

 Juni Juli Augustus September 

Midzomerwandeltocht 21    

Oud papier  4 15 26 

Eetclub    3 

Première Inundatie    25 



             
      

 

• Enorm assortiment tuinplanten 
• Bijna alles op voorraad 
• 10.000 bomen in pot van eigen kwekerij 

• Groenteplanten en groentezaden 
• 1000 soorten vaste planten op voorraad 
• Heel veel fruitbomen en fruitstruiken 

• 300 soorten rozen in pot 
 

  Het grootste tuinplantencentrum 
  van Noord-Nederland is in Siddeburen! 
 

• Grote keuze in kamerplanten 

• Grote keuze in sierpotten 

• Grote parkeerplaats  

• Gratis koffie en thee 

• Ook heel veel tuingereedschap 

• Wist je dat wij ons hebben gespecialiseerd 

in robotmaaiers van Gardena? 
 

Laat u voorlichten door de adviseurs van 
Groencentrum Freek van der Wal! 

 

Houdt ons in de gaten via de krant en facebook 
en mis niks van onze acties en aanbiedingen! 

 

G R O E N   M O E T   H E T   D O E N ! 
 

* Kwekerij   * Eigen hoveniers 

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

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


