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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

De tijd vliegt voorbij, we zijn al weer in maart 2020 en bij u in de bus  

is al weer de eerste editie van Schildjer Proat gevallen, boordevol informatie 

van om en rond Overschild. 

 

De versterking en nieuwbouw is begonnen en veel inwoners wonen elders, wat  

de nodige overlast veroorzaakt voor bewoners die blijven of tijdelijk verhuizen. 

De redactie van de Schildjer Proat heeft begrepen , als u tijdelijk  elders verblijft, 

dat uw postadres in Overschild blijft, zodat u ook de Schilder Proat kunt blijven ontvangen. 

Mocht het toch zo zijn dat u de Schildjer Proat niet in Overschild kunt ontvangen,  

dan kunt u dit doorgeven aan de redactie. 

 

U vindt in deze editie onze vaste rubrieken, zo heeft zowel Mono als Dorpsbelangen 

hun jaarlijkse vergaderingen. Deze vergaderingen zijn de moeite waard om te bezoeken, 

om van het nieuws van Overschild op de hoogte te blijven. 

Zoals  zovele verenigingen, zijn zij ook dringend op zoek naar vrijwilligers die een 

bestuursfunctie willen invullen, denk er eens over na, en loop een keer mee met een  

vergaderavond  en kijk of het iets voor u is ! 

 

We gaan ook dit jaar het dorp weer ontdoen van zwerfafval, op zaterdag 21 maart kunt  

u meedoen, meld u aan, met elkaar maken we ons dorp schoon! 

 

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  5 juni  

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, Klaasje en Rian  

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


 



 

 

 

 

 

 

Overschild, maart 2020, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

Hoewel er geen sprake is van een echte winter kunnen we concluderen dat de 

winter nu op z’n retour is. De dagen beginnen te lengen, het voorjaar staat voor de 

deur.  

 

Versterking  

De versterking is begonnen aan de Meerweg. Op dit moment zijn een aantal 

inwoners al verhuist naar een tijdelijke woning buiten Overschild en staan de 

eerste huizen leeg. Een onwerkelijk idee.  

Inmiddels is de drempel aan het oosteind van de Graauwedijk verplaatst om ruimte 

te maken voor de toegang naar het bouwterrein waar de wisselwoningen gebouwd 

zullen worden.  

Het gaat nu echt beginnen en het dorp zal langzaam maar zeker veranderen in een 

bouwput. 

 

Krachtenbundeling  

Van de bestuurstafel kan gemeld worden dat we bezig zijn de samenwerking met 

de Schildmeerdorpen te intensiveren. Er komen steeds meer onderlinge verbanden 

en er is inmiddels een werkgroep recreatie en toerisme gestart die zich bezig houdt 

met de verdere ontwikkeling van het Schildmeergebied.  

En zo werken we al samen in de opleiding van onze AED-ers en zijn er plannen 

om een schuurverkoop te organiseren met alle 6 Schildmeerdorpen. 

Een werkgroep energie/duurzaamheid staat in de startblokken. Zo maken we 

gebruik van elkaars kennis, kunde en enthousiasme.  

 

Kerst en nieuwjaar 

De viering van oud en nieuw is toch nog gelukt dankzij de inzet van vrijwilligers 

die zich op de valreep hebben gemeld. Met dank aan de medewerking van het 

stichtingsbestuur voor het openstellen van De Pompel en natuurlijk Stephan, Hero 

en Sofia die ervoor hebben gezorgd dat we elkaar hebben kunnen ontmoeten in de 

nieuwjaarsochtend. Ook de kerstboom en de fietsjes hebben de sfeer rondom kerst 

en nieuwjaar verhoogd.  

. 

Ledenvergadering   

Het is nog niet officieel bekend gemaakt maar dit zal mijn laatste bestuurlijke 

bijdrage aan Schildjer Proat zijn namens Dorpsbelangen. Op 17 maart is de 

algemene ledenvergadering en heb ik mij niet meer herkiesbaar gesteld voor een 

nieuwe periode bestuur.  

Ook bestuurder Sandra Folkersma heeft besloten om zich niet beschikbaar te 

stellen voor een nieuwe bestuursperiode.  

Dat betekent dat het bestuur nu nog bestaat uit 3 personen en dat is te weinig. Er 

wordt een dringend beroep gedaan om je te melden bij het bestuur. Als er zich 

geen nieuwe bestuurders melden zal besloten moeten worden om de activiteiten 

van de vereniging stil te leggen.  

Voorzitter: C. van der Laan 
Penningmeester: E. Boer 
Secretariaat: K. Pen 
Meerweg 1  
9625 PH Overschild 
0596 566272 
Email: 
dboverschild@gmail.com 
 
Internet: 
www.overschild.nu 
 
Ingeschreven bij de K.v.K. : 
Inschrijfno. 40023503  
 
Lid van: 
Vereniging Groninger 
Dorpen 
 
Bank: RABO 
NL19RABO0352752629 
 



 



In al die jaren zijn er vele zaken de revue gepasseerd met als absoluut hoogtepunt het jubileumjaar met de 

presentatie van het fotoboek. Ik heb me naar eer en geweten ingezet en dank een ieder voor het jarenlange 

vertrouwen. 

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

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

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

dreiging hiervan , kunnen zijn in uw dagelijks leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kunt u last hebben 

van stress, slapeloosheid of andere psychische klachten.  

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

eraan kunt hebben. Toch is het belangrijk om af en toe het hart te luchten. Alleen al om te voorkomen dat de 

stress en psychische belasting teveel wordt.  

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

aanwezig in Overschild van 14.00 uur tot 16.30 uur. Hij loopt rond in het dorp, belt aan of zit in het 

dorpshuis De Pompel. Bel of mail gerust als u met hem in contact wilt komen. 

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

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

sociaalteamslochteren@middengroningen.nl .  

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

Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW, TCMG en overheid kan Stut en Steun 

u met raad en daad bijstaan. Zij zijn ervoor u met gratis en onafhankelijke advies.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur 

Klaasje Pen 

Secr.  

 

 

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


 



 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Voor de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Overschild 

en omstreken  

 

 

dinsdag 17 maart 2020 
 

in dorpshuis de Pompel om 20.00 uur 

 

Agenda  

 

1) Opening 

2) Vaststelling agenda 

3) Notulen algemene ledenvergadering 2018 

4) Jaarverslag secretaris 

5) Financieel verslag penningmeester  

Kascommissie: Lex van der Gaag, Rob Gramberg en reserve Henk Kruizenga.  

Benoeming nieuwe kascommissie  

6) Vaststelling contributie 

7) Financieel verslag van de werkgroepen: 

(a) Kinderspeelweek 

(b) Evenementen 

(c) Schildjer Proat 

(d) Schildgroep 

8) Bestuursverkiezingen 

a) Aftredend en niet herkiesbaar => Klaasje Pen 

b) Aftredend en niet herkiesbaar => Sandra Folkersma 

 

Nieuwe bestuurders kunnen zich tot de ledenvergadering aanmelden bij 

het bestuur.  

 

9) Sluiting 

 

 

 

 

Voorzitter: C. van der Laan 
Penningmeester: E. Boer 
Secretariaat: K. Pen 
Meerweg 1  
9625 PH Overschild 
0596 566272 
Email: 
dboverschild@gmail.com 
 
Internet: 
www.overschild.nu 
 
Ingeschreven bij de K.v.K. : 
Inschrijfno. 40023503  
 
Lid van: 
Vereniging Groninger 
Dorpen 
 
Bank: RABO 
NL19RABO0352752629 
 



 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering 26 maart 2019 ter ere van het 

50 jarig jubileum van dorpsbelangen Overschild. 
 

1. Opening met koffie en gebak 

Mka: Greet Nijborg 

Corrie opent, gebak wordt rondgedeeld 

 

2. Vaststelling agenda  

Viering oud en nieuw wordt toegevoegd 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 2018 

Geen bijzonderheden 

 

4. Jaarverslag secretaris 

Klaasje leest voor 

5. Financieel verslag penningmeester 

Kascommissie Rob Gramberg, Henk Kruizenga, reserve Lex van der Gaag 

Rob en Lex hebben de kascontrole uitgevoerd.  

De kascommissie bij monde van Rob Gramberg verleent decharge. 

Jolanda Braam => vraagt naar de kosten van de AED ivm de cursus die nu voor eigen  

rekening is. Corrie legt uit de kosten voor de AED erg hoog zijn mede door het  

apparaat zelf    

 

Benoeming nieuwe kascommissie 

Lex van de Gaag, Rob Gramberg reserve Henk Kruizenga 

 

6. Vaststelling contributie 

De contributie blijft gelijk. 

 

7. Financieel verslag van de werkgroepen 

 Kinderspeelweek => Johan Folkersma: de kosten voor de DJ zijn niet 20 maar 200 

euro 

 Evenementen => geen bestuurders aanwezig. 

 Schildjer Proat=> Corrie van der Laan: geen bijzonderheden 

 Schildgroep => Bert Schrage: geen bijzonderheden 

 

8. Bestuursverkiezing 

 Aftredend en niet herkiesbaar => Ronald Katerborg 

 Aftredend en herkiesbaar => Eric Boer,  

Eric wordt met algemene stemmen herkozen.  

 

 8a Invulling oud en nieuw  

Wat willen we met oud en nieuw?  

Bert Schrage: geeft aan dat er op oudejaarsdag vuur is gestookt op het sportveld. Wie 

ruimt dat op? Deze vraag ligt niet bij dorpsbelangen en zal doorgesluisd worden naar 

MONO.  

Willen we nog vuurwerk? Nee 

Gaat de pompel open? Jolanda geeft aan dat live muziek misschien een leuk idee met 

een taxirit als BOB. Wordt de dorpsBOB  geïntroduceerd?  

 

 

 



 

 

Ellen de Vries: Kan het wat minder hard? Om nieuwjaarsochtend gezellig met elkaar te 

kletsen. Idee om in de gymzaal live muziek te organiseren en in de grote zaal wat rustiger aan 

te doen. 

Marga van der Berk heeft het idee om een stand up comedian.   

 

9. Een vooruitblik naar het fotoboek Overschild 

Corrie showt het fotoboek. Zaterdag is de presentatie in de Pompel.  

Er wordt een kleine pauze ingelast om de voorbereiding te treffen voor de presentatie van 

Henk en om de bubbels uit te reiken om gezamenlijk te toosten op de toekomst van 

Overschild  

 

10. Presentatie Henk Kruizenga 

 

Rondvraag 

Henk laat weten dat de laan van Entjes nog niet wordt verhard. DB zal navraag doen bij de 

gemeente 

Ellen: komt de steiger bij het Schildmeer nog? We weten het niet maar zullen nog navragen.  

 

11. Sluiting 

Kwart voor 11 wordt de vergadering gesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 

feesten, voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 12 08 88 88 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



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/


 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 

Nieuwsbrief maart 2020 
 

Als bestuur dachten we de versterking van ons dorpshuis te kunnen uitstellen totdat alle versterkings- en 

herbouwactiviteiten in het dorp afgerond zouden zijn. Dat leek ons logisch omdat de Pompel dan tijdens alle 

werkzaamheden blijvend dienst zou kunnen doen als ontmoetingscentrum. De conclusies in het 

versterkingsrapport van de Pompel logen er namelijk niet om: vrijwel alle wanden moesten worden versterkt, 

de kruipruimte moest worden opgevuld, de vloeren zouden aan de fundering moeten worden gekoppeld, het 

dak versterkt. Al met al een operatie die vele maanden zou duren en het gebruik van ons dorpshuis 

onmogelijk zou maken. 
 

Maar regels en geldstromen hebben anders beslist: de versterking moet worden voltooid binnen de gestelde 

termijn en dat is vijf jaar nadat het versterkingsadvies (VA) is opgeleverd. De deadline is daarmee december 

2021. We waagden nog een poging door een herbeoordeling voor te stellen zodat een nieuwe termijn van vijf 

jaar zou kunnen ingaan en de maatregelen minder zwaar zouden kunnen uitvallen. Maar dat bleek niet te 

kunnen: geen capaciteit, en de deadline zou niet opschuiven. Het bestuur besloot af te wachten. 
 

En, zoals vaker is gebeurd, er kwam gelukkig een nieuw plan. Er zou tóch opnieuw beoordeeld worden 

volgens een snellere berekeningsmethode, maar de deadline bleef staan. Kijk, dat is nu polderen, ook in 

Overschild. Zo gezegd, zo gedaan en we hebben inmiddels informatie ontvangen welke 

versterkingsmaatregelen nodig zijn en hoe we de Pompel zouden kunnen openhouden. 
 

Kort gezegd komt het er op neer dat de binnenwanden nu sterk genoeg zijn als ze onderling of aan het 

dakvlak verbonden worden en dat de fundering en vloer ook in orde zijn. Maar de buitengevels moeten wel 

worden versterkt zodat 

ze niet kunnen scheuren 

en naar binnen of naar 

buiten kunnen vallen. De 

constructeurs hebben nu 

bedacht dat de 

binnenwanden boven het 

plafond verbonden 

kunnen worden met 

staalkabels. Dit is een 

geringe ingreep die 

zonder al te veel overlast 

zou kunnen 

plaatsvinden. Om de 

gevels te stabiliseren zal 

de gehele buitenschil (de 

zichtbare steenlaag) en 

isolatie worden 

verwijderd om de nodige 

versterkingen aan te kunnen brengen, waarna isolatie en een lichtere buitenschil worden teruggeplaatst. We 

krijgen dus een geheel nieuwe LOOK! Mocht je daar ideeën over hebben, laat het ons weten. 
 

Wie meld zich aan als nieuw bestuurslid? Of, 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 



 



 

NIEUWSBRIEF   februari   2020 

 
Beste Schildjers, 
De eerste DVO Nieuwsbrief in 2020. Deze keer gelijk maar een uitgebreide aflevering. 
 

Gelezen op TVNoord 
WOENSDAG 5 FEBRUARI 2020, 16:56  

 
Boete voor snel verkopen nieuw bevingsbestendig huis wordt afgeschaftko aal/ANP)  
Mensen die hun gesloopte en nieuw gebouwde aardbevingsbestendige huis verkopen, hoeven geen bedrag af 
te staan over de meerwaarde van de woning. Dat heeft minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken 
besloten.  

 
GESCHREVEN DOOR  

Mario Miskovic  
                            Verslaggever  
Deze zogeheten waardesprong was een regeling om speculatie met huizen in het versterkingsprogramma tegen 
te gaan.  
 
Meerwaarde 
Als de verkoop binnen vijf jaar na de oplevering van het nieuwe huis meer opleverde dan 110 procent van de 
waarde van het huidige huis, dan moest de eigenaar een deel van de meerwaarde terugbetalen. De boete 
zorgde voor onbegrip onder bewoners. 
 
Geen aanleiding 

Het ministerie zegt hier gesprekken over te hebben gevoerd met de gemeenten in het aardbevingsgebied en 
met makelaars. 
'Hieruit blijkt dat er op dit moment geen aanleiding is om de waardesprong toe te passen', aldus het ministerie. 
'Daarom is besloten om de waardesprong tot nader order niet toe te passen.'  
Mocht de waardesprong ooit wel weer actief worden, dan geldt het vanaf dat moment en niet met 
terugwerkende kracht. 

 

Bestemmingsplan verbrede reikwijdte Overschild (de kom van het dorp). 
De ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Overschild is in een nieuwe fase 
terechtgekomen. Op het voorontwerp hebben we tot 15 januari jl. onze visie kunnen geven. Dat is door een 
viertal bewoners gedaan. Die reacties zijn nu verwerkt en dat heeft geleid tot tenminste de onderstaande  
wijzigingen: 
- uitbreidingslocaties aan Kanaalweg en Meerweg zijn n.a.v. de opmerkingen in het dorp geschrapt. De 

uitbreidingslocatie aan de Graauwedijk richting Appingedam is ter compensatie iets verlengd (van ca. 3 
naar ca. 5 kavelmogelijkheden); 

- Adres Meerweg 22 komt onder het regime van het bestemmingsplan Overschild te vallen en niet meer 
onder die van het bestemmingsplan buitengebied. 

Het ontwerp-bestemmingsplan kan nu worden ingezien via de website van de Gemeente Midden-Groningen. 

(https://www.midden-groningen.nl/plannen-projecten/publicatie/bestemmingsplan-verbrede-reikwijdte-

overschild). En we hebben gehoord, dat er ook voor het buitengebied een nieuw bestemmingsplan in de maak 

is. Meer hierover in de nieuwsbrief van Gemeente en NCG, die medio maart verschijnt. 

 

 

https://www.rtvnoord.nl/wieiswie/140/Mario%20Miskovic
https://www.rtvnoord.nl/wieiswie/140/Mario%20Miskovic
https://www.midden-groningen.nl/plannen-projecten/publicatie/bestemmingsplan-verbrede-reikwijdte-overschild
https://www.midden-groningen.nl/plannen-projecten/publicatie/bestemmingsplan-verbrede-reikwijdte-overschild
https://www.rtvnoord.nl/wieiswie/140/Mario%20Miskovic
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Natuurvrij slopen en natuurinclusief bouwen. 
Met het bouwen van fauna-toren achter De Pompel zijn we er niet. De huizen die moeten worden gesloopt 

worden eerst “natuurvrij” gemaakt. Dat gebeurde tot nu toe met veel PUR. Daar bestaan veel bezwaren tegen, 

omdat dat natuurlijk niet echt milieuvriendelijk is èn kan leiden tot hogere stortkosten van het sloopafval. Er kan 

nu ook worden gekozen voor borstels en gaas om het PUR gebruik te minimaliseren.  

Bouwbedrijf Fledderman voert de werkzaamheden uit op aanwijzing van de ecoloog Rinus Dillerop. Een week 

van tevoren wordt de bewoner door de fa Fledderman geïnformeerd. Bewoners kunnen bij de Gemeente 

Midden-Groningen (versterking@midden-groningen.nl) een indicatie opvragen van de kosten van het 

natuurvrij-maken. Zie verder ook de Checklist Versterken Overschild. 

Omwille van dezelfde diertjes (vleermuizen, mussen en gierzwaluwen) moet onze nieuwe huis natuurinclusief 

worden gebouwd.  Voor iedere woning geldt eenzelfde taakstelling vanuit de ontheffing Wet 

Natuurbescherming (Wnb). Naast fourageer- en rustplaatsen is het nodig dat de dieren nestplaatsen hebben. 

Het gaat daarbij om dieren die normaliter in woningen huizen. Uitgangspunt vanuit die ontheffing Wnb is dat 

nestplaatsen in de woning worden ingebouwd (het buiten ophangen van nestkasten is niet standvastig = niet 

gelijk aan de levensduur van een woning en wordt daarom niet toegepast). Nu kan dat conflicteren met de 

constructie van dak en buitengevels van de woning (houtskelet met veel isolatie en geen spouw). Er is dus 

maatwerk nodig per woning (mag ook bijgebouw zijn) in overleg met architect/aannemer. Nadere informatie bij 

de ecoloog, dhr Theo Jager van Natuurscope (theojager@natuurscope.nl). Zie ook het Mitigratieplan Overschild 

van Arcadis. 

 

Koplopers 
In het buitengebied is het zgn Koploper-project in volle gang. 
Van de 60 woningen die voor het Koploperprogramma in aanmerking vallen staan er 23 in en om Overschild. 
Het idee van het Koploperprogramma is dat bij gelijkvormige huizen, in dit geval 'Krimpjes' (de 
landarbeidershuisjes met een smalle voorgevel, die na zo'n anderhalve meter breder wordt), de constructie 
ongeveer gelijk is, zodat de versterking ook op dezelfde manier kan worden aangepakt. Van de in totaal 60 
geselecteerde arbeiderswoningen worden er zes uitgebreid doorgerekend; de andere worden doorgerekend op 
de kritische punten. Bij de versterking wordt de NPR 2018-norm gehanteerd. 
Deze aanpak heeft zeker voordelen doordat de aanpak sneller kan (rond begin april -ik zeg niet 1 april- zouden 
de plannen voor de betrokken huizen rond moeten zijn) maar er is nog veel onbekend en ook veel onzeker: hoe 
kom je er bijvoorbeeld achter wat een kritisch punt in jouw huis is? 
 
Ter voorbereiding wordt bij de betrokken huizen uitvoerige grondsondering verricht. Dat had vóór de kerst 
zullen gebeuren en is in werkelijkheid rond deze tijd afgerond, maar er gebeurt dus wel degelijk iets. Het is van 
belang dat je te horen of te zien krijgt wat de resultaten van dat sonderingsonderzoek zijn, zodat je niet met te 
korte heipalen wordt afgescheept. 
Belangrijk is ook dat schadeherstel en versterking sowieso gecombineerd worden uitgevoerd. De NCG moet 
hiertoe over de schaderapporten van de TCMG en voorgangers beschikken maar dat gaat om privacy redenen 
niet vanzelf. De handigste optie is daarom om zelf je rapporten naar de NCG te sturen. Daar vragen ze 
waarschijnlijk ook wel om. De bewoners is gevraagd in een vroeg stadium hun eventuele wensen aan te geven 
voor als er toch aan hun huis wordt gesleuteld. Te denken valt aan betere isolatie en een warmtepomp maar 
ook aan een andere indeling, of uitbouw aan het huis. Dit soort zaken is in principe voor eigen rekening maar 
misschien kan het vlotter en goedkoper als het samen met de versterking gebeurt. Denk er daarbij wel om dat 
als bijvoorbeeld het dak eraf moet en er daarna een nieuw dak moet komen, dat nieuwe dak sowieso volgens 
het huidige bouwbesluit moet worden gemaakt, dus met een stevige isolatie. En dat het volgens het huidige 
besluit moet gebeuren betekent dat de  NCG betaalt! Lastig is dat nu reeds wordt gevraagd naar 
verbeterplannen, terwijl de bewoners nog niet weten wat de versterking in gaat houden. Misschien is het 
advies: maak maximale plannen; je wordt er niet aan gehouden. 
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Duurzaamheidssubsidie 
In het kader van de versterking in Overschild kan iedereen € 7.000 subsidie aanvragen voor 
duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast kan een subsidie worden aangevraagd uit het Fonds Kwaliteitsimpuls. 
De laatste subsidie kent de zgn 30/70 regeling; d.w.z. dat je van de totale investering 70% krijgt vergoed uit dat 
Fonds en dat je dus 30% zelf moet betalen. Kies je voor duurzaamheidsmaatregelen, dan kan de subsidie ad       
€ 7000 worden aangewend voor de betaling van die 30%. Informatie over de subsidieregeling vind je op de 
website van SNN. 
 

Denk aan de buren .. 
In (nagenoeg) alle gevallen van sloop/nieuwbouw zullen de woningen worden gefundeerd op (lange) palen. 
Houd s.v.p. rekening met de buren, die nog wel in hun huis wonen. Kies bij voorkeur niet voor heipalen, die de 
grond in geslagen moeten worden, maar voor schroef- of buispalen. Dat voorkomt een hoop ellende in bijv. de 
servieskast, maar vergeet ook niet de bouwkundige schade die kan ontstaan aan de woning van de buren 
waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk zal zijn. 
 

Klimaatadaptief bouwen 
Weer een nieuwe “kreet” waar we mee worden geconfronteerd. Wat het precies betekent weten we nog niet. 

De Veiligheidsregio Groningen heeft  mondeling een advies afgegeven bij de Gemeente. Bouw iets hoger dan 

het maaiveld/weg vanwege de lage ligging van Overschild en voorkom op die manier wateroverlast bij hevige 

regen e.d. (lijkt steeds vaker te gaan voorkomen). Overigens lijkt het er op dat veel bouwers al uitgaan van 

tenminste 20 cm boven de kruin van de weg voor de bovenkant van de begane grond vloer. Of dat voldoende is, 

is nog niet duidelijk. In het digitale handboek van de Gemeente, dat binnenkort verschijnt (op intranet) wordt 

hierover een pagina opgenomen. 
 

Intranet 
Steeds meer bewoners melden zich aan voor de Intranetpagina van de Gemeente Midden-Groningen en NCG, 

speciaal voor de bewoners van Overschild. Je vind er belangrijke informatie en documenten, je kan er vragen 

stellen (en de antwoorden op de vragen die anderen stelden nalezen). Aanmelden voor (of eerst alleen 

informatie opvragen over) het Intranet kan bij Astrid Tirtotaroeno (projectsecretaris Versterking Overschild): 

versterking@midden-groningen.nl. 
 

Versterkingscafé 
De DVO gaat het versterkingscafé hervatten in samenwerking met de opbouwwerker. Verdere informatie wordt 

nog verspreid.  

 

Werkzaamheden in het dorp 
Het gaat nu spannend worden. Aan de Meerweg gaan de eerste woningen worden gesloopt. Ook Enexis en evt. 

andere Nutsbedrijven (Waterbedrijf Groningen, KPN en Ziggo) gaan met twee ploegen aan de slag met het 

leidingwerk;  aan de Meerweg en vervolgens Kanaalweg en aan de Graauwedijk-oost en vervolgens west . 

Natuurlijk gaat dat enige verkeershinder opleveren.  

- Op het terrein tussen Meerweg 28 en 22 wordt een keerlus gerealiseerd voor bouwverkeer. 

- Houd de berichtgeving in de gaten èn bezoek de Informatiebijeenkomst op 27 februari a.s. in De Pompel 

(inloop vanaf 19.00 uur). 

 

Kartelvorming van bouwbedrijven?  
De bouwbedrijven Geveke, Friso, Kooi, Van Wijnen, Rottinghuis en BAM ('B6') hebben de handen 

ineengeslagen om samen met goedkeuring van de overheid voortvarend aan de gang te gaan met de versterking in 

Groningen. Dat klinkt mooi maar er zijn wel wat 'maren':  
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· We lezen in de media: 'Onderdeel van de plannen die de aannemers hebben, is dat er met hun deskundigheid 

wordt gekeken hoe een woning aardbevingsbestendig wordt. Zonder dat constructeurs dat uitgebreid doen door 

een woning te toetsen aan de zogenoemde Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). De aannemers willen graag snel 

aan de slag en achteraf controleren of een woning aan de veiligheidsnorm voldoet. Is dat niet het geval, dan wordt 

dit alsnog gedaan. Volgens de aannemers hoeft hiervoor niet opnieuw heel het huis over de kop, omdat het dan 

maar om kleine aanpassingen gaat.' Klinkt niet superveilig...  

 

· 'Het akkoord houdt onder meer in dat zes regionale aannemers een projectbureau opzetten dat het werk verdeelt. 

[...] Door het opzetten van een eigen bureau hoeven aannemers niet meer aan Europese Aanbestedingsregels te 

voldoen. Deze processen kosten veel tijd. Hiervoor is eigenlijk toestemming van de Europese Unie nodig. 

Volgens ingewijden is er nu voor gekozen om het Groninger Bouwakkoord als proef uit te voeren, zodat er meer 

speelruimte is, zonder dat de overheid en de aannemers op de vingers worden getikt door de EU.' Óh? 

  

· 'Huiseigenaren hebben straks zelf de keuze of ze voor deze nieuwe aanpak gaan of dat ze hun woning op de 

traditionele manier laten versterken. [...] Woningcorporaties kunnen zelf aannemers kiezen die hun panden 

versterken.' O, die wél en wij níet? En als ik de mij toegewezen aannemer nou niet aardig vind? 

  

· Nog een pikant detail: het geheel presenteert zich onder leiderschap van Jan Emmo Kooi, directeur van 

Bouwbedrijf Kooi en... oud-directeur van het Centrum Veilig Wonen.  

  

De vraag is dus hoe blij we hiermee moeten zijn. In de sociale media wordt gesproken van kartelvorming, en de 

vraag is ook gerezen of dit wat Europa betreft überhaupt wel mág.  

Het dilemma voor u en mij is: snel laten versterken door een van deze partijen is mooi, maar gebeurt het dan wel 

(meteen) góed?  

 

REACTIES  
Wil je reageren op deze nieuwsbrief of iets anders kenbaar maken bij de DVO, stuur dan s.v.p. een email naar 
versterkingoverschild@gmail.com. Je kan natuurlijk ook als “Gast-aan-tafel” aanschuiven bij een DVO 
vergadering. De DVO wil graag geïnformeerd worden over de ervaringen van de Schildjers in hun specifieke 
situatie. Op die manier willen we een beter zicht krijgen op hoe het proces tot nu toe verloopt en waar zich nog 
niet opgeloste knelpunten voordoen. Ook willen wij onderzoeken of er voldoende draagvlak is om een collectief 
te vormen dat zich beter (ook juridisch) kan wapenen tegen de “stroperige bureaucratie” waar we nu mee te 
maken hebben.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van april starten we weer met het versterkingscafé. Nu veel mensen aan de gang 

moeten / willen / of zijn, is er waarschijnlijk behoefte aan meer informatie over tal van 

onderwerpen. Te denken valt aan opties om geld te besparen door werkzaamheden samen te 

laten uitvoeren zoals fundering, inkoop van materialen, grondwerkzaamheden, tuinaanleg, 

aanschaf van keuken, badkamer, etc.  

Ook valt te denken aan het uitnodigen van experts voor bijvoorbeeld de aanpak van natuurvrij 

maken of natuur inclusief bouwen (allebei verplicht bij herbouw). Denkend aan de overvloedige 

regen die we hadden is overleg over waterafvoer, rioolaanleg, hoogt van bouwen vast ook 

nuttig. Er zijn nog tal van onderwerpen die bespreekbaar zijn, wie weet er al alles over isolatie, 

verwarmen, ventilatie, nutsaansluitingen, aardbevingsbestendige bouw en voorkomen van 

toekomstige schade?  

Het versterkingscafé is voor en dóór bewoners maar wordt in de organisatie gesteund door het 

opbouwwerk. Binnenkort verschijnen een poster en flyers met meer informatie. 



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/


 

Overschild Schoon  

Beste dorpsgenoten, 

In navolging van de geslaagde zwerfvuil actie vorig jaar, waarbij we maar liefst 18 

vuilniszakken met zwerfvuil hebben verzameld van ons dorp en daarbuiten, organiseren wij 

op zaterdag 21 maart aanstaande opnieuw een zwerfvuil actie in Overschild. Om 10.00 uur 

kunnen vrijwilligers zich verzamelen bij de Pompel, waarna we in verschillende groepen het 

zwerfvuil in het dorp gaan opruimen. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijwilligers zullen we 

de straten in het dorp opruimen en uitweiden naar buiten het dorp en het kanaal of andere 

plekken waar veel zwerfvuil ligt. 

Om 13:00 uur verzamelen wij ons weer bij de Pompel met het door ons verzamelde afval. 

Als je graag het zwerfvuil in Overschild wilt opruimen en ons dorp nog mooier wilt maken, 

geef je dan op bij Bart Leving, via de mail: leving@telfort.nl of telefoon / whatsapp: 

0629524505 of geef je op via een van de bestuursleden van Dorpsbelangen. Geef bij je 

aanmelding op met hoeveel mensen je komt en of er ook kinderen meedoen. 

Vooraf aanmelden is belangrijk, zodat er voldoende materiaal besteld kan worden. Voor 

iedere deelnemer regelen wij dan handschoenen en vuilniszakken. Voor de kinderen zijn er 

ook veiligheidshesjes beschikbaar. 

Voor de volwassenen vragen wij om zelf een veiligheidshesje mee te nemen. 

Hopelijk tot de 21ste, 

Bart Leving 

 

mailto:leving@telfort.nl


 
 

 

 

  



 

 

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 te overhandigen.   
 

                                          De redactie heeft kennis gemaakt met: 
  
 

Anniek Huijzer  

Meenteweg 6a 

 
 
 
 

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

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

 

 

Hoi!  

Mijn naam is Anniek Huijzer en sinds januari woon ik aan de Meenteweg 6a in Overschild!  

 

In februari werd ik verrast met een bosje bloemen en kreeg ik de vraag of ik het leuk vindt om 

mijzelf even voor te stellen in Schildjer Proat. Natuurlijk wil ik dat, wat leuk en bijzonder dat 

jullie dat in Overschild hebben!    

 

Ik ben geboren en getogen in Ten Boer. Mijn ouders hebben een boerderij. Van kinds af aan 

vind ik het prachtig op de boerderij! En naast het spelen op de boerderij, wekte ik ook een 

interesse voor de dieren, ondernemerschap en het agrarische leven. Vandaar dat ik na mijn 

HAVO diploma richting de hogere landbouw school in Dronten ben gegaan. Inmiddels heb ik 

mijn diploma en woonde ik na 3 jaar zelfstandig ineens weer thuis. Dat was voor iedereen 

weer even wennen!  

 

In tussentijd waren mijn ouders oriënterende naar een huis, waar zij over een paar jaar willen 

gaan wonen. Met de intentie: mochten wij wat moois vinden, dan kan ik er eerst een paar jaar 

wonen. En gaan mijn ouders en ik over een paar jaar ruilen. En daar kwam de Meenteweg 

langs! Een droomplekje voor mijn ouders. En zo geschiedde het. Vandaar dat mijn ouders ook 

geregeld op de Meenteweg te vinden zijn.  

 

Vandaag de dag ben ik werkzaam op het melkveebedrijf 

thuis. Als u/jij het leuk vindt om te weten wat we daar doen,  

kan u/jij ons vinden op Facebook: melkveebedrijf Huijzer. 

  

In mijn vrije tijd ben ik 's winters op de ijsbaan te vinden.  

Ik vind het heerlijk om te schaatsen en wie weet kan het  

dit seizoen nog op het Dannemeer!  

 

Wellicht tot ziens!  

 

Met vriendelijke groet,  

Anniek Huijzer 



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



Fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’, op zoek naar het meest dierbare 

plekje van Overschild!  

 

We hebben vast allemaal wel een dierbaar plekje, thuis of in de buurt. Denk maar eens aan 

‘die oude stoel in de woonkamer, bij de kippen op het erf of dat doorkijkje vanuit het raam’.  

Wat is het leuk om dit vast te leggen en te laten zien aan anderen: dit is mijn dierbaarste plek 

in Overschild! 

Bewoners uit Overschild kunnen de komende tijd aan de slag met hun fototoestel of 

smartphone. Het idee achter de fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’ is om het meest 

dierbare plekje van het dorp of omgeving te laten zien, door het zelf maken van een foto of 

het insturen van oude foto’s.  

Alle bewoners van Overschild kunnen foto’s inzenden. Deze foto’s worden geselecteerd door 

een werkgroep van bewoners en daarna tentoongesteld. Bewoners uit het dorp kunnen daarna 

een stem uitbrengen op de mooiste of indrukwekkendste foto’s.  

Deze zullen later worden gedrukt op een echte ansichtkaart en voorzien van een toepasselijke 

tekst. De ansichtkaarten zullen vervolgens op alle adressen gratis worden bezorgd.    

Opbouwwerker Henriette Verhoeff is enthousiast dat een aantal bewoners van Overschild 

deze activiteit organiseert. Zowel de selectie van de foto’s, het bedenken van de teksten en het 

maken van de tentoonstelling zullen door bewoners uit het dorp worden opgepakt. 

Inzendingen van foto’s voor ‘Groeten uit Overschild’ kunnen worden ingestuurd tot 1 juli a.s. 

Per persoon één foto! 

Doet u mee? 

Wie wil meedoen aan de fotowedstrijd kan contact opnemen via 06 5258588 of 

h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl. Foto’s kunnen worden gemaild naar dit e-mailadres.  

mailto:h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl


 

       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



     WINDLUST MAIL 

Als eerste begin ik met een heuglijke 

mededeling: Er is een molenaar die 

ons team van Marius en mij komt 

uitbreiden. Zijn naam is Egbert 

Reining en hij stelt zichzelf apart even 

voor. Wij zijn heel blij dat we nu 

eindelijk versterking hebben want we 

merken dat bij ons de jaren beginnen 

te tellen. Egbert heeft al enkele keren 

meegedraaid en ook alleen op de 

molen is hij niet voor een kleintje 

vervaard, want hij draait o.a. ook op 

de Zilvermeeuw bij Onderdendam. Dit 

is eveneens een zelfzwichter maar dan 

een nog maalvaardige poldermolen. 

Toch zouden wij ook nog wel iemand 

uit het dorp erbij willen hebben. De 

stichting heeft een opleiding gestart 

waarmee een geïnteresseerde kan 

leren veilig met de molen en 

bezoekers ervan om te gaan en die 

opleiding duurt veel korter dan de 

twee en een half tot drie en een half 

jaar van de officiële opleiding. Je mag 

ook veel minder maar dat is logisch want lang niet alles van de molens komt aan bod. Wat wel 

aan bod komt is eenvoudige weerkunde, valbeveiliging, draaien voor de prins en veilig omgaan 

met bezoekers op de molen en dan specifiek op de molen waarmee je gaat draaien. Dus als u het 

leuk vindt om toch wat met molens, in dit geval de Windlust, te gaan doen aarzel dan niet en 

meld u aan. 

 

Wat hebben we verder gedaan als het rondsmeren waarover ik de vorige keer heb verteld? Nou 

we zijn heel druk geweest met schoonmaken van het maalkoppel en ook verder is er gestofzuigd, 

geveegd en gepoetst. Dat vegen en stofzuigen wordt regelmatig gedaan en dat moet ook wel 

want uiteindelijk is graanmalen een tamelijk stoffige bezigheid waarbij de molenaars er soms 

behoorlijk wit uitgeslagen uitzien. De builkist is schoongemaakt en hier en daar wat bijgesteld 

zodat hij weer wat mooier draait. Eigenlijk moeten er een paar onderdelen aan worden 

vernieuwd omdat ze beginnen te verslijten. 

 

Al het aanwezige graan, behalve anderhalve zak gerst, hebben wij vorig jaar gemalen en het 

meel is afgevoerd door onze onvolprezen Henk Kruizenga. Terwijl u deze Windlust Mail zit te 

lezen hopen wij  ruim 600 kg. aan tarwe en haver als nieuwe voorraad van hem te hebben 

gekregen zodat we weer een poosje vooruit kunnen. 

 

Dit jaar wordt het spannend voor de Windlust. Het motorhuisje is gerestaureerd, althans de 

muren en er zijn nieuwe kozijnen in gekomen. Ook de deur is vernieuwd (restauratie was niet 

meer mogelijk) en glimt ons weer tegemoet. De ramen zijn nog niet klaar en ook de vloer moet 

nog worden aangebracht. Daar wordt nog even mee gewacht omdat we nog niet precies weten 

hoe zwaar die moet worden. 



 

En voor diegenen die zich nog herinneren dat er een hommelnestje onder dat vloertje zat, het 

nest heb ik ondergebracht bij mij thuis in een kistje en heb  een beetje bijgevoerd met 

suikerwater. De hommels vlogen vrolijk rond zonder noemenswaardige problemen.  

Na 2 maanden bleek het nest leeg en verlaten waarna ik de boel heb opgeruimd. 

 

Bovenop het dak van het motorhuisje moet nog een ontluchtingstorentje komen en dan lijkt het 

alweer heel wat. Momenteel zijn er ingenieurs bezig om uit te rekenen of de motor die in het 

motorhuis wordt geplaatst voldoet aan enkele uitgangspunten en als dat goed is dan kunnen we 

binnenkort een Bronsmotor verwelkomen. Misschien nog dit voorjaar en anders in de loop van 

dit jaar.Leuk om na ruim vijftig jaar weer een motor in de molen van Overschild te hebben en er 

ook mee te mogen werken.  We gaan het beleven. 

 

Dit jaar wordt ook weer heel spannend voor het dorp Overschild. De molenbiotoop speelt een rol 

bij de bouwplannen van diverse woningen en kan ook roet in het eten gooien omdat de 

tekeningen niet voldoen aan die biotoop. Wij vinden dat heel vervelend maar kunnen er weinig 

aan veranderen. Het beste kunt u contact opnemen met de molenstichting MSMOG, de gemeente 

of de dorpsbouwmeester om te bezien of er oplossingen en/of aanpassingen mogelijk zijn. Ik heb 

al gehoord dat een mogelijkheid zou kunnen zijn het huis te draaien zodat de dakconstructie 

minder werveling richting molen veroorzaakt. Het lijkt misschien ver gezocht, maar als 

voorbeeld: toen de bomen langs het Eemskanaal werden gerooid draaide de Windlust beduidend 

sneller als de wind uit die richting kwam, een afstand van meer dan 300 m. Dus zoveel maakt het 

wel uit. Ik wens u allen veel wijsheid in deze. 

 

Tenslotte nog 2 foto’s uit de oude doos. 

 

1.Het motorhuisje in 1947, met de vrachtauto van v.d.Zwaag. De oude ingang (veel lager dan nu 

met een mooi halfrond raam erboven) naar de molen en het motorhuisje met 

ontluchtingskokertje.   

 

 
 

 

 

 



2. Overschild op een prentbriefkaart uit 1908 (toen is hij gepost en gestempeld) waar de molen 

links boven de daken uitsteekt, maar nog niet verhoogd is want dat gebeurde pas na 1915. 

Er is veel veranderd in de jaren. 

 

 
 

Voor nu zoals gebruikelijk,    

Tot Mails/Meels 

Marius, Egbert en Lex 

______________________________________________________________________________ 

 

GEVONDEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie is er op zoek naar dit lieve olifantje, dat begin januari gevonden is aan het einde van de 

Meerweg in Overschild.  

Als je deze lieve knuffel herkent dan kun je hem ophalen op 

 Meerweg 6. 



Even voorstellen.  

 

Ik ben Egbert Reining, 22 jaar oud en kom uit Kantens.Als jong ventje was het “Molens” dat 

ik riep van de achterbank of uit de kinderwagen.Waarom? Geen idee, was het interesse in de 

wieken of zoals ieder kind zingt: “Zo gaat de molen … “ 

Maar ja er komt een leeftijd dat elke vader zegt tegen zijn zoon: “Jongen, het wordt tijd voor 

voetbal.” Maar lang zou het feest niet duren, ik had immers iets veel anders gevonden. 

Rond diezelfde tijd zijn mijn ouders, mijn zusje en ik verhuisd naar een huis met uitzicht op 

de molen in ons dorp. Mijn zaterdagmiddagen bestonden uit gluren uit het raam slaapkamer 

richting de molen met als droom ooit molenaar te worden.Er was wel een probleem dat er een 

drukke weg tussen mij en de molen liep.Uiteindelijk mocht ik na veel smeken en vragen naar 

de molen.Eenmaal bij de molen werd ik met open armen ontvangen en leerde ik al snel hoe 

een molen werkte en dit resulteerde er uiteindelijk in dat ik toch een molen in de tuin wilde 

hebben met uiteraard een vang en zeilen. 

Ik ben op een goede zaterdag naar Onderdendam gefietst om een kijkje te nemen in de net 

herbouwde korenmolen de Hunsingo en van molenaar Jan Knegt mocht ik uiteindelijk elke 

zaterdag en zondag komen helpen op de molen.Hij bleek ook molenaar te zijn op de 

Zilvermeeuw en ook die molen stond geregeld op de lijst van het weekend. 

Na mijn opleiding molenaar ben ik uiteraard molenaar geworden op de Hunsingo en de 

Zilvermeeuw maar ook op poldermolen de Palen.De Palen stond stil wegens ontbreken van 

een molenaar en het bleek voor mij een uitgelezen molentje te zijn om mijn geleerde praktijk 

goed uit te kunnen oefenen. Want ja, 19 jaar en dan molenaar wie kan dat zeggen? 

Maar helaas door werk moest ik twee molens laten staan. Toen ik ontslag nam ben ik weer 

met meer vrije tijd komen te zitten en ging ik op zoek naar een molentje erbij. Collega-

molenaar Wieringa stelde voor om eens contact op te nemen met de Molen Stichting Midden 

en Oost Groningen en zo geschiedde.Het eerste gesprek werd snel gepland. En uit dit gesprek 

vloeide voort dat Overschild misschien wel een geschikte molen  zou kunnen zijn. En na een 

afspraak was een kennismaking een feit net voor kerstmis. 

Dat werd een leuke middag met Lex en Marius, twee gedreven molenaars die hart en ziel in 

de molen steken en die aangaven zeer blij te zijn met jonge aanwas. 

Nu, een paar maanden verder, heb ik ook al enkele malen alleen met de molen gedraaid en 

hoop Overschild over de vloer te krijgen, want de molen is van oudsher de spil in een dorp. 

 

Dank voor jullie aandacht en wie weet tot ziens op de Windlust. 

Muldersgroet van Egbert Reining 



 

 
 

Een groep enthousiaste kinderen zijn hun voorjaarsvakantie goed begonnen. De eerste 

activiteit vanuit de werkgroep Evenementen was in samenwerking met de opbouwwerker 

Henriette Verhoeff, Maricee Ten Bosch en Carel Leemhuis! Dit evenement vond 18 februari 

plaats. De kinderen uit Overschild en omstreken kregen informatie over de verschillende 

vogels die zij buiten kunnen tegenkomen. Ze hebben geluisterd naar leuke weetjes over de 

vogels tot het bekijken van verschillende nestkasten.  

 

Dinsdag 31 maart organiseert de werkgroep een bloemschikavond. Wat de werkgroep alvast 

kan verklappen is, dat het om 19.30 uur begint en €17,50 kost. Lijkt het u sowieso leuk, 

zonder dat u weet wat u gaat maken? Geef je dan op bij Rammona via het telefoonnummer 

06-10910987of via haar mailadres: rammonasmit@hotmail.com. Verdere informatie volgt 

middels een flyer.  

 

Paaseieren zoeken gaat de werkgroep dit jaar ‘in een anders jasje steken’. Het wordt 

georganiseerd op Goede Vrijdag van 11:00 tot plusminus 12:00 uur. Na een heuse zoektocht 

gaan we met z’n allen brunchen. Opgave is verplicht, in verband met de inkopen. De 

werkgroep vraagt een vergoeding van €1,00 per kind. U kunt uw kind opgeven bij Rammona.  

 

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

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

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

 

Tot slot wil de werkgroep u op de hoogte brengen van dit heugelijke nieuws. Sinds januari is 

de werkgroep een lid rijker. Dennis, de partner van Gabriella, versterkt vanaf nu de 

werkgroep. De werkgroep is erg blij met zijn komst! 

 

 

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


 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

  

 

Ledenvergadering op 6 april om 20.00 uur in dorpshuis de Pompel te Overschild. 

Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de agenda en de notulen van de 

vorige ledenvergadering. 

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. 

Voetbal 

Op zondag 5 april begint het voetballen weer. Lijkt dit je leuk kom dan een keer mee 

voetballen.  

We beginnen de eerste weken graag om 18.00 uur i.v.m. de invallende duisternis.  

Volleybal 

Het volleybalseizoen zit er aan het eind van deze maand alweer op. We hebben heel wat 

avonden ons in het zweet gewerkt. De opkomst was dit seizoen zeer wisselend. Verder spelen 

we met een team elke laatste vrijdag van de maand in de sporthal de Ringen te Delfzijl. Dit is 

zeer leuk en gezellig. 

Het 22e recreatief volleybaltoernooi in Hellum staat ook weer voor de deur. Het evenement 

wordt in twee dagen gespeeld.  

De datums zijn 26 en 27 juni. 

Wie graag mee wil doen met het volleybaltoernooi kan zich opgeven via 0620820026. Dit kan 

t/m 12 april i.v.m. inschrijven van teams. Zorg ervoor dat je beide dagen mee kunt doen. 

Zodra het bekend is wie allemaal mee doen gaan we via loten bepalen wie bij elkaar in 1 team 

komt. Dit om misverstanden te voorkomen.  

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue. 

Op 16 mei willen we weer een sport en spelmiddag organiseren.  
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Trommel daarom uw vrienden, buren, collega’s en -of familie op en maak een team bestaande 

uit 5 personen en geef u op voor 2 mei. Tijdens deze middag ga je d.m.v. verschillende 

spellen de strijd aan met de andere teams om de felbegeerde wisselbeker. Wie wil die nou 

niet! 

Aansluitend hebben we op het sportveld een heerlijke barbecue met de nodige vleessoorten, 

salades en natuurlijk drankjes. De kosten voor de barbecue bedraagt voor 13 jaar en ouder 

12,50 euro p.p. excl. drankjes. Van 6 t/m 12 jaar 5 euro en van 1 t/m 5 jaar gratis. U mag zich 

ook alleen voor de barbecue opgeven.  

Opgeven kan via 0620820026 of bovenstaand mailadres. 

70-jarig bestaan 

Wat hebben we 18 januari een leuke dag gehad. Het 70-jarig bestaan van onze vereniging 

konden we niet zonder feestje voorbij laten gaan. S’ middags hebben we ons vermaakt met 

allemaal leuke spellen en heerlijke tompouchen. De kinderen gingen gelijk de verschillende 

spellen bij langs. De ouderen keken eerst de kat uit de boom, maar volgden daarna al snel. 

Aan het einde van de middag kreeg iedereen die aanwezig was een schitterende medaille ter 

aandenken van het jubileum. 

En s’ avonds konden de voetballiefhebbers eerst een wedstrijd kijken. Twente tegen 

Groningen. En met DJ Mark achter de draaitafel hadden we s’ avonds een heel leuk en 

gezellig feest. 

Zie de foto’s elders in de Schildjer Proat. 

Iedereen die op wat voor manier mee heeft geholpen willen we dan ook hartelijk bedanken. 

Met jullie hulp is het echt een succes geworden. 

Wandeltocht    

Op zaterdag 2 mei organiseren we weer onze jaarlijkse wandeltocht “rondom ’t Schildmeer”. 

Deze tocht organiseren we al verscheidene jaren en er lopen gemiddeld rond de 150 

wandelaars mee. U kunt kiezen uit de 5km, 10km, 17km of 30 km wandelen. Als u dit leuk 

lijkt kunt u zich vanaf 9.00 uur inschrijven in de Pompel te Overschild. Uiterlijk 18.00 uur 

dient iedereen weer binnen te zijn. De kosten bedragen 5 euro voor de drie langste afstanden 

en 2,50 euro voor de 5 km.  

Tip: Voor de ouders die van wandelen houden. De 5 km route is ook zeer leuk om met uw 

kinderen te wandelen. Voor een kleine vergoeding heeft u zelfs een echte medaille als 

aandenken.  

 

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

 



 

 

 

 



Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

  

 

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono 

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

 

Datum:    maandag 6 april 

Locatie:    de Pompel 

Aanvang vergadering:  20.00 uur 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen van de agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2020 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

 

 

 

 



 



 

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

 

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO  

Datum: vrijdag 15 maart 2019 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.00 uur  

 

Aanwezig:  Mark van Maar, Alina Doornbos, Bram van der Veen, Patricia Dilling, Kate Bos, 

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

Nienhuis                                                                                                                                                                                                                                 

Afwezig: Harm en Corrie van der Laan, Klaasje Pen en Willem de Jong  

1) Opening van de vergadering 

Vergadering wordt geopend door voorzitter Erwin van der Laan om 20.01. 

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

Geen op of aanmerkingen 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

Goedgekeurd 

 

7) Verslag kascommissie 

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

  

8) Benoeming kascommissie 2020 

Voor komend jaar zijn Greet Nijborg en Mark van Maar die de kas controleren.  

Als reserve staat Foktje Faber. 

 

 



 

9) Bestuursverkiezing 

Erwin van der Laan en Lisa van der Laan treden af. Ze hebben vanuit het bestuur een 

bedankje gekregen voor hun inzet de afgelopen jaren. 

We mogen 4 nieuwe bestuursleden aankondigen. Patricia Dilling, Bram van der Veen, 

Willem de Jong en Alina Doornbos. Daar zijn we zeer blij mee. Patricia neemt de taak 

van penningmeester op zich.  

De functie voorzitter staat nog open. Voorlopig neemt Bas Pen als interim- voorzitter 

deze functie op zich.  

              

10) Vaststellen contributie 

Contributie blijft 5 euro.  

 

11) Rondvraag 

- Kate Bos vraagt wat er gaat gebeuren met het sportveld? Dit is 

in het verleden al eerder aangekaart. Dit gaan we als nieuw 

bestuur weer oppakken. 

- Bas Pen vraagt of we ook stil moeten staan bij het 70- jarig 

bestaan van Mono en op wat voor manier? 

Een optie is om de sportdag eraan te koppelen. Dit gaan we als 

bestuur nog verder uit denken. 

- Patricia vraagt waarom we nog wel gekoppeld zijn aan de 

wandelbond? Er was met de vorige ledenvergadering besloten 

om het op te zeggen.  

De kosten daarin zijn een stuk lager geworden. Daarom het 

besluit om het toch nog aan te houden. 

 

12) Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 20.41. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt namens het bestuur 

een drankje aan. 



De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

Parels van Fatsoen 

De spelers van de Schildgroep zitten midden in hun jaarlijkse 

repetitietijd. Wat gaan we doen dit jaar? Lekker oldschool een boekje 

bestelt bij toneeluitgeverij Vink, tekst leren en op 25 april knallen!! 

We spelen dit jaar Parels van Fatsoen. Een eigentijds stuk over een 

alleenstaande moeder met 3 dochters die bezoek uit Amerika krijgen 

van een lang vergeten oom die zijn kapitaal aan hen wil nalaten, 

denken ze. 

De verwikkelingen zijn niet van de lucht. Een ingevlogen echtgenoot die iemand anders blijkt 

te zijn, een te gekke oma die zich door niets en niemand laat tegenhouden, een zwerver die 

zich in eerste instantie lekker laat verwennen maar toch zn vrijheid niet kan missen.  

Genoeg verwikkelingen om een avondvullende voorstelling van te maken.  

 

Kroniek van Overschild en De Schildgroep 

De gemeente Midden-Groningen heeft De Verhalen van Groningen de opdracht gegeven om 

als kroniekschrijver/(G(c)hroniqueur het verhaal van de metamorfose van het postcodegebied 

Overschild vast te leggen in woord, beeld en beleving en dat ze dit samen met het dorp invult. 

Het werken aan de Kroniek van Overschild vergt niet alleen kennis van het verleden en heden 

(ambachtelijk archiefwerk), maar ook een open en toegankelijke journalistieke aanpak in 

nauwe samenwerking met de inwoners in deze bijzondere situatie. Daarom is gekozen voor 

De Verhalen van Groningen.  

 

Voor de Kroniek van Overschild zijn een mensen vanuit het dorp bij elkaar gekomen maar 

ook een aantal professionals met een warm hart voor Overschild.  

Eén van die professionals is Marc van Vliet, heeft u de presentatie van zijn plannen gezien in 

de Pompel? De bevingssteen en een terp voor de volgende ramp die ons te wachten staat. Een 

plek voor dierbare herinneringen aan je oude woning en een plek waar je aardgeluiden van 

een beving kunt horen.  

 

Vanuit De Schildgroep wordt er gewerkt aan een nieuwe theatervoorstelling in samenwerking 

met professional Astrid Warntjes. Bijna natuurlijk zal het weer locatietheater worden maar 

dan op huiskamerniveau.  Astrid is op dit moment bezig met research en zal aansluitend met 

schrijven beginnen.  

 

Saskia Jeulink heeft u al met cameraploeg door Overschild zien lopen. De trailer heeft u 

kunnen zien in de Pompel bij de presentatie “Kijk op nieuw Overschild” 22 januari jl. of 

Saskia een professional is? Inmiddels is haar film genomineerd als Beste Groninger Film in 

de categorie non fictie.  

Dan hebben we schrijver en cultuurhistoricus  Martin Hillenga binnen onze gelederen. Hij 

stelt dat een dorp meer is dan alleen de bebouwing en een gedeelde openbare ruimte, maar 

ook een optelsom van individuele geschiedenissen, ervaringen en emoties in relatie tot de 

omgeving. Iedere inwoner heeft zijn eigen Overschild – gemene delers hierin vormen samen 

de identiteit over het DNA van Overschild.  

Martin heeft in februari de K. ter Laanprijs 2019 mogen ontvangen  voor zijn boek Watapatja. 

De K. ter Laanprijs wordt sinds 1985 uitgereikt door Stichting 't Grunneger Bouk aan mensen 

en instellingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Groninger taal en cultuur. 

 

Helmi Kamminga van de gemeente Midden-Groningen is de motor achter de Kroniek. Zij 

brengt ons allen samen en zorgt voor continuïteit.   



Vanuit Overschild zijn Kez den Engelsman en ondergetekende aangeschoven. Zo proberen 

we vanuit een vervelende situatie onze wereld iets mooier te maken.  

 

Om terug te komen op de voorstelling van De Schildgroep. We spelen zaterdag 25 april in 

de Pompel 

 

Met een hartelijke groet! 

Klaasje Pen 

 
 

Voorjaar 

 

Kijk, de bloemetjes komen weer tot leven 

Het duurt nog maar even 

De knoppen zitten al in de bomen 

Ik voel het zonnetje al opkomen 

 

Het voorjaar komt eraan 

De tijd dat we weer naar buiten kunnen gaan 

De winter is voorbij 

Maart, april, mei 

 

Ach, wat heb ik hier naar uitgekeken 

Het nieuwe leven voelt aan als een warme deken 

Ondanks het nog waterige zonnetje en frisse wind 

Ben ik weer zo blij als een kind 

 

Het voorjaar komt eraan  

De tijd dat de koeien de wei weer in kunnen gaan 

Je kan de vogels al weer in de ochtend horen 

En lammetjes worden geboren 

 

Het voorjaar komt eraan 

Ook weer de tijd om bewust naar buiten te gaan 

Geniet van het nieuwe leven 

Wat de natuur ons elk jaar weer doet opleven. 

 



 

 

 
2020   

 

 

 

 

De eerste maaltijd van dit jaar is inmiddels achter de rug. 14 Deelnemers hebben 

genoten (zoals ze zelf vertelden na afloop) van winterse gerechten. 

Voor de rest van het jaar zijn de eetmomenten ook al bepaald (uiteraard onder 

voorbehoud, want je weet maar nooit); we eten op donderdag:  

 

 26 maart       14 mei       2 juli       3 september       29 oktober       17 december 

 

Alle inwoners van Overschild e.o. zijn van harte uitgenodigd om zich voor één of meer 

maaltijden op te geven. 

 

Zoals gebruikelijk is iedereen welkom in De Pompel vanaf 17.30 uur voor een 

aperitief. Vanaf ca 18.00 uur kunnen we aan tafel. Per maaltijd bedragen de kosten in 

principe € 10,- per persoon, na afloop contant af te rekenen met uw coördinator. Alle 

drankjes dien je apart af te rekenen met de “kassier-van-dienst” van De Pompel (pinnen 

kan èn mag; graag zelfs!). 

 

De coördinator is dringend op zoek naar Schildjers die zich zo nu en dan willen 

ontfermen over de bereiding van de maaltijd. Ook suggesties voor de menu’s zijn van 

harte welkom.  Meld je aan bij Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl). 

Voor iedere maaltijd wordt een Eetclub flyer via email verspreid. Wil je die flyer ook 

via de email ontvangen, meldt dat dan per email aan Rob Gramberg. 

Via zijn emailadres kan je natuurlijk ook alle leuke eet-ideeën kwijt. 

 

  

De SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik geef me op voor het eetmoment op 26 maart a.s.  Aantal personen: …….. 

 Ik wil ook wel    assisteren of    zelfstandig koken 

 

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


 

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 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

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

Rob Gramberg. De werkgroep is via email te bereiken: grambergrob@hotmail.nl.  
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Kinderspeelweek 2020  
 

   

Aftellen maar… want over 23 weken is het zover!  

De 39e kinderspeelweek van Overschild!  

Dit jaar vieren we de speelweek met het thema:  

 

 

Het beloofd een griezelachtige week te worden, met veel spanning en 

sensatie… maar vooral natuurlijk heel veel plezier!   

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Omdat de vakantie dit jaar al vroeg begint, zullen wij begin juni bij jullie langs 
komen voor het ophalen van het collectegeld!  

 

Heb jij nog tips of ideeën? Laat het ons weten! 
Via de mail kswo@live.nl of trek een van de bestuursleden aan het jasje. 

 
PS. Er zijn een aantal spelregels gewijzigd. Wil jij precies weten welke? Kijk dan 

op onze site www.kinderspeelweekoverschild.nl.  
 

 
Tot dan! 

Bestuur kinderspeelweek Overschild  

mailto:kswo@live.nl
http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 



Marketingmodel voor paniek.̀   

Heel lang geleden was er eens in het 

grote land ANIHC, heel ver weg van 

hier, een jongeman die ging werken 

bij een groot bedrijf. De jongen heette 

MIK EEL HAHC. Hij was een hele 

slimme jongen. Zijn baas vroeg hem 

om een plan te maken om daarmee een nieuw 

product in de hele wereld te verkopen. Dat 

nieuwe product was 

LEDDIMSGNIGLEDREV. Het kostte MIK 

veel moeite om te begrijpen wat dit voor spul 

was . Maar hij was jong, onverschrokken en 

ambitieus. Eerst begon hij het product in zijn 

eigen land weg te zetten in de markt. En, 

verdomd, het sloeg aan. Duizenden 

landgenoten reageerden positief. Om verder 

de wereld in te komen schakelde MIK een 

aantal cruiseschepen in. Zijn theorie was dat 

het product op deze wijze gemakkelijk en 

gratis verspreid kon worden. Tegelijk met het 

hoofdproduct, LEDDIMSGNIGLEDREV, 

verkocht MIK ook heel veel mondkapjes aan 

mensen die last dachten te krijgen van het 

nieuwe product. Zijn baas reageerde erg 

positief en verbaasd op het succes wat zijn 

jongste medewerker in korte tijd had. Na 

ongeveer een maand toonde MIK op 27 

februari 2020 hem een wereldkaart met 

daarin, rood gekleurd, de landen waar 

LEDDIMSGNIGLEDREV inmiddels was 

binnengekomen. Het viel zijn baas op dat in 

Europa een klein grijs vlekje overbleef. 

Nederland heet dat landje. Het was kennelijk 

nog niet gevonden door MIK. Die snapte het 

ook niet. Het leek erop dat 

LEDDIMSGNIGLEDREV bij de grens met 

Duitsland werd tegenhouden. Maar nog 

voordat hij wist wat te doen bleek dat 

Nederland op 28 februari was bereikt. Een 

ANIHCse journalist interviewde MIK over dit 

succes. De journalist gaf aan dat het succes 

een erg dramatische keerzijde had, want 

overal waar het product aankwam vielen er 

doden. In totaal al enkele duizenden waarvan 

de meesten tot dusver in eigen land waren 

geteld. MIK antwoorde dat zijn opdracht was 

om de hele wereld te bereiken en dat zijn baas 

verantwoordelijk was voor de gevolgen. Sinds 

dat interview hebben we van MIK EEL  

 

HAHC niets meer vernomen. 

Gevreesd wordt dat de dodelijke 

werking van 

LEDDIMSGNIGLEDREV echter 

onverschrokken door gaat. 

Dit scenario zou waar kunnen zijn. Het 

gaat echter over het CORONAVIRUS. 

Een dodelijk virus wat de hele wereld in de 

greep houdt. Elk detail, man, vrouw, wel of 

niet carnaval gevierd, in Italië geweest etc. 

wordt met ons gedeeld. Gelukkig konden we 

gisteravond (27/02) nog wel met zo’n 500, 

vooral oudere, mensen in het theater genieten 

van Huub Stapel. Het woord Corona viel niet 

eens. Hopelijk het virus ook niet. 

Deskundigen zeggen dat er elk jaar wel 

mensen dood gaan aan één of andere griep. Ja, 

het gaat dan veelal om mensen met lage 

weerstand. Erg genoeg, maar of je nu door de 

hond of door de kat wordt gebeten, dood gaan 

doe je toch. Jaarlijks gaan er heel veel mensen 

dood door armoede/honger/ziektes. Dat is al 

zo lang er mensen op aarde zijn. We zijn 

apathisch. 

Moet je dan dat CORONAVIRUS maar 

negeren? Nee natuurlijk niet, maar een beetje 

relativeren kan geen kwaad. Het is duidelijk 

waar het vandaan komt en ook dat je het niet 

kunt isoleren. Het valt mij op dat de 

deskundigen die over deze situatie iets komen 

vertellen veel gematigder/afgewogener zijn 

dan diegene die van niets weten.  

Voor wie het wil weten: 

Griep = infectieziekte; Corona = 

gasomhulsel rond sterren/zon; Virus = erg 

kleine organismen die allerlei ziekten kunnen 

verwekken; Epidemie = besmettelijke ziekte 

die plotseling uitbreekt en een groot deel van 

de bevolking aantast; Pandemische ziekte = 

zeer verspreide epidemie, die in verscheiden 

landen tegelijk optreedt; Pandemonium = 

algemene tempel van demonen of halfgoden. 

(Bron: Kramers (niet Sven) woordenboek.) 

Oh ja, als ik dood ga aan Corona mag 

iedereen zeggen dat het mijn eigen schuld is 

omdat ik dit stukje heb geschreven. Maar dat 

is dan toch niet de oorzaak. 

Jan Hesseling 

Column 



 



 

 

PASEN, HEMELVAART, PINKSTEREN 

 

Wat vieren we met Pasen, voor sommigen een makkelijke vraag, maar toch blijkt dit één van 

de meest gestelde vragen rond deze feestdag. Sommige mensen weten wel dat het iets 

Christelijks is en met Jezus te maken heeft, maar vaak houdt het daarmee op. 

Na het lezen van dit artikel weet je vanaf nu precies wat er met Pasen gevierd wordt. 

 

Pasen is inderdaad een christelijk feest en het heeft ook met Jezus te maken. Met Pasen vieren 

we niet de geboorte of de dood van Jezus, nee met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. 

Het bijbelverhaal gaat als volgt: 

Nadat Jezus verraden was door een van zijn discipelen Judas, werd hij opgepakt en door 

Pontius Pilatus veroordeeld, dit gebeurde allemaal na het 'laatste avondmaal' op donderdag.  

Een dag later werd Jezus Christus gemarteld en gekruisigd op een berg, hij kreeg spijkers 

door zijn handen en voeten en bezweek al snel aan zijn verwondingen. 

Die avond werd zijn lichaam door een vriend begraven in een graf tussen de rotsen, dit graf 

werd afgesloten met een grote steen. 

Op zondag kwamen er drie vrouwen rouwen bij het graf van Jezus, hen viel op dat de steen 

weg was en het lichaam van Jezus verdwenen was. 

Een engel kwam tot hen en zei: "Jezus is niet meer hier, hij is opgestaan." 

 

Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, eerste en tweede Paasdag. 

 Nu weet je precies wat we vieren met Pasen, zoals je ziet is het bijbelverhaal opgebouwd uit 

meerdere dagen, dat is het paasfeest ook. 

 

Op Witte donderdag herdenken wij het laatste avondmaal wat Jezus met zijn discipelen had, 

tijdens dit laatste avondmaal voorspelde hij al het verraad door een van hen. 

 

Op Goede Vrijdag herdenken wij de kruisiging en het lijden van Jezus. 

 Op stille zaterdag staan we stil bij de tijd dat Jezus in het graf lag en daardoor een stilte over 

de wereld kwam. 

 

Eerste Paasdag, op zondag, vieren we dus dat Jezus opstond uit het graf! 

Tweede Paasdag is er later bijgeplakt, net zoals tweede kerstdag. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen valt elk jaar op een andere datum. Wanneer het Pasen is, is door middel van een 

bepaalde berekening te bepalen. Pasen valt namelijk elk jaar op de eerste zondag na de volle 

maan in de lente. Dit kan dus de ene keer in de maand maart zijn en de andere keer in de 

maand april. Ten vroegste 22 maart en niet later dan 25 april. 

De komende jaren valt Pasen op:  

 21 en 22 april 2019,  

 12 en 13 april 2020,  

 4 en 5 april 2021,  

 17 en 18 april 2022. 

 

Hemelvaartsdag is op donderdag de veertigste dag  na Pasen dan  

vieren christenen de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus 

Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en 

tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).  

In 2019 valt Hemelvaart op donderdag 30 mei.  

 

 

Pinksteren is op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de 

christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De 

gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een grote 

windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van 

de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de 

Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei 

vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit 

allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een 

lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten. 

 

 

https://www.beleven.org/feest/pasen
https://www.beleven.org/feest/pinksteren
https://www.beleven.org/feest/pasen
https://www.beleven.org/verhaal/de_komst_van_de_heilige_geest


 

Eierquiche voor 4 personen 

Ingrediënten 

 5 eieren 

 6 blaadjes diepvries bladerdeeg 

 broodkruim of 2 el. ongekruid 

paneermeel 

 2½ dl slagroom 

 2 tl. tijm 

 snufje zout en peper 

 1 grote stengel prei in ringen 

 1 grote paprika in stukjes 

Bereiding 

Neem de eieren 10 minuten van tevoren uit het doosje in de koelkast. Zet de heteluchtoven op 

175° C (gas/elektra 200 °C). Laat het deeg naast elkaar ontdooien op een plank en rol uit tot 

een grote cirkel. Bekleed hiermee een ingevette quichevorm (24 cm) tot aan de rand. Verdeel 

broodkruim over de bodem. Klop 4 eieren los met de slagroom en de kruiden in een kom. 

Meng met de groenten en vul hiermee de quiche. Vouw het deeg om met de vingers tot een 

rand. Klop het overige ei los en bestrijk hiermee de rand. Bak de quiche in 50-55 minuten 

goudbruin en gaar. 

___________________________________________________________________ 

 

Paaspuzzel: 



Korenmolen ‘Windlust’ aan de Kanaalweg in Overschild. 

2015:  L. Groenewold 
Molenstichting Midden- en Oost Groningen 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Een citaat uit het Dagblad van het Noorden van jl. zaterdag de 22e : Weer een jaar zonder ijspret. 

“Je begint elk jaar met goede moed. Maar dat gevoel ebt langzaam weg.” 

Het eerste jaar dat we niet even, één middagje kunnen schaatsen. De natuur is meedogenloos, 

barbaars, niets ontziend, hoe dit te verwerken. Het bestuur tuurt oeverloos naar het wassende 

water. In plaats van dat het water gaat stollen, beuken de golven onverminderd door tegen de 

omliggende dijk van de ijsbaan. Machteloos en ontdaan keren we keer op keer huiswaarts. Weer 

profielen bestuderend rijgt het bestuur de dagen aan één. We moeten het slechts doen met een 

enkel nachtvorstje, deze winter is ijsloos…. 

Op zaterdagavond 28 december hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, met een opkomst 

van 74 leden kijkt het bestuur terug op een geslaagde avond. Na afloop van de vergadering is er 

weer met veel plezier bingo gespeeld en geklaverjast. Oudejaarsdag zijn we nog bij u aan de deur 

geweest met oliebollen. Ook is de vergadering van IJscentrale Duurswold bezocht. Het bestuur 

vergadert nog één keer om het seizoen teleurstellend af te sluiten. 

Wachtend op een nieuw ijsseizoen waarbij de ijsmeester groen licht kan geven en piratenmuziek 

door de megafoons kan gaan schallen. Wenst het bestuur een ieder een fijne zomer toe. Op naar 

de winter van 2020/2021 de dag dat de ijsbaan weer open gaat komt elke dag dichterbij. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



Column: Cees Wildervanck 

 

 

Uit de tijd, lang geleden, dat ik provinciaal ambtenaar was... 

Kippestr... en de koffiejuffrouw 

 

Derk zucht. Als je dag voor 90% bestaat uit het schrijven van brieven aan burgers 

dat ze hun zin niet kunnen krijgen, waar moet je dan je arbeidsvreugde nog aan 

ontlenen? Neem nou die man die eens per maand graag vanuit zijn tuintje de 

provinciale weg op wil om de mest van zijn kippenhok af te voeren, en daarvoor 

vraagt of hij een opritje mag laten maken.  

Nou, daar gaat-ie dan weer: "Geachte heer Bos, Naar aanleiding van uw schrijven 

van..." Allemachtig, ook al weer twee maand geleden. "Door ons is contact 

opgenomen met de plaatselijke politie. Uit de bij deze instantie ingewonnen 

informatie is ons gebleken..." Ach, wat ook een gezeur. "Sorry meneer Bos, moar 

't kennaait". Dat bedoel ik eigenlijk. "Woarveur den naait?" Dat is dan de vraag 

die bij elk weldenkend mens opkomt. Al sla je me dood; van mij mag je elke dag 

met je kippestr... onze mooie provinciale weg op. 

Daar is de koffie. En vooral: daar is de koffiejuffrouw! Haar lach en haar bruine 

ogen vervullen Derk altijd met een mengeling van 

vrolijkheid en weemoedig verlangen. 

Hè, láát die meneer Bos toch met z'n karretje. De zon 

schijnt! 

"Tot mijn genoegen kan ik u mededelen dat er 

dezerzijds geen bezwaar tegen het treffen van de door 

u in uw schrijven genoemde voorzieningen bestaat..." 

Opgelucht en voldaan scheurt Derk het concept 

(model 76-4-88) uit het blok en loopt naar de 

typekamer. 

 

"Derk, we moeten eens even praten", komt zijn chef een week later zijn kamer 

binnen. Derk voelt het wee-gespannen gevoel in zijn maag alweer. Had hij vaak 

de laatste tijd, ook als hij 's nachts wakker ligt. 

"Het gaat over die meneer Bos die een uitrit op de T345 wil."  

Derk peinst even. O ja, die man met z'n kippestr... . En in de conceptbrief had hij 

vanwege die bruine ogen toestemming gegeven. Dat kon natuurlijk niet. Enfin dat 

had hij ook kunnen weten natuurlijk. Niet bij deze chef. Wat je ook van hem kunt 

zeggen, je weet tenminste wat je aan hem hebt. Maar ja, die bruine ogen. En leg 

hem dat maar eens uit. 

"Ik heb vorige week de PK-training gedaan, en vanuit die grondhouding heb ik 

jouw brief eens gelezen." 

"PK"? Paardekracht? Gekraakt graanpakhuis? 

Kennelijk is Derks verregaande onwetendheid op het gebied van MMM (midden-

mootmanager, als je dat op z'n Gronings uitsprak kon je haast niet horen of het 

"moot" of "maat" was; dat had veel vrolijkheid op schaal 7 en lager teweegge-

bracht)trainingen op zijn gezicht af te lezen: "PK, Derk, dat is PR en 

Klantvriendelijkheid", licht de chef trots toe. 

De uitdrukking op Derks gezicht wordt er niet snuggerder op. Als zijn chef dan 



met hem wil praten over die brief zou hij daarin dus iets klantonvriendelijks 

moeten hebben ontdekt. Maar Derk had in het concept -tegen beter weten in zelfs- 

nu net wèl toestemming gegeven. Die bruine ogen enzo. 

"Kijk nou eens naar die eerste zin. 'Een schrijven.' Dat zèg je in deze tijd toch niet 

meer?" 

"Een brief...?", suggereert Derk behulpzaam. 

"Precies! En dan die volgende zin. 'Door ons is contact opgenomen met...'. Zo'n 

lijdende vorm, dat doe je niet in een schr..., eh, brief. En 'door òns'. Door wie dan 

wel allemaal? Hoe zou je dat nou in spreektaal zeggen?" 

"Nou, dat ik de politie heb gebeld, en dat die..." 

"Precies! Je weet best hoe het moet. Probeer die brief nou eens zó te schrijven". 

 

"Van der Woude, heb je even?" Verrek, de chef van de chef. Wel grappig, die is 

altijd veel beleefder dan de chef. Maar hou 'm in de gaten. 

"Natuurlijk, meneer Van het Einde". 

"Van der Woude, ik heb hier een brief aan een meneer Bos, die een uitrit wil op 

de T345. Jij hebt dat behandeld, hè?". 

Meneer Bos, meneer Bos... verrek die kippestr... Maar die aanvraag was al drie 

maand oud. 

"Ja meneer Van het Einde, dat klopt", zegt Derk. 

"Wat ik me nou afvroeg, eh, die brief, hè..."  O jé, te vriendelijk, te vrolijk 

natuurlijk. Van het Einde heeft op Derk nooit zozeer de indruk gemaakt dat hij 

een PK-cursus heeft gevolgd, volgt of ooit zal volgen. Hij is tenslotte ook geen 

MMM meer maar HMM. 

"Is er door ons contact opgenomen met de politie en het district daar?", vraagt de 

chef van de chef. 

"Nja, eh wel even over gehad", hakkelt Derk. 

"Tja, kijk, waar ik bang voor ben is het volgende. Vandaag is het meneer Bos, 

morgen is het zijn buurman..." 

"Het was een vrijstaand boerderijtje", murmelt Derk dromerig. Het had hem daar 

wel leuk wonen geleken. Alleen dan geen kippen. Maar een geit ofzo. En hij zou 

er een houten garage naast kunnen bouwen voor de Opel Olympia Rekord 1954, 

zijn tienjarenproject. En dan op een dag in de op het chroom fonkelende zon op de 

T345... 

"Dat maakt niet uit, Van der Woude, het gaat om het principe.", wijst Van het 

Einde hem vinnig terecht. 

"Ik begrijp dat u vindt dat wij geen toestemming moeten geven?", vraagt Derk 

deemoedig, en de Opel wordt al weer wat stoffiger en roestiger en de vleugel van 

de vogel voorop is al weer gebroken. Maar er dansen even een paar lachende 

bruine ogen voor Van het Eindes streng schitterende brilleglazen. "Het was maar 

voor één keer in de maand...". Dat was hij de koffiejuffrouw toch wel verplicht. 

"Het principe, Van der Woude!". 

"Ja, meneer Van het Einde." 

 

"Van der Woude?" 

"Ja meneer Hoogmoed." Poe, de chef van de chef van de chef. Wat kan hem die 

eer verschaffen? Hem, die voor 90% van zijn tijd gewoon maar briefjes schrijft 

dat het niet mag? En meneer Hoogmoed lijkt bovendien nogal Hoog van de Toren 

te blazen. Hoog-toornig te zijn, zelfs. 

"Het gaat over die zaak van de T345." Al sla je me dood. Een tertiaire weg waar 



nooit wat mee is. 

"Een meneer Bos - begint het u nu wellicht te dagen?", vraagt meneer Hoogmoed 

met ijzige vriendelijkheid. 

Och jé, die kippeboer met zijn Opel Olympia Rekord 1954. Nee, wat was het nou 

nog maar? O ja, dat uitritje, vier maand geleden. 

"Ja meneer Hoogmoed, die aanvraag heb ik behandeld." Zou de chef van de chef 

van de chef nou weer vinden dat Bos zijn str... wèl op de T345 mag dumpen? 

"Behandeld, zei je? Be-hàn-deld?" Gek hoe iemand een woord van drie 

lettergrepen kan laten klinken alsof het er minstens vier zijn, als hij maar 

Hoogmoed heet. En maar hoog-toornig genoeg is. 

"Dat is toch geen behandelen. Dat is toch geen schríjven!" Als Hoogmoed zo 

"schrijven" zegt hóór je de kroontjespen, de gànzeveer over het papier krassen. 

"Wat is dat voor popiejopie gebrabbel: 'ik heb met de politie gebeld' en: 'jammer 

maar ik geef dus geen toestemming'. Dat is toch geen officieel schrijven van een 

overheid, van een provincie nog wel!" 

"Meneer." Derk probeert zich twee lachende bruine ogen voor de geest te halen. 

Maar het lukt niet. 

"'Door ons is contact op genomen met de plaatselijke politie. Uit de bij deze 

instantie ingewonnen informatie is ons gebleken...'. Zó zit zo'n brief in elkaar, Van 

der Woude. Dat hoef ik jóu toch niet meer uit te leggen? Werken bij een overheid 

schept verplichtingen! Kwaliteit! Representativiteit!".  

Als de brief voor Derks neus op het bureau tot stilstand is gekomen is Hoogmoed 

de deur al uit. 

Derk blijft er vaag naar staren. 

"Hoi! Alsjeblieft!" zegt de koffiejuffrouw vrolijk en zet het kopje op de brief. 

"Ha, bedankt", zegt Derk en het is te horen dat hij voor meer bedankt dan alleen 

voor die koffie. 

Hij trekt het kopje naar zich toe en begint te roeren. Op de brief is een grote kring 

verschenen. Een bruine. 

 

Derk begint te glimlachen. 

 

 

 



Weeroverzicht 2019 

 

In grote lijnen was het weer in 2019 vergelijkbaar met een jaar eerder, 2 warme en droge 

zomers op rij, maar de verschillen in ons kleine land waren groter. Ook wereldwijd kwamen 

veel extreme verschillen voor, enorme bosbranden, maar ook meer en zwaardere 

overstromingen! Veel ‘deskundigen’ deden er hun zegje over, de tendens is toch dat de 

klimaatverandering doorzet, wat inhoudt dat we met meer extremen rekening moeten houden.  

Eerst even wat  cijfers van Nederland en van Overschild.                                                                                                                                  

Het weer in 2019 kan voor Nederland getypeerd worden als: zeer warm, heel zonnig en 

landelijk gemiddeld vrij droog. Er zijn heel veel records gebroken van zowel dag -als 

nachttemperaturen. 2019 was met een gem. temperatuur van 11,1°C. het zesde opeenvolgende 

warme jaar. Het langjarig gem. bedraagt 10,1°C. Met 40,7°C. in Gilze-Rijen werd op 25 juli 

de hoogste temperatuur sinds minimaal 300 jaar in Nederland geregistreerd. Alleen mei en 

november waren te koel, de rest van de maanden lag de gem. temperatuur (ruim) boven het 

langjarig gem. Landelijk viel er gem.784 mm neerslag, in Overschild kwam 764,5 mm naar 

beneden. Het landelijk gem. is 847 mm neerslag, het vorig jaar viel er 672 mm neerslag 

in Overschild.  Sneeuw was zeldzaam, in de week van 22 januari viel er vrijwel overal wat 

sneeuw dat een paar dagen bleef liggen. De verschillen in de hoeveelheid neerslag waren 

landelijk heel groot, in Brabant (Volkol) viel maar 542 mm, in Voorschoten daarentegen viel 

967 mm neerslag. Het aantal zonuren bedroeg 1963, normaal is dat 1639 uur. Zodoende 

zit 2019 in de top vijf van de zonnigste jaren sinds het begin van de waarnemingen! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De wintermaanden, tot 1 maart waren zacht en zonnig, een plaats in de top tien van 

zachtste winters ooit gemeten. Januari was de uitzondering met een koudegolf rond 21 

januari. De laagste temp. was  -10°C. in Deelen, bij ons -8°C. ook kwam het geregeld tot 

nachtvorst. Op 27 februari werd het in Arcen (Brabant) 20,5°C. sinds 1901 was het nog nooit 

zo warm geweest ergens in Nederland in de winter!               

De lentemaanden, maart, april en mei waren zacht, gem. vrij droog en heel zonnig. 

Maart was bij ons heel nat met 111,5 mm neerslag met rond 10 maart een zware storm in het 

zuiden. April gaf eerst een wisselend weerbeeld met veel nachtvorst, de 2de helft was het 

prachtig weer met 9 zonnige dagen. Op 22/4 werd het meer dan 25°C met de warmste  

paasdagen ooit. De eerste helft van mei was het koud en droog met veel nachtvorst, op 7 mei 

vroor het nog 6,6°C. De grasgroei kwam maar traag op gang, in de 2de helft van mei werd 

het pas echt groeizaam!        

De zomermaanden, juni, juli en augustus waren heel warm, zonnig en heel droog, sinds 

de waarnemingen in 1901 waren er maar 3 zomers warmer. Er waren maar liefst 3 

hittegolven, van 22-27 juni, van 23juli -7 augustus en van 23-28 augustus. In het noorden 

was het droog, in Overschild viel in de zomermaanden totaal maar 115 mm neerslag. Dit in 

tegenstelling tot het westen waar veel meer neerslag viel dan normaal. Het was geregeld 

extreem warm, het graan rijpte snel af en daardoor was de graanoogst heel vroeg klaar, met 

redelijke tot goede opbrengsten. De grasgroei kwam volledig tot stilstand door de droogte en 

de hitte, dit gaf veel opbrengstderving met een trage hergroei! De maïs moest op de meeste 

percelen wel beregend worden. Ook in Overschild kwam het tot zeer hoge temperaturen in de 

laatste week van juli, ruim 38 graden met ook nog een hete wind!                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De herfstmaanden, september, oktober en november waren gemiddeld nat, vrij zacht en 

wel zonnig, maar de verschillen waren heel groot. In het noordoosten viel veel meer neerslag 

dan normaal, in het zuiden en oosten was het aan de droge kant. Het neerslagtekort was in 

Overschild op 1 december bijna voorbij, in het zuiden was toen nog een tekort van 200 mm.  



September was bij ons extreem nat met 165 mm neerslag. Het was wel groeizaam weer, de 

grasgroei maakte een enorme spurt. De oogstwerkzaamheden in september en oktober waren 

soms problematisch. Op 6 oktober werd weer een record gebroken, het was nog nooit eerder 

zo koud geweest op die dag sinds het begin van de waarnemingen in 1901.  Op 13 oktober 

was de laatste warme dag  (boven 20°C)  van 2019 en in de nacht van 28 oktober hadden we 

de eerste nachtvorst van dit seizoen.                                                                                

November was een ‘normale’ maand wat het weer betrof.        

December was heel zacht en droog, met maar 37,5 mm neerslag in Overschild. Het 

afgelopen jaar waren er niet veel problemen met dichte mist, we namen echter afscheid op 31 

december van 2019 met zeer zware mist, zonder iets van het vuurwerk te zien, jammer!! 

Maand Gem. mm 

2019 

Langj.

mm 

Over-

schild 

Temp. 

Ned. 

Temp. 

langjarig 

Zonuur 

2019 

Zonuur 

langj. 

januari     56 mm   73   53   3,5   3,1   57   63 

februari     45   55   37,5   6,1   3,3 139   85 

maart     94   68 111,5   8,0   6,2 129 125 

april     27   44   24 10,9   9,2 241 179 

mei     33   61   48 11,7 13,1 223 213 

juni     80   68   58,5 18,1 15,6 266 201 

juli     44   78   17,5 18,8 17,9 236 211 

augustus     59   78   39 18,4 17,5 248 195 

september     89    77 165,5 14,5 14,5 162 143 

oktober   107   83 100 11.6 10,7 104 115 

november     87   82   72,5   6,4   6,7   79   63 

december     63   80   37,5   5,9   3,7   73   49 

Totaal  2019   784 847 764,5 11,1 10,1 1957 1640 

Totaal  2018   606 847 672 11,3 10,1 2090 1640 

                                                                                                                                                     

Wat voor weer krijgen we in 2020? Weervrouw Harma Boer voorspelt voor heel de maand 

januari zacht weer, we laten ons verrassen! De kans op een Elfstedentocht in de winter wordt 

elk jaar kleiner, op dit moment nog maar 13% volgens de deskundigen. Er is al weer een (te) 

warm jaar voorbijgegaan, 2019 paste ook in de trend van een opwarmend klimaat, we zullen 

er aan moeten wennen!                                                                                                             

Tot slot nog enkele oude weerspreuken, ze zijn vaak gegrond op volkswijsheid en missen 

misschien wetenschappelijke onderbouwing, geloof er toch maar in!                                   

“Op een warme januari, volgt vaak een gure lente en een warme zomer”                 

“Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer”  “               

“Is de maand februari koud en guur, dan krijgen we vaak een zomer van lange duur!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Bron: Eigen waarnemingen en publicaties KNMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                      

 Overschild, 10 januari 2020.  Henk Kruizenga. 



 

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? 
 

Loïs Cora 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg 4 Meerweg 4 

 3. Hoe oud ben je? 

 
9 40 

 4. Waar ben je geboren? 

 

Martini ziekenhuis groningen 

 
In Kiel-windeweer 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 

Alles 

 

Loïs is een ontzettend lief, 

zorgzaam en eigenzinnig 

meisje. Ik ben blij en trots 

dat ik haar moeder ben! 

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Bijna Niks hoeven en spelen 
Lekker geen 

verantwoordelijkheid! 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Gamen en met mijn honden 

spelen 

Werken bij het CJG, wandelen 

met de hondjes, 

gezelligheid met vrienden, 

leuke dingen met Loïs 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 

Recht op mijn stoel zitten als 

ik eet 
Was opvouwen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Ja 2 honden bliksem en gabi 

:D 
Bliksem en Gabi 

10. Wat eet je het liefst? Aardbeien en spaghetti Alle soorten kaasjes 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Zeemeermin zwemmen Hardlopen 



12. Welke muziek vind je leuk? Van alles Wij luisteren echt van alles 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Tv kijken 

Knuffelen, en voor haar ga ik 

nog wel eens naar het 

zwembad brr 

14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Witte zomer Scandinavië 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Djamila 

Hugo de Jonge, even e.e.a. 

recht zetten in de 

Jeugdzorg 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Ik weet het niet Blij met mijn baan 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
alles De ruimte  

18. Ben je verliefd? Wil ik niet zeggen   

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
jjaaaaaa 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Jasper Nienhuis en zoon Tiemen  

 

 

 



 

Lijst van AED vrijwilligers maart 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 
 



Maart 2020 

Aan alle bewoners,  
 

 

 

Zoals reeds aangekondigd in de vorige Schildjer Proat heb ik per januari de coördinatie van 

het oud papier van Jelly overgenomen. Nevenstaand daarom het nieuwe  “Schema 

ophaaldienst oud papier 2020”,  met de datums waarop er dit jaar oud papier opgehaald zal 

worden en de namen van de vrijwilligers die zich met verve van deze taak zullen kwijten. 

 

Zoals ook al in de vorige SP aangekondigd staan ons dit jaar enkele veranderingen te wachten 

waardoor deze lijst er behoorlijk anders uitziet dan in voorgaande jaren.  Tot en met maart zal 

er nog op de reguliere wijze oud papier worden opgehaald. Vanaf april zal er echter door 

Virol (het recyclingbedrijf) geen grote container meer geplaatst worden bij Tim op het erf 

maar wordt er met een kraakauto gereden. Vanaf april zijn de vrijwillige rijders niet meer 

ingepland omdat de chauffeur van de kraakauto door Virol wordt verzorgd. De lopers blijven 

wel vrijwilligers uit het dorp en ook in de vergoedingen voor de Stichting treden geen 

wijzigingen op. Verder brengt dit onder meer de volgende veranderingen met zich mee: 

 

 Alle huishoudens krijgen de komende weken/maanden een blauwe “mini-container” 

(240L) voor het papier, vanaf april zullen er dus geen losse dozen/pakketjes meer bij 

de weg gezet worden. 

 Er zal vanaf april niet meer maandelijks oud papier worden gehaald, maar elke 6 

weken, zie het schema voor de exacte datums. 

 De weekdag waarop het papier wordt opgehaald blijft ongewijzigd: dit blijft de 

zaterdagochtend maar dus niet meer per sé de laatste zaterdag van de maand. Er zal 

vanaf  9:00 uur gestart worden met het oud papier lopen. 

Het ophaalschema staat ook online op www.schildjerproat.nl en op www.overschild.nu . Ook 

op het prikbord in ons dorpshuis de Pompel en op het mededelingenbord op het kruispunt in 

ons dorp wordt de lijst opgehangen. Daar kun je dus ook altijd nakijken wanneer je oud 

papier moet ophalen. Ook in de eerste Schildjer Proat van 2020 wordt de lijst met namen en 

data meegenomen. 

 

Rest mij vooraleerst nog mede namens de Stichting Jelly Dijkstra te bedanken voor haar 

inzet als coördinator de afgelopen jaren! En ten slotte natuurlijk ook dank aan alle rijders 

voor hun persoonlijke inzet en de inzet van hun materieel de afgelopen jaren. Mede namens 

de Stichting: Hartelijk dank aan jullie allen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Dorpshuis De Pompel, 

 

Tjeerd Kuiper 

Coördinator ophalen oud papier 

 

 

 

 

 

 

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


Namen en datalijst rijders en lopers ophalen oud papier 2020 

 

 

Datum Rijder Lopers 

25/01/2020 Herman Bouman Wilfred Stok Henk Nijdam 

29/02/2020 Jos Vergeer William Folkersma Joel van Dijk 

28/03/2020 Menko Hammenga Harm Blaauw Tjeerd Kuiper 

11/04/2020 nvt Wilfred Stok Carel Leemhuis 

23/05/2020 nvt Henk Nijdam Menko Hammenga 

04/07/2020 nvt Bas Pen Joel van Dijk 

15/08/2020 nvt Bart Leving Harm Blaauw 

26/09/2020 nvt Ronald Katerborg Tjeerd Kuiper 

07/11/2020 nvt Arno Prins William Folkersma 

19/12/2020 nvt Ronald Katerborg Willem Huijssoon 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

INZAMELACTIE DOOR DE DIACONIE VAN DE WOLDKERKEN voor 

KLEDINGBANK MAXIMA en voor de VOEDSELBANK. 

 

WANNEER? 

Zaterdag 18 april van 14.00-16.00 

 

WAAR? 

In Overschild in DE POMPEL 

In Schildwolde in DE LEERKAMER 

In de kerk van Hellum 

 

WAT IS NODIG? 

Wat MAXIMA betreft: nog goede en schone kleding is altijd welkom, maar er is speciale 

behoefte aan: 

spijkerbroeken en schoenen voor heren en 

kleding voor schoolgaande jeugd tot 18 jaar. 

Ook dames- en meisjeskleding en accessoires als schoenen, tassen, sieraden, etc zijn welkom! 

 

WAT de VOEDSELBANK  betreft: 
houdbare  

producten zoals: 

rijst, pasta, waspoeder ,toiletartikelen, babyluiers enz. 

 

Als u deze dag verhinderd bent mag u het ook afgeven bij: 

 

H. Visser 

Graauwedijk 75A 

Overschild (tel.566329) 



!VOOR IN DE AGENDA!  

 

 

 maart april mei juni 

Ledenvergadering Dorpsbelangen 17    

Overschild schoon 21    

Schildjer Eetclub 26  14  

Fitness in de Pompel 6 3 1 5 en 26 

Versterkingscafé   4 2 6 

Oud papier  28 11 23  

Evenementen bloemschikken  31    

Start voetbal   5   

Ledenvergadering MONO  6   

Evenementen paaseieren zoeken   10   

Kleding inzamelactie  18   

Schildgroep Parels van Fatsoen  25   

MONO Wandeltocht ‘rondom Schildmeer’   2  

MONO Sport en spelmiddag    16  

Fotowedstijd Groeten uit Overschild     

Inleveren kopij    5 

Volleybaltoernooi Hellum     26 en 27 

 

Sport & Fitness Overschild 

 

Elke eerste vrijdag van de maand is er Sport & Fitness in De Pompel. 

 

Van 16.30 – 18.00 uur is er Kids Sport & Spel en van 19.00 – 21.00 uur voor iedereen die mee 

wil doen. 

De activiteit is gratis. 

 

Ook is er de mogelijkheid om een gezonde maaltijd te gebruiken. 

Deze kost € 10.00 en kan alleen doorgaan bij een minimale deelname van 15 personen. U kunt 

zich hiervoor aanmelden per mail: beheerderpompel@gmx.com 

Dit kan tot 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan de activiteit. 

 

Voor de Sport & Fitness staan de volgende datums gepland: 

Vrijdag 6 maart 2020 

Vrijdag 3 april 2020 

Vrijdag 1 mei 2020 

Vrijdag 5 juni 2020 

Vrijdag 26 juni 2020 

mailto:beheerderpompel@gmx.com


             
      

 

• 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 


