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Nr. 1, maart 2019,  jaargang 38. 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

 

Voor u ligt weer een gezellige dikke krant vol met de laatste nieuwstjes van Overschild en omstreken. 

Vereniging Dorpsbelangen bestaat dit jaar 50 jaar, dit gaat feestelijk gevierd worden. 

Speciaal voor deze gelegenheid is er een feestelijke presentatie van een fotoboek van Overschild 

gemaakt door Wilco van der Laan. Dit in verband met de op hande zijnde versterking van ons dorp, het 

is een blijvende herinnering aan ons dorp zoals het nu nog is. 

 

In december kwam onze nieuwe burgemeester Adriaan Hoogendoorn op bezoek in Overschild, hij heeft 

een wandeling door Overschild gemaakt en maakte daarna in de Pompel kennis met alle werkgroepen 

en verenigingen en wij hebben de burgemeester beter leren kennen. 

 

Het weeroverzicht geschreven door Henk Kruizenga laat ons zien dat 2018 een extreem jaar was. 

 

In dit nummer een nieuwe adverteerder, uitvaartverzorgster Mariele Mijnlieff uit Stedum met haar 

bedrijf Onder Ons Uitvaart. Een kleine kennismaking met haar bedrijf leest u hier ook. 

 

Wij van de redactie geven u ook een klein inkijkje van hoe de krant tot stand komt.  

 

De Schildgroep is druk bezig met de voorbereidingen van een theatrale spooktocht:  

“Een VoorjaarsnachtMerrie”. Er zijn maar liefst 6 voorstellingen deze keer. Wie durft er mee op 

spooktocht te gaan? 

 

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  

 IJsvereniging 

 Oranjecomité 
 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 7 juni 2019 binnen zijn bij de redactie en kan 

naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

kopij@schildjerproat.nl 
 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op: 

www.schildjerproat.nl 
 

Ellen, Klaasje en Rian  

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

 

Beste Schildjers, 
 

We staan aan het begin van het jubileumjaar  van de vereniging Dorpsbelangen. 

Dit jaar, om precies te zijn op 26 maart aanstaande, bestaat dorpsbelangen 50 jaar 

en dat jubileum willen we graag met het hele dorp vieren.  

We beginnen voor alle leden op dinsdag 26 maart met de algemene 

ledenvergadering waar we Henk Kruizenga hebben uitgenodigd om een 

presentatie te houden over Overschild. Henk heeft als rasechte geboren Schildjer 

en als man met aandacht voor zijn omgeving een schat aan informatie die hij 

graag met ons wil delen.  

Als bestuur kijken we hier erg naar uit en nodigen u dan ook van harte uit om dit 

moment met ons te delen.  
 

Feestelijke presentatie Fotoboek Overschild 

Wie jarig is trakteert en de vereniging Dorpsbelangen is uitermate in haar nopjes 

met het cadeau wat we willen aanbieden aan de inwoners van Overschild. Met 

trots presenteren we daarom op zaterdag 30 maart het Fotoboek Overschild. 

Onder het genot van een hapje en een drankje zal de feestelijke presentatie 

plaatsvinden in De Pompel. 

Corrie Brakema nam oorspronkelijk het initiatief voor dit fotoboek. Hoewel hun 

woning nog relatief jong is  staan Corrie en haar man Willem aan de vooravond 

van een ingrijpende sloop en herbouw. Corrie wilde het boek samenstellen voor 

Willem, die een geboren Schildjer is. Maar na overleg met het bestuur van 

Dorpsbelangen kwam het idee voor dit dorpsbreed inititatief en samen met Corrie 

van der Laan is het fotoboek samengesteld. 

Fotograaf Wilco van der Laan heeft alle woningen en boerderijen in Overschild 

vastgelegd. Wilco heeft hiervoor alle 4 de seizoenen gebruikt en geprobeerd zo 

volledig mogelijk te zijn. Op het moment van dit schrijven is het fotoboek 

onderweg naar de drukker en zijn we in afwachting van de definitieve  versie.  

 

Dat het een boek wordt van historische waarde staat voor ons als bestuur vast. 

Want in dit jubileumjaar zal de versterking van onze woningen ook fysiek van 

start gaan en zal Overschild langzaam maar zeker een metamorfose ondergaan. 

Van het versterken van woningen naar de complete sloop en herbouw van vele 

woningen. Wij bepalen voor de komende decennia hoe ons dorp eruit komt te 

zien. Het fotoboek is hierin een blijvende herinnering aan wat ooit Overschild is 

geweest. Voor ieder adres is een fotoboek beschikbaar. Bij de feestelijke 

presentatie word je in de gelegenheid gesteld om een extra boek te kopen tegen 

betaling van €10.- 
 

Kennismaking Burgemeester Hoogendoorn 

Op verzoek van onze nieuwe burgemeester Hoogendoorn is er op 12 december 

vorig jaar een kennismaking met Overschild geweest.  

 

Het bestuur heeft de burgemeester in een wandeling door het dorp de mooiste 

plekjes laten zien en we hebben kunnen genieten van een prachtige 

zonsondergang, een cadeautje wat we niet hebben kunnen regisseren.  



Na de wandeling stonden in De Pompel alle werkgroepen van 

dorpsbelangen en verenigingen die Overschild rijk is klaar om 

zich te presenteren. Een geslaagde, interactieve middag die een 

goed beeld van Overschild schetste. Overschild is niet alleen 

maar een versterkingsdorp maar een dorp met een hart waar 

met passie wordt gewerkt aan een leefbaar dorp waar het goed 

toeven is.  

Niet alleen de burgemeester wilde kennismaken met 

Overschild maar ook Overschild wilde kennismaken met de 

nieuwe burgemeester. In een vraaggesprek waarin geen foute 

antwoorden mogelijk waren, zijn we heel wat te weten 

gekomen over Adriaan Hoogendoorn.  

 

Hij heeft heel wat te vertellen, soms ondeugend, altijd zorgzaam en met gevoel voor humor. 

Hij zou zomaar in Overschild kunnen wonen, als zijn vrouw dat ook zou willen. Het hele 

vraaggesprek staat verderop in Schildjer Proat en met wat mooie foto’s.  
 

Contributie 

Wilt u vóór de aanstaande ledenvergadering het verschuldigde bedrag van € 15.- (vijftien) 

overmaken op bankrekening  NL19RABO0352752629 tnv Dorpsbelangen Overschild ovv 

contributie 2019 en vergeet niet om uw naam en adres te vermelden. 

Dank voor de medewerking. 
 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wilt komen. 

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

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

sociaalteamslochteren@middengroningen.nl .  

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

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

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

advies.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 
 

Met vriendelijke groet namens de jubilerende vereniging,  

Klaasje Pen 

Secretaris. 

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

Voor de feestelijke algemene ledenvergadering van de vereniging 

Dorpsbelangen Overschild en omstreken in het kader van het 50 jarig 

jubileum.  

 

 

dinsdag 26 maart 2019 
in dorpshuis de Pompel om 20.00 uur 

 

Agenda  

 

1) Opening met koffie en gebak 

2) Vaststelling agenda met als toevoeging Invulling oud en 

nieuwviering 

3) Notulen algemene ledenvergadering 2018 

4) Jaarverslag secretaris 

5) Financieel verslag penningmeester  

Kascommissie: Rob Gramberg, Henk Kruizenga en reserve is Lex 

van der Gaag 

Benoeming nieuwe kascommissie  

6) Vaststelling contributie 

7) Financieel verslag van de werkgroepen: 

(a) Kinderspeelweek 

(b) Evenementen 

(c) Schildjer Proat 

(d) Schildgroep 

8) Bestuursverkiezingen 

Nieuwe bestuurders kunnen zich tot een kwartier voor de 

ledenvergadering aanmelden bij het bestuur. 

Aftredend en niet herkiesbaar => Ronald Katerborg 

Aftredend en herkiesbaar => Eric Boer 

9) Een vooruitblik naar het Fotoboek Overschild 

10) Presentatie Henk Kruizenga 

11) Sluiting 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



DB Notulen van de ledenvergadering dd 3 april 2018  
 

Agenda  

 

1. Opening  

Om 20.00 uur opent Corrie de vergadering. Koffie wordt aangeboden door DB 

Mka: B. Pen, Ronald Katerborg.  

 

Mededelingen van het bestuur. 

Zijn alle aanwezigen lid van Dorpsbelangen? Ja. 

Zijn er aanwezigen die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie? Nee 

Dorpsvisie wordt aan gewerkt maar zijn in afwachting van de plannen van Winy Maas, net als 

de zwemsteiger. 

24 maart heeft DB deelgenomen aan de actie Nederland Schoon. 6 mensen zijn bezig geweest 

om rondom het dorp het zwerfvuil op te ruimen. Volgend jaar doen we weer mee. 

Per 25 mei is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Van iedereen hebben we toestemming 

nodig om mailadressen te mogen versturen. En alle mailwisseling moet in BCC worden 

verstuurd! Dit geldt voor alle werkgroepen die onder dorpsbelangen vallen maar ook de 

andere verenigingen en Stichting de Pompel zullen hier aan moeten voldoen. 

DVO is vorig jaar gestart ivm de versterkingsopgave. Als er vragen zijn kunnen die gesteld 

worden om de week op de zaterdagmiddag in het aardbevingscafe waar ook 

vertegenwoordigers van de gemeente en het sociale team aanwezig zijn. 

Krachtenbundeling Schildmeergebied is gestart om in gezamenlijkheid zaken op te pakken. 

Snel internet buitengebieden, Bart verklaart dat Overschild binnen de kom niet meedoet, er 

wordt geen glasvezel aangelegd. Het buitengebied maakt hierop wel een kans. Er is een 

postcodecheck, als er genoeg aanmeldingen zijn is er een mogelijkheid dat de KPN een kabel 

aanlegt maar er zijn geen garanties. Dit zal besproken worden met wethouder Woortman. 

Volgend jaar bestaat DB 50 jaar 26 maart is de dag en we willen dan de ALV houden. Wilco 

vd Laan is bezig een fotoboek samen te stellen dat we willen gebruiken voor het jubileum. Op 

dit moment is nog niet precies bekend hoe dit vorm gegeven wordt. 

 

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt onveranderd vastgesteld 

 

3. Notulen ALV 2017  

Geen bijzonderheden 

 

4. Jaarverslag secretaris  

Klaasje leest voor 

 

5. Financieel verslag penningmeester 

Eric heeft het financiële overzicht uitgedeeld. De bankkosten zijn verlaagd en er is een 

bedrag terugbetaald eea is omdat we een vereniging zijn en daar is een gereduceerd 

tarief voor bij de Rabobank. Eric verklaart het verslag goedgekeurd.  

Vraag van Corrie is of het gereduceerde tarief ook voor de werkgroepen geldt. Nee, 

DB heeft hiervoor de vergoeding gekregen. 

 

Kascommissie: Henk Kruizenga, Bart Leving, res: Lex vd Gaag 

Henk verleent de penningmeester decharge.  

 

 

 



Benoeming nieuwe kascommissie: 

Door een kleine miscommunicatie is Henk kascommionaris geworden ipv Rob 

Gramberg. Er wordt besloten dat Henk Kruizenga, Rob Gramberg met reserve Lex van 

der Gaag de nieuwe kascommissie vormen. 

 

6. Vaststelling contributie 

Contributie blijft gelijk.  

 

7. Financieel verslag vd werkgroepen 

KSW (via Johan): grasmaaien, William heeft van DB 2016 en 2017 de achterstallige 

betaling gehad en KSW heeft 2015 voor zijn rekening genomen. 

Evenementen (via Jelle):  geen bijzonderheden  

Schildjer Proat (via Corrie): geen bijzonderheden 

Schildgroep (via Bert): enkele typefouten en volgende keer graag een bredere uitleg 

van de posten.  

 

8. Bestuursverkiezing 

 Verkiesbaar:  Bart Leving wordt gekozen.  

 

9. Rondvraag 

o Gert de Vries:  Subsidie via Google geënt op techniek. Glasvezel?? Fotoboek?? 

Verkennen met Google.  

De glasvezel die er ligt zijn van de NAM en NCG, daar kunnen we niet in meeliften 

om reden dat het in eigen beheer is gelegd en dit een gesloten netwerk is.  

o Henk Kruizenga:  laan naar Entjes wordt verhard, subsidie is toegekend. Dat betekent 

dat we nu een officiële toegang hebben tot het Schildmeer via de zorgboerderij. 

Wordt mevrouw Salomons betrokken bij het fotoboek? Dat is aan Wilco vd Laan. Het 

wordt een fotoboek en geen verhalenboek. We kunnen Wilco in contact brengen met 

mevrouw Salomons en Henk Kruizenga. Gert de Vries heeft ook nog een hele 

fotoreportage in bezit.  

o Volgende (jubileum) ALV is Henk Kruizenga uitgenodigd om een prestentatie te 

houden over de geschiedenis van het dorp.   

o Greet vraagt naar de namen die voorbij komen.  

Mathilde Pruntel is nu nog dorpscoördinator maar heeft nu het aardbevingsdossier op 

zich genomen, zij is structureel aanwezig in het tweewekelijks overleg van de DVO, 

NCG en gemeente.  

Liesbeth Zwart is de opvolger van Mathilde, zij is de nieuwe dorpscoördinator waar 

we volgende week kennis mee gaan maken. 

Wilco van de Laan is de fotograaf die het fotoboek van Overschild gaat samenstellen. 

o Gert de Vries zwengelt de versterking aan ivm Winy Maas. Zijn zijn plannen 

realistisch?  

 

Er volgt een discussie over de huidige stand van zaken waarin iedereen een mening heeft. Rob 

legt uit dat de versterking binnen 5 jaar klaar moet zijn na de inspectie van de woning.  

De ontwikkeling van de dorpsvisie is daarin belangrijk.  

Er wordt in de vergadering gewezen op het sociale team. Als het je door de hele 

aardbevingsellende te veel wordt kun je altijd terecht bij het sociale team. Ze zijn ook om de 

zaterdag aanwezig in het aardbevingscafe vanaf 16.00 uur. Je kunt daar vrijblijvend met ze in 

gesprek. 

 

10. Sluiting 

Corrie sluit de vergadering om  22.10 uur. 



Nieuwsbrief  

maart 2019 
 

 

Schadeherstel – Versterking – Nationaal Programma Groningen 
 

Na de Nieuwsbrief van december vorig jaar is het een beetje stil geweest. Niet zonder reden, want er 

gebeurt nog niet heel veel. De locatie voor de wisselwoningen wordt met de aangrenzende bewoners 

besproken. De NCG en het CVW hebben het eerste kwartaal van 2019 nodig om de uitvoering van de 

versterking van de huizen uit batch 1467 op te starten. Voor Overschild zijn dat woningen aan de 

Meerweg die bijna allen herbouwd zullen worden. De gemeente heeft haar plan van aanpak 

gepubliceerd, waarin meer informatie wordt gegeven over het vervolg voor de rest van Overschild en 

het buitengebied. Je kunt het document hier vinden:     goo.gl/fBVxkK 

De DVO heeft last van het feit dat de versterkingsopgave in Overschild niet voor alle woningen met 

gelijke procedures wordt uitgevoerd. De geïnspecteerde woningen in het buitengebied zullen met de 

meest recente NPR norm worden beoordeeld, als ze al allemaal aan de beurt komen. Dat wil de 

gemeente wel, maar het ministerie alsnog niet. Onzekerheid alom en zo kunnen de belangen van 

Schildjers ver uiteen gaan lopen, en dat merken we binnen de DVO ook.  

Het is misschien zaak om pijlen te richten op zaken die wél iedereen aangaan: schadeherstel en 

energietransitie. Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven hebben we als Groningers in ieder geval 

allen recht op een structureel gezonde woning zonder voortdurende schade en op gelijke kansen op de 

woningmarkt voor onze eigen woningen. Feit is dat schade zal blijven ontstaan. Kunnen we ijveren voor 

het voorkómen ervan? Biedt het Nationaal Programma Groningen daarvoor oplossingen? 

De berichten zijn onduidelijk. Alweer lijken verschillende partijen met de poet aan de haal te willen 

gaan: bedrijven zien kansen, belangenorganisaties idem dito, de provincie hangt graag aan 

eindbeslissingen maar de gemeenten hebben het geld eigenlijk hard nodig. Dat is tenslotte ons eigen 

bestuursorgaan waar de kennis ligt over knelpunten en welke burgerinitiatieven de meeste kans van 

slagen hebben. 

De energietransitie betreft iedereen in Nederland, maar wij zitten met de schade en nasleep van een 

ouderwetse energiebron die uitgefaseerd wordt. Niet meer dan redelijk dat ons gebied als proeftuin voor 

de rest van Nederland zou kunnen fungeren: begin de energietransitie in Groningen en ga niet 

kinderachtig doen over de kosten.  

Als een heel klein voorproefje hebben we ons voordeel kunnen doen met een bijeenkomst die op 25 

februari in de Pompel werd georganiseerd door gemeente en NCG. De bijeenkomst was goed bezocht 

en zes experts werden aan hun tafels in de gymzaal bestookt met goede vragen. We zijn er weer wijzer 

van geworden en het is zeker de moeite waard om dat nog eens te doen. Ook goed om te vermelden is 

dat de Vereniging Dorpsbelangen een werkgroep duurzaamheid opricht, die zich bezig zal houden met 

deze materie en mogelijkheden gaat onderzoeken van energieopwekking in een postcoderoos project.  

Gert de Vries namens de DVO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menko Hammenga  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét Warenhuis voor: 

Huishoud, Kado, Woondecoratie, Speelgoed, 
Kantoor/Schoolartikelen, Cartridges, 

Klompen/Laarzen, Zelfzorg, Zoetwaren en 
meer! 

 

Geeft men elders niet thuis, men vindt het 
bij 

Petra's Warenhuis,  

Hoofdweg 136  

Siddeburen 

 

Hoofdweg 144 

9626 AJ Schildwolde       maandag     gesloten 

Tel.(0598) 421404   dinsdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      woensdag.       15:45-20:45 

      donderdag   08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      vrijdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      zaterdag     08:45-16:30 

Nagelsalon op Afspraak 

www.kapsalon-thoekje.nl 

http://www.kapsalon-thoekje.nl/


Overschild Schoon 

 

Beste dorpsgenoten, 

In navolging van de geslaagde zwerfvuil actie vorig jaar, waarbij we maar liefst 15 

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

op zaterdag 23 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. 

Tussen 12:00 en 13:00 uur verzamelen wij ons weer bij de Pompel met het door ons 

verzamelde afval, voor een lekkere kop soep met een broodje. 

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 23ste, 

Bart Leving 

 

mailto:leving@telfort.nl


       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

 

Nieuwsbrief maart 2019 
 

Heb je de frisse looks van de Pompel al gezien?  We hebben de overkapping bij de ingang 
gebruikt om duidelijk te maken om wat voor een soort gebouw het gaat, namelijk Óns dorpshuis! 
De ingang staat er nu fier bij en van het logo is dankbaar gebruik gemaakt. Wij zijn er blij mee, 
vooral omdat het dorpshuis steeds meer ontdekt wordt door partijen die ofwel een feestje willen 
houden, ofwel serieuze zaken te bespreken hebben. En dan is het mooi dat het gebouw zo 
duidelijk in beeld is gebracht. 

Hoe meer activiteiten, des te meer we afhankelijk zijn van vrijwilligers. En die zetten zich de 
afgelopen tijd met enthousiasme in. Geweldig. Maar er kunnen altijd meer bij, want hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd. Want gezellig is het zeker als je met een groepje een avond kan 
verzorgen of op zaterdag de vaste snackbar vorm kan geven. Meld je aan bij Henk Heinen, of 
gebruik het email adres in de kop van deze nieuwsbrief. 

In het gebouw doen we ons best om alles van een leien dakje te laten lopen. Je kunt als bezoeker 
zeker meehelpen door af en toe een handje uit te steken. Er is altijd wel iets op te ruimen, te 
verplaatsen, vraag er eens naar.  

Het verwarmingssysteem van de gymzaal voldoet al een paar jaar niet. We hebben de 
blaasrichting om laten draaien, en zie, dat heeft effect. Eindelijk krijgen we de temperatuur sneller 
omhoog. Een bijkomstigheidje is dat er even geen warm douchewater is. De nieuwe CV ketel 
stuurt de boiler niet goed aan. De leverancier moet hier snel een oplossing voor vinden. 

Óók nog even een oproep van het bestuur: er is plek voor een nieuw bestuurslid want Martijn 
Veldman heeft aangegeven na een aantal jaren trouwe dienst ruimte te willen maken voor nieuw 
bloed. Dus, aarzel niet en neem contact op met Henk. Overigens, als je wat te melden hebt kom 
dan langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 20:00u, in de Pompel.  We zijn 
actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle ontwikkelingen en oproepen 
gemakkelijk volgen. Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje! 
 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



 

Op woensdagmiddag 12 december kwam burgemeester 

Hoogendoorn naar ons dorp toe om kennis te maken met het 

dorp en alle verenigingen, die kort met de burgemeester 

konden spreken om wat te vertellen over hun bezigheden 

betreffende  het dorp Overschild.  Klaasje Pen zowel van DB 

als van de krant, stelde hem toen wat vragen in de trant van 

‘Kind en Ouder’. 
 

Een nadere kennismaking met Adriaan Hoogendoorn in  

20 vragen waar geen foute antwoorden mogelijk  zijn. 
 

 

     Vragen: Burgemeester Hoogendoorn 

1.  Hoe heet u? Adriaan, vernoemd naar oma 

2.  Waar woont u? nu nog in Wezep  

3.  Hoe oud bent u? 60 jaar 

4.  Waar bent u geboren? in Lopik met  maar 1 dag kleuterschool  

mijn opa was boer 

5.  Wat doet u in het dagelijks 

leven? 

oefent het burgemeestersambt uit 24 uur per 

dag. eerder burgemeester  in Oldenbroek 

6.  Waarom Midden-Groningen - een uitdaging, 3 gemeentes samengevoegd  

naar 1 gemeente 

- aardbevingen 

- sociale problematiek 

7. Wat vindt u het vervelendst om 

te doen? 

Stukken lezen 

8. Heeft u huisdieren? geen, ivm allergie 

9. Bent u verliefd? Ja 

10. Waar kunnen ze u voor wakker 

maken? 

voor een potje schaak of voor een spelletje 

Risk 

11. Doet u aan sport? Ja, schaatsen, motorrijden,  racefietsen en 

mountainbiken. 

12. Welk boek heeft u als laatste 

gelezen? 

Josephine, vrouw van Napoleon,  

Pauline Broekema:Het uiterste der zee 

13. Wat doen jullie thuis altijd 

samen? 

tuinieren, musiceren 

14. Waar gaat u het liefst heen met 

vakantie? 

Frankrijk 

15. Welke muziek vindt u leuk? klassiek, ik ben kerkorganist geweest, we 

hebben een muzikale familie, alle kinderen 

bespelen een instrument. 

16. Met wie zou u wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met boswachter Annet de Jong 

17. Wat is uw grootste droom? Gelukkig zijn met wat je hebt. 



18. Zou u in Overschild 

kunnen/willen wonen? 

Ja, Overschild is een vrijbuitersdorp 

 

19. Van welke gemeente, behalve 

Midden-Groningen, zou u het 

allerliefst burgemeester willen 

zijn? 

 

Niet te groot, geen grote stad 

20. Mogen we een selfie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Burgemeester Hoogendoorn met de werkgroepen  

 

 

Foto’s zijn van de burgemeester  



D.C.S. 
 

 Dijkstra Cleaning Services Overschild 
 

  Gevel reiniging evt.  incl. impregneren 
 Dakgoten  legen en/of  wassen 

 Windveren 

 Dakkapellen 

 Stoepen, oprit en terras 

 Dak reiniging evt. incl. coaten 

 Zonnepanelen reinigen 

 Glasbewassing 

 Container reiniging 

 Schuttingen 

 Boeidelen 

 Interieur reiniging 

 Balkon 

 Straat meubilair 

 

 Reeds klant bij een ander? Word vandaag nog klant en betaal 

 gegarandeerd  10% minder! 

 Heeft u andere reinigingswerkzaamheden dan aangegeven, schroom 

 dan niet ons geheel vrijblijvend te bellen. Heeft u inmiddels een 

 offerte liggen? Ook dan geven wij u gegarandeerd 10% korting! 

 

 Koop elders niet wat Overschild u biedt ! 
 

Neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op 

tel: 06 10619717 

Of stuur een vrijblijvende e-mail naar: 

info@dcs.nu  



Snel Internet Groningen 
 

Wellicht heeft u de afgelopen weken borden zien staan bij het inrijden van het dorp over Snel 
Internet Groningen, de aanleg van breedband internet in Noord-Groningen. 
 
Wie de postcode check heeft uitgevoerd (www.snelinternetgroningen.nl) komt in de meeste 
gevallen bedrogen uit, voor het grootste gedeelte van het postcode gebied van Overschild geldt dat 
onze huidige internet snelheid of te verwachten snelheid binnen 3 jaar, hoger of gelijk is aan 30 
Mbps. Dit heet een grijs adres.  
Komt u wel in aanmerking, dan woont u op een wit adres, dit is de minderheid in Overschild. 
 
Hoe snel is 30 Mbps? 
Naast je email en bezoeken van websites gaat digitale TV ook via het internet (muv. sataliet). Des te 
meer apparaten je aan hebt staan, des te meer snelheid je nodig bent. Voor één TV met Netflix 
betekend dit: 

 3,0 megabit per seconde - Aanbevolen voor SD-kwaliteit 

 5,0 megabit per seconde - Aanbevolen voor HD-kwaliteit 

 25 megabit per seconde - Aanbevolen voor Ultra HD-kwaliteit 
Des te meer zaken je online tegelijk doet, zoals Facebook, YouTube, gamen, updates downloaden 
etc., des te meer snelheid je nodig bent. 
 
De snelheid die je thuis maximaal kunt halen, hangt naast je abonnement af van de afstand tot de 
centrale en de kwaliteit van de apparatuur. Iedere aanbieder moet je naast de aanboden snelheid 
ook een indicatie geven van de daadwerkelijk te halen snelheid op je adres. Dit kun je controleren 
via www.prijsvergelijken.nl/internet-vergelijken en hier via je postcode / huisnummer je werkelijke 
(indicatieve) snelheid te achterhalen.  
De maximaal haalbare snelheid voor Overschild ligt op dit moment rond de 55 Mbps. 
 
Hoe kan ik zelf controleren welke internet snelheid ik thuis heb? 
De norm die aangehouden wordt voor Snel Internet Groningen is dat de huidige snelheid op je adres 
30 Mbps moet zijn of waar een huidige aanbieder binnen nu en 3 jaar verwacht 30 Mbps 
beschikbaar te stellen. Dit kun je zelf als volgt controleren met je huidige verbinding: 

1. Controleer de factuur van je huidige abonnement om te achterhalen wat je maximale 
abonnementssnelheid is. De werkelijk te behalen snelheid kan hoger liggen dan wat je 
abonnement toestaat. Er wordt nog steeds abonnementen aangeboden van maximaal 20 
Mbps. De test zal dan nooit sneller zijn en wellicht loont het om het abonnement te wijzigen. 
 

2. Sluit de computer of laptop met een netwerkkabel rechtstreeks aan op de modem. De 
modem hangt meestal in de meterkast. Test niet via wireless of met extra netwerk 
apparatuur ertussen, dit kan de test negatief beïnvloeden. 

 
3. Zet andere apparaten die internet gebruiken uit of haal ze van het netwerk, zoals telefoons, 

tablets, TV’s en andere computers of laptops. 
 

4. Ga op je computer of laptop naar de website: www.speedtest.nl en kies voor “Start Test”. 
Deze test laat je vervolgens zien wat de up- en download snelheid is van de verbinding. 

http://www.snelinternetgroningen.nl/
http://www.prijsvergelijken.nl/internet-vergelijken
http://www.speedtest.nl/


 

 Is deze snelheid lager dan wat je huidige aanbieder volgens het abonnement kan aanbieden? 
Neem dan contact op met je aanbieder. Mogelijk is de apparatuur niet goed of zijn er andere 
technische problemen op je adres, waardoor je de maximale snelheid niet kunt halen. 

 Is deze snelheid lager dan 30 Mbps? Dan kun je dit op de website www.bennietgrijs.nl 
melden, om mogelijk toch toegelaten te worden tot Snel Internet Groningen. 

 
Ik woon wel op een wit adres en heb me aangemeld, krijg ik nu glasvezel? 
Nee, niet per definitie.  
Een van de grote nadelen van dit project is, is dat er aan een aantal voorwaarden voldaan moet 
worden, voordat men met de aanleg begint: 

1. Minimaal 50% van de witte adressen in een gemeente moet zich aanmelden om mee te 
willen doen. Blijft het aantal aanmeldingen onder de 50%, dan vind er geen aanleg plaats. 
 

2. Wordt de 50% wel gehaald, dan kan afhankelijk van de locatie gekozen worden voor 
glasvezel of een draadloze verbinding, afhankelijk wat technisch en economisch het meest 
haalbare is. 
 

3. Bij deelname dien je een abonnement af te sluiten voor minimaal 1 jaar bij KabelNoord.  
 
Al met al betekend dit dat maar een beperkt aantal adressen in Overschild kans maakt op sneller 
internet. Daarom zien wij meer in een gezamenlijk initiatief in navolging van Steendam, waar de 
inwoners zelf glasvezel hebben aangelegd. Via deze weg hebben wij de aanleg zelf in de hand en kan 
iedereen die mee wil doen, ook daadwerkelijk meedoen. 
 
Namens Dorpsbelangen Overschild, 
 
Bart Leving 

http://www.bennietgrijs.nl/


                   Snel Internet Groningen 
 
Als Ambassadeur van Breedband Noord Groningen wil ik jullie op het volgende 
attenderen. 
Vast al wel gehoord of gelezen over Snel Internet Groningen. 
Als je een brief van de gemeente Midden Groningen hebt ontvangen en het 
krantje van Breedband Noord Groningen dan behoor je tot een zogenaamd wit 
adres en kun je gratis aangesloten worden op snel internet. 
100 Mbps upload en 100 Mbps download gegarandeerd. 
Het aanmelden moet gebeuren voor 15 maart 2019 
 
In de voormalige gemeente Slochteren betreft dit 990 adressen. 
Het aansluiten van de zogenaamde witte adressen is gesubsidieerd maar er is 
de voorwaarde gesteld dat de helft van de 990 adressen zich moet aanmelden. 
Alleen als je je aanmeld wordt je aangesloten. Niet aanmelden is geen 
aansluiting. 
De voorwaarde is wel dat je minimaal 1 jaar een internet, tv  en of telefoon  
abonnement af neemt bij Kabelnoord de provider waarmee men in zee is 
gegaan. 
 
Hoe kun je te werk gaan. 
Ga naar www.snelinternetgroningen.nl en doe daar de postcode check. 
Kom je in aanmerking dan kun je naar de site van Breedband Noord Groningen, 
laat daar je gegevens achter en daarna kom je op de site van Kabelnoord. 
Hier moet je dan je gegeven noteren en voor een abonnement kiezen en pas 
als je een bevestigings email van Kabelnoord hebt ontvangen doe je mee. 
Ook kun je de bestelformulier uit het krantje invullen en opsturen. 
 
Stel er staat helaas wij kunnen u niet aansluiten. 
Dan kun je je aanmelden bij www.bennietgrijs.nl  
Daar kun je je internetsnelheid meten met een zogenaamde speedtest die 
minimaal 30 Mbps zou moeten zijn. 
Is het lager dan kun je dit melden en gaat men kijken of er wat aan te doen is 
het is helaas geen garantie voor een gratis aansluiting op snel internet. 
 
Voor vragen mag je mij bellen. 
Afine Noordenbos  06-25183867 
 
 

http://www.snelinternetgroningen.nl/
http://www.bennietgrijs.nl/


 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

  

 
 

Hilda Annie Dreise 

 
Mevr. Dreise overleed op 3 dec. 2018 op 83 jarige leeftijd. 

Ze heeft met haar ouders en 2 ongetrouwde broers gewoond op een nu 

afgebroken boerderij aan Blokslaan, richting het Schildmeer. 

 

Wij wensen haar familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 
 
 
 



de Schildjer Proat  –  onze dorpskrant  

 

hoe komt de krant tot stand? 
 
De Schildjer Proat verschijnt 4 x per jaar, elke editie heeft een eigen kleur, maart is geel, juni is 

groen, september is oranje en december is rood. Per editie bevat de krant maximaal 70 pagina’s en 

de oplage is 300 stuks die hun weg vinden naar alle adressen in en rond Overschild en zelfs verder 

weg naar abonnees in de omgeving. 
 

De weken voordat de krant uitkomt, komen we als redactie meerdere malen bij elkaar, om te 

brainstormen over de onderwerpen die in de krant kunnen verschijnen. Als er nieuwe inwoners in 

Overschild zijn dan worden deze bezocht door de redactie met een bloemetje en bijgepraat over de 

activiteiten in Overschild. 

 

Ongeveer 1 tot 2 weken voor de inleverdatum van de kopij, mailen we alle vaste bijdragen,  

Stichting de Pompel, Vereniging Dorpsbelangen, S.V.Mono, Werkgroep Evenementen,  

De Schildgroep, Kinderspeelweek, Windlust Mail, IJsvereniging, Oranjecomité, 

ter herinnering om de kopij toch vooral op tijd op de vrijdag ( sluitingsdatum) in te leveren. 
 

In het weekend gaan we aan de slag met de aangeleverde kopij en voltooien de lay-out op 

maandag, waarmee we dan nog een groot deel van de dag bezig zijn. We proberen er een goede 

indeling van te maken, passen hier en daar nog weer wat aan, proberen de foto’s zo mooi mogelijk 

te krijgen, anders zoeken we opnieuw contact met de inzender. Ook Gert helpt om alles wat niet 

wil lukken alsnog voor elkaar te krijgen. Zo maken we er gezamenlijk een fijne en leesbare krant 

van. Vervolgens plaatsen we de aangeleverde advertenties op aparte pagina’s en voegen die aan de 

krant toe. We zijn erg blij met al onze adverteerders want dankzij hen kunnen we de kosten van 

het drukwerk in de hand houden. 
 

Maandagavond is de krant dus klaar om gedrukt  te worden en we leveren hem op een USB-stick 

aan Harry Wieringa, onze vaste drukker, die ermee aan de slag gaat. Het drukken gebeurt op de 

dinsdag en de woensdag op de Rizo copyprinter. Dit kost erg veel tijd, en we zijn dan ook erg blij 

dat Harry dit voor ons doet. 

De krant bestaat nu uit vele stapels die bijeen geraapt moeten worden tot aparte kranten We sturen 

daarom een mailtje rond om op donderdag (meestal ’s middags en heel soms op de avond) te 

komen rapen. De rapers zijn vrijwilligers die aangegeven hebben om ons te komen helpen met het 

bij elkaar rapen van de krant. Mocht je ons hiermee ook willen komen helpen, geef je dan op bij 

de redactie.  

 

 

 

 

 



 

Het kost ongeveer 2 uur voordat de kranten klaar zijn, 

geraapt en geniet. Meestal is Lex van de Gaag degene die 

de nietjes erin slaat. 

 

Het is een gezellige middag/avond 

waarin onder het genot van een kopje 

koffie/thee met wat lekkers erbij, heel 

wat wordt bijgepraat. 

Als de Schildjer Proat dan één geheel is 

geworden, gaan de vrijwilligers op pad om de 

krant, huis aan huis, bij u in de bus te doen. De 

redactie gaat zelf ook nog met de auto op pad 

om de adverteerders en abonnees buiten het 

dorp te voorzien van een krant. Er zijn ook 

adverteerders en abonnees die verder weg 

wonen en onze penningmeester Corrie van der 

Laan verstuurt de Schildjer Proat dan per post. 
 

Daarna heeft de redactie weer even tijd om op adem te komen, maar wij houden onze ogen en oren 

altijd goed open voor het laatste nieuws. Heeft u zelf iets te melden of vindt u het leuk om ook iets 

te schrijven in de Schildjer Proat, kopij is van harte welkom! Toch hebben we meestal niets te 

klagen wat kopij betreft, want meestal wordt het een volle krant, waar we soms niet eens meer 

plek over hebben voor de extra stukjes, zoals puzzels, kleurplaten, gedichten e.d., die we dan 

doorschuiven naar een volgende editie. 
 

Als laatste willen wij alle vrijwilligers hartelijk bedanken bij het maken, rapen en verspreiden van 

de krant. Ook de adverteerders hartelijk dank, zonder jullie, geen krant! 
 

De redactie va de Schildjer Proat: Ellen, Klaasje en Rian  



 

 



 
De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

En bijna is het zover! We gaan EEN VOORJAARSNACHTMERRIE spelen.  

De zenuwen gieren nu al door mijn keel maar de groep is gelukkig heel cool.  

Wat een voorbereidingen vergt het allemaal, kleding, decor, verlichting, geluid, 

stroomvoorziening, de website moet op orde, want de kaartverkoop moet 

binnenkort van start en zo zijn er nog zo’n honderd dingen die klaar moeten zijn 

voor we de 19
e
 april onze premiere hebben.  

 

Maar gelukkig is er een geweldig team van 

spelers en mensen die allerlei zaken 

oppakken. Er is een kledinggroep die voor de kleding gaat zorgen, 

er is een decorgroep die voor alle decoraties gaat zorgen, er is een 

grimeergroep die voor de grime gaat zorgen en natuurlijk hebben 

we al jaren onze Mark die voor licht en geluid gaat zorgen. Maar 

dan nog is het een enorme klus om het voor elkaar te krijgen want 

als je met een groep mensen op pad gaat heb je een behoorlijke 

verantwoordelijkheid. Niet alleen naar de spelers toe maar zeker 

ook naar ons publiek toe.  

 

De repetities zijn in volle gang en verlopen voorspoedig. De 

tekstkennis is goed en het spel gaat heel mooi maar we hebben nog 

nooit op locatie gespeeld en hebben nog geen idee hoe het zal zijn 

als we met publiek gaan spelen. Dat is best spannend.  

 

 

Waar gaat een VoorjaarsnachtMerrie over. 

Het is het verhaal van Hermien, de oudste dochter van Hendrik en Mientje. Ze staat op het punt van 

trouwen met haar liefje Lucas die op deze dag zijn meesterproeve (waar u allemaal getuige van mag 

zijn!) moet gaan doen om tot het bakkersgilde te mogen toetreden en zo brood te mogen leveren bij die 

vreselijke Abt  Harmanni van het klooster in Wittewierum. De Abt is ook degene die de proeve zal 

afnemen. Als Lucas slaagt voor de meesterproeve kan hij trouwen met Hermien, de liefde van zijn leven. 

Maar dan slaat het noodlot toe en komt Lucas om het leven. Het staat vast dat het moord is maar wie 

heeft deze gruwelijke daad op zn geweten? Is het de ex van Lucas of haar jaloerse vriendje? Is het de 

Abt? Of toch de nonnen? De heks, nee toch? En wat is dat dan met dat paard? Niemand die het weet 

tot….. 

Gaat u mee op spooktocht met Hermien en Lucas?  

Binnenkort kunnen de kaarten worden gereserveerd op onze website 

https://de-schildgroep1.webnode.nl 

 

Wie heeft er nog oude poppen, hobbelpaarden en schapenhekken of andere (bamboe)stokken die 

gebruikt kunnen worden voor de voorstelling? Neem contact op met mij.  

 

We zien u graag in april op het sportveld aan de Meerweg! 

 

Klaasje Pen 

Regie 

 

EEN VOORJAARSNACHTMERRIE 
MIS HET NIET  

https://de-schildgroep1.webnode.nl/


 



             WINDLUST MAIL 

 

Zo, we zijn weer begonnen aan 

een nieuw jaar. En dat zou best 

wel eens een heel bijzonder jaar 

kunnen worden voor de Windlust, 

want we gaan grote plannen 

realiseren. Maar eerst wil ik u even 

vertellen dat de 

houtwormbestrijding is gebeurd. 

De molen stond in de kerstrust en 

de heren wormbestrijders kwamen 

even spuiten en een halfuurtje later 

waren ze al weer weg. Hele molen 

klaar, alleen liep de 

kerststertijdschakelaar (mooi 

woord voor het scrabbelen) een 

halfuurtje achter, maar daar kon ik 

gelukkig nog even bij om opnieuw 

af te stellen.   

     

Toen de kerstster weer uit het 

gevlucht werd gehaald hebben we 

alles opnieuw aangeveegd waarbij 

ons opviel dat er vooral veel dode 

vliegen lagen. Zelfs 6 weken later 

waren er nog steeds veel meer 

dode vliegen dan normaal. Nou ja, even stofzuigen en vegen en het is weer klaar.    

 

Inmiddels is er weer graan gebracht en kunnen we malen, hoewel de wind het nogal vaak laat 

afweten en dat er dan nauwelijks gemalen kan worden, maar nu terug naar de grote plannen.

    

Allereerst de versterking. We hebben u al verteld dat de molen versterkt gaat worden, maar die 

versterking hoeft veel minder drastisch te worden als we hadden gevreesd. Zoals het er nu uitziet 

wordt er alleen iets aan het houten achtkant geschroefd zodat het bovendeel van de molen niet 

kan verschuiven bij een heftige beving. De metingen die zijn verricht, hebben uitgewezen dat de 

trillingen die de molen ondergaat bij het malen net zo groot zijn als bij een aardbeving. 

Versterking is dus niet nodig en er staan ook voldoende palen onder om de molen voor omvallen 

te behoeden.      

 

En nu komt het. Het subsidiebedrag voor herstel van het motorhuisje en de aanschaf van een 

motor is binnen en als u dit leest is er juist vorige week een vergadering geweest om te 

bespreken hoe we e.e.a. vorm gaan geven. Er zijn offertes aangevraagd voor herstel, voor het 

plaatsen en aankoppelen van de motor en hoe om te gaan met de veiligheid voor onszelf maar 

ook voor bezoekers. Dit laatste gaan we nog uitwerken omdat we willen voorkomen dat er 

ongelukken gebeuren als de motor draait. Waar plaatsen we hekjes en hoe is dan de  



 

zichtbaarheid? Wat kunnen we zelf en wat moet er door professionals worden gedaan. Het blijkt 

dat in het motorhuis een nieuwe vloer moet worden aangelegd, logisch natuurlijk want de boel is 

inmiddels aardig verzakt. Wat er precies gaat komen weten we nog niet, misschien een betonnen 

vloer maar ook een bestrating behoort tot de mogelijkheden.    

 

Ook in de molen moet er op de begane grond aan de vloer worden gewerkt. Een deel van de 

vloer wordt weggebroken en vernieuwd om daar de aandrijving naar binnen aan vast te 

koppelen. Het lijkt erop dat er ook nog een molensteen in die vloer zit maar dat weten we niet 

zeker. Die moet er dus uit maar misschien kan hij wel mooi in de nieuwe vloer worden verwerkt. 

Zie je wel meer in molens, zo’n oude molensteen in het hart van de molenvloer   

       

Ons mooi gerestaureerde boerenmaalkoppel is mogelijk niet helemaal bestand meer tegen het 

machinegeweld (er zit wat houtwormvraat in het onderstel) en het plan is om dit onderstel te 

vernieuwen maar dan moet het er weer net zo uitzien als nu. Ook moeten we nog een manier zien 

te vinden om de kaar van het koppeltje te vullen, want dat zit vrij hoog. De huidige molenaars 

zijn kleine mannetjes en kunnen er niet goed bij. Het voordeel van die kleine molenaars is wel 

dat zij nooit hun hoofd stoten op de andere zolders en grote molenaars doen dat wel.  

     

Voor dat vullen denken we aan een zakkenbok op de begane grond, dus naast het maalkoppel en 

anders aan een zaadhok op de eerste verdieping met een stortkoker en een schuif, zodat van 

daaruit de kaar kan worden gevuld tijdens het malen. Wel leuk is dat de molen steeds meer een 

bedrijfsmatig karakter krijgt waarmee gewoon gewerkt kan worden zoals in het verleden ook het 

geval was. In totaal wordt het een hele grote operatie maar dan heeft Overschild er wel weer een 

enorme attractie bij. Een werkende BRONSmotor die een maalkoppel aandrijft. Komt dat zien, 

komt dat zien, oude tijden herleven. Het kan ons eigenlijk niet snel genoeg gaan.  

    

Enkele punten om aan u mee te geven: 

 

Mocht u nog ergens een zakkenbok weten te staan en de eigenaar wil hier wel afstand van doen, 

laat het ons weten.          

    

Mocht u na het lezen van dit verhaal zo enthousiast zijn geworden dat u ook wel wat met molens 

wil, laat het ons dan ook weten. We zoeken nog steeds naar molenaars. 

 

Voor nu, als vanouds ook namens Marius   

 

 

TOT MAILS/MEELS 

 

Lex. 

 

 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

 

Bestuur s.v. Mono 

Ledenvergadering op vrijdag 15 maart 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 7 april begint het voetballen weer. Lijkt dit je leuk en nog niet 1 keer meegedaan. Trek 

dan je stoute “voetbal” schoenen aan en doe een keer mee! 

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 weer vele ballen 

over het net mogen slaan onder begeleiding van Bas Pen. De opkomst was dit seizoen alleen zeer 

wisselend. Verder hebben we met een team elke laatste vrijdag van de maand gespeeld in de 

sporthal de Ringen te Delfzijl. Daar wordt door v.v. Masari een recreatief toernooi geregeld waar 

sportiviteit en gezelligheid voorop staan. 

Het 21
e
 recreatief volleybaltoernooi staat ook weer voor de deur. Het evenement wordt in twee 

dagen gespeeld.  

De datums zijn 5 en 6 juli. 

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

18 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 tijdens de eerste training via loten bepalen wie bij elkaar 

in 1 team komt. Dit om misverstanden te voorkomen.  

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


 

 

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue. 

Op 15 juni wouden we weer een sport en spelmiddag organiseren. Trommel daarom 

uw vrienden, buren, collega’s en -of familie op en maak een team bestaande uit 5 

personen en geef u op voor 1 juni. 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 6t/m12 jaar 5 euro en van 1 t/m 5 

gratis. U mag zich ook alleen voor de barbecue opgeven.  

Opgeven kan via 0620820026 

 

 

Wandeltocht    

Op zaterdag 4 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 5 km, 10 km, 17 km 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:    Vrijdag 15 maart 2019 

Locatie:    de Pompel 

Aanvang vergadering:  20.00 uur 

 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen van de agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2018 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

 

 

 



 

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

  

 

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO 

 

Datum: Maandag 9 april 2018 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.00 uur  

 

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

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

  

1) Opening van de vergadering 

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

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

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

op heden nog niet gelukt. 

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

wandelbond. De aanwezige leden hadden daar geen bezwaar tegen.                                                                                    

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

Geen op of aanmerkingen 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

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

- Waarom zijn de wandeltocht inkomsten zo hoog dit jaar. 

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

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

hebben. 

 



 

7) Verslag kascommissie 

 

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

  

8) Benoeming kascommissie 2017 

 

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

Als reserve staat Greet Nijborg. 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

Het bestuur blijft met vier leden. 

              

10) Vaststellen contributie 

         

Contributie blijft 5 euro.  

 

11) Rondvraag 

 

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

willen verzinnen en klaarzetten voor het Slochter Wold Spektoakel. 

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

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

waren? 

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

worden voor het spel. 

 

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

kan worden? 

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

controleposten en bordjes niet uitkomen. 

- Gaat er nog wat met het voetbalveld gebeuren? 

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

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

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

vervolgd. 

 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering wordt gesloten om 20.52 uur. 

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

 

 

 



Paaskleurplaat: 

 



 

Al enige tijd heeft u niks meer van de werkgroep gehoord. Dit betekent niet dat de werkgroep 

stil heeft gezeten. Voor de komende drie maanden hebben wij drie evenementen op de 

planning staan. 

Het begint zaterdag 9 maart met een kinder- doe- ochtend. Onder begeleiding van Gea 

Schilthuis, organiseert de werkgroep een schilderochtend voor kinderen. Met al dertien 

opgaven zijn wij hartstikke blij. Kinderen ouder dan zes jaar, konden bij hun opgave noteren 

welk schilderij zij wilden verven. Er was keuze uit een hond, varken en een koe. 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 20 april is traditiegetrouw paaseieren zoeken. Noteer het alvast in u agenda. 

Verdere informatie volgt middels een flyer. 

Gaat u zaterdag 1 juni de strijd aan met uw mededorpsgenoten? Er staat dan een bazaar 

gepland. Met een divers assortiment aan Oud Hollandse spellen, is er voor ieder wat wils.  

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 willen wij u op de hoogte brengen, van dit heugelijke nieuws. Sinds februari is de 

werkgroep een lid rijker, namelijk Gabriella. De werkgroep is erg blij met haar komst! 

 

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

 

 



 



 

Nieuws van het Oranje Comité  

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Terwijl de koninklijke familie geniet van de voorjaarsvakantie in Lech, genieten wij hier van 

het uitzonderlijke lenteweer. Nog een kleine twee maanden en koningsdag 2019 staat weer 

voor de deur. Dit jaar zijn de koning en zijn familie te vinden in Amersfoort. 

Vanuit het Oranje comité valt nog niet veel nieuws te melden, behalve dat het comité nog 

maar uit drie personen bestaat. Er zijn helaas nog geen aanmeldingen geweest.  

Concrete plannen zijn er nog niet, mochten er ideeën zijn of mensen die een handje willen 

meehelpen op koningsdag dan zou dit heel fijn zijn.. 

Lijkt het je leuk om de autopuzzeltocht een keer uit te zetten, of zou je willen helpen bij 

de spelletjesochtend voor de kinderen dan houden wij ons van harte aanbevolen alle 

hulp is welkom. 

Ook tijdens de toneelavond kunnen wij mensen gebruiken voor lootjesverkoop. 

Het zou toch jammer zijn als er dit jaar geen koningsdag in Overschild gevierd kan worden. 

Aanmelden kan bij 1 van de leden van het OC. 

Dianne Blaauw, Kelly Puister of Tessa Noordenbos. 

Mailen kan ook naar u.noordenbos@live.nl 

We hopen er weer een geslaagde koningsdag van te maken samen met jullie/u hulp. 

 

Een hartelijke groet, 

Tessa Noordenbos 

 

 

 

mailto:u.noordenbos@live.nl


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



 

 

 

Kinderspeelweek 2019  
 

   

Nog een paar maanden en dan is het alweer zover.. KSW 2019! We laten de 

winter achter ons en het zonnetje komt ons steeds vaker opzoeken. We hadden 

de beslissing al snel gemaakt! Het thema dit jaar is: 

Tijdmachine!  

 

Naar welke tijd reis jij terug? De middeleeuwen? De jaren ’60? ’70? ’80? 

Of juist naar dat ene leuke feestje, die je niet meer kunt vergeten. In de tijd 

vooruit? Het kan allemaal. 

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. 

 

Noteer het allemaal in jullie agenda.. de kinderspeelweek zal plaatsvinden in 

week nr. 33, dus van 12 t/m 16 augustus 2019! 

 

Tot dan, 

Marleen van der Beek 

Bestuur kinderspeelweek Overschild  

mailto:kswo@live.nl


 
 

 

 

www.overschild.nu 



SCHILDJER EETCLUB 
 

 
 

Een werkgroep van Stichting Dorpshuis De Pompel 

 
De Schildjer Eetclub is er voor alle inwoners van Overschild. Het is een manier om de 

inwoners met elkaar in contact te brengen en te houden met als “vervoermiddel” de 

gezamenlijke maaltijd. 

De Schildjer Eetclub is geen club in de letterlijke zin van het woord. Er zijn geen 

statuten, er zijn geen leden, er is geen bestuur (maar wel een coördinator), er is dus ook 

geen jaarlijkse ledenvergadering met agenda, notulen en kascommissie. 

 

De Schildjer Eetclub organiseert ca 6 x per jaar zo’n gezamenlijk eetmoment. De 

inwoners kunnen zich voor iedere maaltijd apart vooraf aanmelden. Tot nu toe vinden 

de eetmomenten altijd plaats op een donderdagavond. Aankondigingen worden gedaan 

in de Schildjer Proat, soms door middel van een flyer en altijd via emailberichten aan 

liefhebbers die zich daarvoor hebben opgegeven. Wil je ook die emails ontvangen? 

Geef je dan op bij de coördinator (Rob Gramberg, grambergrob@hotmail.nl). 

 

De laatste maaltijd was op 14 februari jl.. Wederom een gezellig eetmoment, deze keer 

met hippe Hollandse gerechten (b.v. Blote Billetjes in het Gras). 

 

Nadat de afwas was gedaan en alles weer netjes was 

opgeborgen startte de voorbereiding van de volgende 

eetbijeenkomst (althans bij de coördinator). Die 

volgende maaltijd staat in de agenda van De Pompel 

genoteerd op  

 

donderdag 11 april a.s. 
 

Je kan jezelf al opgeven bij de coördinator onder vermelding van je naam en het aantal 

personen. Een email naar grambergrob@hotmail.nl volstaat. Geef svp ook even aan of 

er speciale dieetwensen zijn. Bij hem kan je ook terecht om je op te geven als (hulp)kok 

of om mee te helpen de tafels en stoelen klaar te zetten. Een briefje in de brievenbus van 

Kanaalweg 19 kan natuurlijk ook. 

 

Op alle eetmomenten ben je welkom vanaf 17.30 uur. Om ca 18.00 uur wordt het 

“buffet geopend”. De maaltijden kosten € 10,- per persoon, ter plekke contant te 

voldoen bij de coördinator. De drankjes voor, tijdens en na de maaltijd komen natuurlijk 

ook voor eigen rekening en moeten na afloop met De Pompel worden afgerekend (kan 

met pinpas). 

 

Heel fijn dat veel 

eters meehielpen met 

afruimen, afwassen, 

opruimen en poetsen 

van de keuken! Geeft 

een echt clubgevoel! 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


 
Advertentie 

Antiek - Curiosa - Brocante - Woondeco - Klokreparatie 

Hoofdweg 80 9628CR Siddeburen 0598-371630 

Open: ma en di 13-18 / woe gesloten / do 10-17 / vrij 10-21 / za 10-17 

Voor meer info en acties volg onze facebookpagina Damsterantiekhuis 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

WWW.ALEXBADKAMERS.NL 

 
Mijn naam is Alex Rusthoven, uw specialist voor badkamer en 
toilet. 
U kunt bij mij terecht voor uw complete badkamer en ander 

sanitair. Of u nu een eenvoudige badkamer of een luxueus 

ontwerp op maat wilt, ik help u graag. 

Ik denk met u mee, geef advies in ontwerp, kleuren, materialen, 

etc. en neem desgewenst de gehele uitvoering op mij! 

Het leveren en monteren van het sanitair behoort ook bij mijn 

werkzaamheden. Samen gaan we naar de groothandel in sanitair, 

waar u talloze mogelijkheden voor de inrichting en aankleding 

kunt bekijken en uitzoeken. Na het samenstellen van de inrichting 

bij de groothandel maak ik een vrijblijvende offerte voor u. 

Door mijn jarenlange ervaring met het plaatsen van badkamers en 

ander sanitair bent u verzekerd van kwaliteit, een vakkundige 

uitvoering en een mooi resultaat! 

Nieuwsgierig geworden? 

 

Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte! 

Alex Rusthoven tel. 062293373 

       Email: alexbadkamers@gmail.com 

http://www.alexbadkamers.nl/


IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Alle weerwijsheden kunnen na een zomer als afgelopen jaar niet meer serieus genomen worden. 

Weerdeskundigen vielen over elkaar heen met voorspellingen die ons de strengste winter sinds 

jaren had moeten brengen. Wat volgde is een grote teleurstelling geworden. Het bestuur volgde 

de weersverwachtingen afgelopen maanden op de voet, want een lange winter is het enige wat 

onze harten sneller doen laten kloppen. IJsbaan vol water, sneeuwschuivers klaar, laat de winter 

maar komen. 

Op zaterdagavond 29 december hielden wij onze jaarlijkse ledenvergadering, met een opkomst 

van 71 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. Op 17 januari begon het dan echt, met matige vorst, het hele bestuur in 

beroering wat dit zal brengen. De dagen volgen en de vorst lijkt door te zetten, ’s-nachts -5 

overdag rondt het vriespunt. Maar een winter brengt niet alleen vorst, dinsdag 22 januari begint 

het te sneeuwen, slecht voor het groeien van de ijsvloer. Het ijs is nog te dun om het sneeuw te 

verwijderen, afwachten. Het blijft vriezen en vinden kans deels sneeuw te verwijderen, gezien de 

voorspellingen dat de vorst niet doorzet kunnen kinderen en enkele volwassenen het ijs op. 

Donderdagavond 24 januari en vrijdag 25 januari kon er vrij geschaatst worden. De dooi zet 

alweer in, tot onze teleurstelling. De speldeprik van vorst is waar we het mee moeten doen deze 

winter. 

Afgelopen februari leek het wel lente, de laatste dagen liet het lenteweer zelfs zomerse 

temperaturen zien en zijn de eerste warmte records alweer genoteerd. Toch houdt het bestuur 

moed, er zal nog een enkel nachtvorstje voorbij komen maar van een winter zal geen sprake meer 

zijn. Op naar de winter van 2019/2020 de dag dat de ijsbaan weer open gaat komt elke dag 

dichterbij.  

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub schildmeer en omstreken 

 



 



MilieuActie: frituurvet inleverpunt bij de Pompel 

Frituurvet en -olie moet je zeker niet via de wc of gootsteen weggooien, want dat leidt tot 

verstoppingen in het riool en grote problemen voor het waterzuiveringsbedrijf. En weggooien 

via de afvalemmer is eigenlijk niet goed voor het milieu. Dus wat kun je wél doen? 

Op het dorpsplein, linksachter de Pompel staat een container waarin gebruikt frituurvet wordt 

verzameld. Dorpsbwoners kunnen nu hier ook hun vetten en oliën kwijt,  dat is een mooie 

oplossing voor dit probleempje.            Let wel: alleen levensmiddelenvetten !!! 

_______________________________________________________________________ 

 

KUNST AAN DE MUUR 

Bedoeld voor alle Schildjers die artistiek bezig zijn en hun werk “aan 

den volke” willen/durven tonen.  

De kunstwerken aan de muren van De Pompel klagen niet. Ze hangen 

daar om gezien te worden. Maar wat als iedereen ze al heeft gezien? 

Dan wordt het tijd om ze te wisselen. Wisselen met nieuwe 

kunstwerken, die ook graag gezien willen worden. 

Dus heb je thuis nog kunstwerken staan of hangen, die zich graag in 

De Pompel willen presenteren, neem dan contact op met de 

werkgroep Kunst aan de Muur: 

  

 Marga van den Berk (gljvandenberk@scarlet.nl of  0596 566200) 

Marian Stegeman ((info@zinkwerk-groningen.nl of 0596 566448) 

Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl of 0596 567791) 

 

mailto:gljvandenberk@scarlet.nl
mailto:grambergrob@hotmail.nl


Kleurplaat voor volwassenen: 



Column 
 

Sport-Muziek-Sport 

Sport en muziek zijn voor mij de 

grootste verstrooiers. Ik beleef aan 

beide veel plezier en soms komt 

muziek bij sport. 

Je kunt je de voetbalclub Liverpool FC ( van 

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum) niet 

voorstellen zonder dat de supporters “You Never 

Walk Alone” zingen. Het lied is geschreven door 

Rodgers en  Hammerstein voor de 

musical Carousel (1945!!!!).  

In Europa is het nummer het bekendst in de versie 

van de Liverpoolse band Gerry & the Pacemakers 

(opname  1963). Deze versie stond vier weken op 

nr. 1 in de Britse hitlijst. Het werd direct ingelijfd 

als clublied door de fans van Liverpool FC en het 

wordt nog steeds bij elke wedstrijd massaal 

(community singing) gezongen. Tegenwoordig 

zijn de woorden You'll Never Walk 

Alone opgenomen in het clublogo. Ziedaar; de 

verbinding tussen sport en muziek. Lee Towers 

heeft het lied naar ongeveer hetzelfde niveau 

gezongen en dan voor Feyenoord. Het lied geeft 

troost. Dat was te horen toen de Feyenoordfans 

“You Never walk alone” zongen na het verlies, 

met 3 – 0 van Ajax, in de halve finalewedstrijd 

van het bekertoernooi. Dit was op 27 februari j.l. 

De niet voetbal/sportliefhebbers zijn nu wellicht al 

afgehaakt. Maar ik ga nog even door als u het 

goed vindt, Sport is de belangrijkste bijzaak in het 

leven. Het is ook gewoon deel van het algemene 

nieuws. De trainingsresultaten van Max 

Verstappen ergens op aarde (zeg Azië) worden 

vermeld in het eerste radionieuws van de dag. 

Sport is daarmee ook een samenballing van 

nationale trots. Nog nooit was er een Nederlander 

zo succesvol bij het formule 1 racen en dat wil 

Nederland wel meemaken. 

Sport is ook emotie. Geluk bij winst en verdriet 

bij verlies en tegenspoed. Ook op 27 februari 

zagen we Sjinkie Knegt, de grote man van het 

Nederlandse shorttracken (schaatsen). Valpartijen 

deerden hem niet maar een paar ongelukken thuis 

schakelden hem dit jaar uit. Ernstige brandwonden 

hielden hem 6 weken in het ziekenhuis. Op 27 

februari mocht hij naar huis. Flink als een 

sportman en zeker als hij is, verklaarde hij dat die 

brandwonden in zijn huid zitten en dat hij toch 

vooral met zijn benen schaatst. Ofwel terugkomen 

zat er wel in. Op de vraag wat hem het meest had 

geraakt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis dacht 

hij terug aan het goud van Suzanne Schulting. Hij 

moest daarover ontzettend huilen. Ofwel die harde 

is slechts hard voor zichzelf. Andere zaken raken 

hem. Sport als een mooi middel om ook je eigen 

emoties kwijt te kunnen. 

Bij mijn ouders thuis keken we vooral voetbal en 

schaatsen vanaf dat er een televisie was. Pa was 

daarbij ook voorzitter van de V.V. Sellingen (en 

van de visclub). We gingen wel eens naar GVAV 

(wat nu FC Groningen is), maar mijn oudste 

herinnering ligt in Amsterdam. Op bezoek bij een 

oom en tante in Zaandam (ik was 10/11 jaar) We 

gingen naar Ajax - Feyenoord. Deze wedstrijd 

werd gespeeld in het Olympisch Stadion. Ik heb 

geen idee meer hoe de wedstrijd verliep, maar het 

beeld van een steigerend politiepaard tussen de 

mensenmassa op het stadionplein heb ik nog op 

mijn netvlies. 

Ja ik heb ook zelf gesport. Ik tenniste competitie 

in mijn middelbare schooltijd. Evenals mijn vader 

ging ik ook meewerken binnen sportorganisaties. 

Bestuurslid en speaker bij atletiekvereniging Jahn 

II in Stadskanaal en later ook speaker bij het heren 

eredivisie-handbalteam van Jahn II. Fantastische 

jaren. Dit mede door het hoge niveau van zowel 

de atleten als van de handballers van destijds. 

Even terug naar sport en muziek. De sporters 

wisselen elke ca. 10 jaar. De herkenningstunes 

van de TV en Radio  programma’s waar ik graag 

naar kijk en luister houden het echter heel lang vol 

(You Never Walk Alone ook dus) 

Als u al wel eens Studio Sport kijkt hoort u de 

begin 00er  jaren gemoderniseerde versie van de 

Studio Sport Tune van Tonny Eyk. Deze gaat al 

mee sinds de 70’s. Kijkt u Match of the Day 

(voetbal) van de BBC hoort u een tune die al 

dateert van augustus 1970. (iemand zei dat het een 

Mexicaanse Mariachi is). Er zijn mensen die deze 

tune bij huwelijken en begrafenissen laten horen. 

Luister naar Langs de Lijn (NOS) dan hoort u 

Chump Change van Quincy Jones. De 

openingstune van Radio Tour de France is 

Trompet cross van Rein van de Broek en als u 

echt oplet hoort u al sinds jaar en dag Tarantuella 

ook van Rein van der Broek, tijdens de slotfase 

van de touretappes. Dit terwijl de commentator u 

telkens op de hoogte houdt hoe de finish verloopt. 

Ik kan over mijn sport- en muziekbeleving nog 

een poos doorschrijven, maar ik denk dat nu mijn 

column vol is. 

Oh ja nog even dit. Wat dacht u van “Buenos 

Noches Mi Amor” van Dalida als slotliedje van de 

Avondetappe na de tour, met Mart Smeets als 

gastheer.  

Jan Hesseling 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oscar_Hammerstein_II
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carousel_(musical)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerry_%26_the_Pacemakers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Liverpool_FC


 



Weeroverzicht 2018   
 
Wat het weer betreft was 2018 een heel uitzonderlijk jaar met veel extremen, 

zoals veel orkanen en overstromingen, maar ook veel bosbranden en lange tijden 

van extreme hitte en droogte. Dit was wereldwijd het geval en de directe schade 

door klimaatverandering is dit jaar berekend op 55 miljard euro. 

In Nederland was de extreme warmte en de langdurige droogte typerend met daarbij de vele 

zonuren in alle jaargetijden. 

Met een gemiddelde temperatuur van 11,4°C, in vergelijking met een langjarig gem. van 

10,1°C was het een heel warm jaar, alleen 2014 was iets warmer met 11,7°C. 

Het aantal zonuren bedroeg 2090, alleen 2003 was iets zonniger,het langjarig gem. is 1640 

Landelijk viel er gem. 606 mm neerslag, normaal is dit 847 mm. In Overschild kwam  672 

mm naar beneden dit jaar, het vorig jaar was dit 869 mm. 

In het zuiden van het land was het nog veel droger, in Arcen ( N. Br.) viel maar 445 mm. 

 

De wintermaanden, tot 1 maart waren vrij zacht, januari was daarbij ook somber en erg nat. 

De zeer zware storm van 18 januari, windkracht 11, veroorzaakte code rood met veel schade. 

In het noorden was de stormkracht veel minder, hier was geen schade.                 

De maand februari daarentegen was heel zonnig, droog en koud met veel ijsdagen 

(de gehele dag -0°C) Op veel plaatsen kon goed geschaatst worden op natuurijs. 

Eind februari viel er nog een laag sneeuw van 15 cm. op de Waddeneilanden, verder viel er 

bijna geen neerslag in de vorm van sneeuw in deze winter! 

 

De lentemaanden, maart, april en mei waren extreem zacht, heel zonnig en in Overschild 

waren april en mei vrij nat door zware buien. 

Vooral april en mei gaven hoge temperaturen, mei was met gem. 16,4°C de warmste 

maand sinds 300 jaar, normaal is het in mei gemiddeld 13° C. 

Maart begon echt winters met ijzige oostenwinden met -10°C. en gevoelstemperaturen  van -

17° Er waren in maart zelfs een record aantal ijsdagen. De eerste week van april was het 

ook erg koud, met Pasen was het zelfs kouder dan met de Kerstdagen! 

Na de eerste week van april kwam er hogedruk met een langdurige periode van zeer zacht 

weer met een aantal dagen van boven de 25°C, dus zomerse dagen die normaal niet 

voorkomen in april en door voldoende regen werd het een zeer groeizame maand.  

De meimaand was  recordwarm en heel zonnig met plaatselijk soms veel neerslag in zware 

buien. In Overschild viel 102 mm neerslag, bijna alles in de laatste week van mei. 

Alvast een buffer voor de zeer droge maanden die in aantocht waren!  

De eerste snede gras kwam al in de eerste week van mei prima in de kuil. 

 

De zomermaanden juni, juli en augustus kunnen getypeerd 

worden als extreem warm, heel zonnig en erg droog. Het is 

de warmste zomer geworden sinds 1706. 

Juni gaf in Nederland een erg wisselend beeld met in het 

noorden veel donkere en zonloze dagen met motregen. 

Juli daarentegen was recorddroog, recordzonnig en heel 

warm met meerdere dagen tot 35°C  In Overschild viel 

maar 5,5 mm neerslag tegen 78 mm normaal en daardoor is 

juli de droogste maand ooit geworden. Het neerslagtekort liep op tot 300 mm. 

De graanoost was heel vroeg, de opbrengsten waren goed in het noorden ondanks de droogte. 

De groei van het gras was echter geheel tot stilstand gekomen. 

In de maand augustus ging het warme en droge weer eerst nog door tot 9 augustus, daarna 

viel er in Overschild nog 60,5 mm neerslag in deze maand.  

Het gras begon weer te groeien, op 15 augustus moest het gazon weer gemaaid worden, het 

was bijna 5 weken geleden! Op 23 augustus kwam de temperatuur voor het eerst weer 

onder de 20°C sinds 60 dagen. Er was een einde gekomen aan de langste hittegolf ooit met 



ook de grootste warmte productie. De hoogste temperatuur werd gemeten op 26 juli met 

38,2°C. in Arcen, 0,4° C onder de hoogst gemeten temp. ooit in Nederland. 

 

De herfstmaanden waren heel zonnig, droog en vrij zacht. 
Vooral oktober was heel zacht, met in het midden van de maand temperaturen tot bijna 30° 

C. Er waren in oktober zelfs 10 warme dagen, gemiddeld zijn dit maar 2.                

November had veel gure dagen met een stevige oostelijke wind. 

Alle drie de herfstmaanden waren droog, wel waren er lokaal grote verschillen. In Zeeland en 

Z. Holland viel veel neerslag in zware buien. Toch werd november de 7
de

 maand op rij die 

droger was dan normaal. 

Het gras groeide maar door, rond 7 november werd nog weer overal grasland gemaaid voor 

de kuil. Ook stalvoedering van het nog mooie verse gras gebeurde veel deze herfst. 

Door het mooie weer en de nog droge grond verliep de oogst van snijmaïs en van de 

suikerbieten probleemloos. De opbrengsten waren heel wisselend, op kleigronden goed maar 

op hoge en droge zandgronden vaak lager dan gemiddeld en soms ook dramatisch slecht! De 

gezaaide wintertarwe had een slechte opkomst door de droge grond, hierdoor moest veel 

herinzaai plaatsvinden. 

De decembermaand verliep uitermate zacht, in het noorden was het een sombere maand met 

meer neerslag dan het gemiddelde van december. 

  

Hieronder de cijfers per maand in 2018  

maand mm 

2018 

Langjarig 

mm 

Over- 

schild 

Temp. 

Nederland 

Temp. 

langjarig 

Zonuur 

2018 

Zonuur 

langjarig 

januari   89    73  114   5,6   3,1    50    62 

februari   23    55   19,5   0,7   3,3  161    85 

maart   60    68   48,5   4,7   6,2  130  125 

april   74    44   80 12,2   9,2  181  178 

mei   47    61 102 16,4 13,1  286  213 

juni   29    68  47,5 17,5 15,6  213  201 

juli   10    78    5,5 20,7 17,9  341  211 

augustus   66    78  60,5 18,5 17,5  213  195 

september   52    77  34,5 14,7 14,5  192  143 

oktober   41    83  39 11,9 10,7  174  115 

november   26    82  25   6,8   6,7    97    63 

december   89    80  96   6,1   3,7    52    49 

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

Totaal 2017 862  852 869 10,9  10,1 1765 1643 

 

Wat voor weer zal 2019 ons brengen? Op 31 december van dit jaar weten we het! 

2018 was het vijfde zeer warme jaar op rij, dit beeld past in de trend van een opwarmend 

klimaat. Van de 18 warmste jaren ooit vielen er 17 in deze 21
ste

 eeuw, de opwarming van de 

aarde gaat dus door!. We zullen er aan moeten wennen schreven we het vorig jaar, meer 

extreme weersituaties, zwaardere buien en langdurige droge periodes. Het brengt extra 

kosten met zich mee om hierop in te spelen, maar het kan ook een uitdaging betekenen voor 

nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe gewassen telen en duurzame energiebronnen 

ontwikkelen. 

 

Tot slot een paar oude weerspreuken die vaak een kern van waarheid bevatten. 
 

Maart is guur geeft een volle schuur! 

Als maart geeft zonnige dagen, dan moet je in april de jas weer dragen. 

Danst het lammetje in maart, april vat het bij de staart. 

 

Bron: eigen waarnemingen en gegevens KMNI    Overschild, februari 2019 Henk Kruizenga 



WANDELCLUB “ROND HET SCHILD” 

 
 

Bewegen in de buitenlucht en genieten van de natuur is onze missie. 

Vanuit de DorpsVerenigingSteendam lopen we om de 14 dagen met een wisselende groep 

wandelaars in de omgeving van het Schildmeer en ’t Roegwold.  We lopen elke keer een andere 

route van ongeveer 6 km en we starten, mits anders aangegeven in de agenda steendam.info, bij ons 

dorpshuis/Podiumcafé Peter en Leni.  

De paden waarover we lopen, zijn voornamelijk zand-, schelpen-  of graspaden. Stevige schoenen 

zijn daarom gewenst. 

In de winterperiode wandelen we op zaterdagochtend vanaf 10 uur en  

na 31 maart, wanneer de zomertijd in gaat op vrijdagavond vanaf 18.30 uur.  

Iedereen die in één van de dorpen rond het Schildmeer woont of verblijft is welkom. We hopen u op 

één van onze wandelingen te ontmoeten. 

De eerstvolgende wandeling is 5 april. 

 

Namens de wandelgroep,  

Phyl Hoogeveen 

____________________________________________________ 
 

Gedicht: 
van Jan Prijt 

 

Mollen 
In mien grasveld zitten aal bulten en koelen 

d Er is aine west dij doarin het legen te woelen 

d Er is gainaine dij mie kon vertellen wel dat het doan 

En aigenlieks bin ik doar ook wel n beetje mit begoan. 

 

Ik hol mien toentje altied schier, dat is mie leerd 

En als ik den achterom kiek denk ik: dat is nait verkeerd 

Mor elke keer opnij het der weer aine in zeten te woelen 

En weer tref ik aan, hail veul bulten en koelen. 

 

k Heb al n moal de wacht holden mit n schuppe in haand 

Mor als ik even nait keek lag der weer n bult, aander kaant 

Op een gegeven moment zag ik de doader: tja je mouten der van holden 

Mor ik bin eerlijk en zeg: k heb n hekel aan dij verrekte mollen. 

 



 

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? 
 

Sander Harm 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg 22 

 3. Hoe oud ben je? 

 
9 44 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Overschild Overschild  

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Stoeien  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Hij is grappig 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Naar school en roblox 

Werken bij groencentrum 

Freek vd Wal 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Meehelpen in huis Huis poetsen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Hond, kippen cavia's & 

geiten 
 

10. Wat eet je het liefst? Pizza 
Gebakken aardappeltjes, sla en 

een hamburger  

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Niet  Niks 

12. Welke muziek vind je leuk? Nederlandse muziek Idem 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Eten & zwemmen Eten & zwemmen 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Koos konijn camping Canada 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met koning Willem-

Alexander  

Met Erik Wiebes om het te 

regelen voor Groningen 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Miljonair Opa 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
In het schildmeer zwemmen De rust 

18. Ben je verliefd? Nee Ja 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Janette en Sanne Prins 

 

 

 



 

 

Agrarisch Bedrijf Noordenbos: 

In de vorige Schildjer Proat is het loonbedrijf toegelicht. Bij deze gelegenheid willen we graag 

iets over de veehouderij op Graauwedijk 15 vertellen. 

 

In 1979 is de boerderij gekocht en zijn onze ouders met de jongste kinderen, Ulbe en Rindert 

vanuit Friesland naar Overschild verhuisd. Zo’n 180 schapen gingen mee naar Overschild. In 

december 1980 was de gebouwde ligboxenstal gereed, waarna Wopke met het melk- en jongvee 

ook naar het Grunneger laand kwam. 

 

 
De landerijen in Overschild bestonden voornamelijk uit akkerbouw, zo was ook onze boerderij 

een akkerbouwbedrijf. Ons gewas bestaat hoofdzakelijk uit gras met daarnaast mais. 

Tot 1997 hebben we de schapen erbij gehouden. Vanwege de drukke werkzaamheden die dit met 

zich meebracht, viel dit niet meer te combineren met het uitbreiden van het melkvee- en 

loonbedrijf. 

Als gevolg van het uitbreiden van het melkvee werd er in 2008 nog een ligboxenstal gebouwd. 

Bijna alle ruwvoer komt van eigen land en ook de mest wordt afgezet op eigen land en binnen 

een straal van 10 km., het zgn. boer-boer transport. 

Wij zijn een gesloten bedrijf. Dat wil zeggen: we fokken ons eigen vee op, zonder aanvoer van 

buitenaf. We hebben een 2 x 15 stands rapid exit (snelle uitgang) melksysteem en een 

beweegbare vloer in het midden voor de melkers. 

De melk wordt eens in de 3 dagen opgehaald door Noorderland Melk. Deze zet de melk af aan 

bedrijven waar een contract mee is afgesloten.  A-Ware in Heerenveen is de grootste afnemer 

van de melk. Deze fabriek heeft de laatste jaren flink uitgebreid. 

 

 



 

Van de melk die door Noorderland Melk wordt geleverd, worden producten van hoogwaardige 

kwaliteit gemaakt.   

We houden het vee het hele jaar door binnen op stal. Jaren geleden hebben we het vee wel laten 

weiden, maar daar zijn we op terug gekomen, ondanks dat Noorderland Melk het weiden 

stimuleert door een hogere melkprijs uit te betalen. Vanwege verhoging van het celgetal en de 

steeds heter wordende zomers, houden we de koeien binnen. Vanaf zo’n 22 graden krijgen 

koeien al last van hittestress, hetgeen resulteert in een lagere melkproductie. Koeien vinden in 

het land geen beschutting tegen de zon. Afgelopen zomer liep de temperatuur in de stallen 

gaandeweg steeds meer op, waardoor ook hier de melkproductie ging zakken. We hebben toen in 

een aantal stalventilatoren geïnvesteerd en dat beviel heel goed. Ook hebben we rubberen 

ligmatten en koeborstels in de stal voor het welzijn van de koe. 

 

 
 

In 1983 werd in Europees verband het melkquotumstelsel ingesteld. Bij overschrijding van het 

quotum moest superheffing worden betaald. Vanaf die datum hebben we met regelmaat 

melkquotum erbij geleast en gekocht. 

In 2018 werd het fosfaatrechtenstelsel ingevoerd. De hoeveelheid melkkoeien en jongvee die op 

2 juli 2015 op het bedrijf rondliepen, golden als referentie. Het fosfaatrechtenstelsel heeft een 

zware wissel getrokken op alle melkveebedrijven. Omdat wij niet-grondgebonden waren, moest 

bovendien 8 ½% op de veestapel worden ingekrompen. Onze jongveestapel was gelukkig 

ruimschoots vertegenwoordigd en deze hebben we flink teruggebracht. Daarnaast hebben we o.a. 

in familieverband fosfaatrechten geleast en gekocht. Zodoende kon het aantal melkkoeien 

nagenoeg op hetzelfde peil blijven.  

 

De maatschap bestond uit 3 broers. Inmiddels is de jongste broer uit de maatschap getreden. Dit 

heeft veel impact gehad. 

Door de steeds verder gaande regelwetgeving komen er telkens weer nieuwe uitdagingen op ons 

pad. En zo ploeteren wij als boeren maar door ……. 

 

Fam. Noordenbos 
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Afscheid samen in eigen hand

Als iemand overlijdt moet er plots veel geregeld worden voor een passend

afscheid. Vaak is begeleiding dan erg welkom. Uitvaartcoach Mariele

Mijnlieff vindt het belangrijk dat nabestaanden zelf de regie houden. “Zij

weten wat goed voelt.”

STEDUM

“Het klopt dat dit een vak is

waar je als het ware ingroeit.

Pas als iemand zelf heeft

ervaren wat er allemaal bij

een uitvaart komt kijken en

hoe belangrijk een mooi

afscheid is, wordt die interes-

se mogelijk gewekt. Dat was

bij mij ook zo.”

In het geval van Mariele

Mijnlieff was 2009 wat dit

betreft een sleuteljaar. Ze

verloor vier dierbaren. “Eén

van hen was de man van mijn

moeder. We kozen bewust

voor een kleine uitvaartbege-

leider. Maar als snel bleek dat

we geen klik hadden. We

vonden geen kist geschikt en

geen kaart passend...”

“Eigenlijk hadden we moeten

zeggen: bedankt voor je tijd,

we kijken even verder. Maar

dat doe je dan niet. We ble-

ven doormodderen. Dat was

voor haar natuurlijk ook

ingewikkeld omdat we van

alles anders wilden en zelf

deden. Terwijl zij zich uiter-

aard wel verantwoordelijk

voelde voor het eindresul-

taat.”

Tegelijkertijd groeide die

week bij Mijnlieff de voldoe-

ning naarmate zij en haar

familie er steeds meer in

slaagden alles zo te regelen

dat het voor hen echt goed

voelde. “Ik mobiliseerde mijn

vriendinnen voor troosteten

na de uitvaart. Zijn oudste

zoon ging het levensverhaal

beschrijven en samen met

zijn dochter maakten wij zelf

een kist. En zo waren er meer

dingen.”

Mijnlieff beaamt dat mensen

heel vaak onzeker zijn en de

uitvaartbegeleider vragen wat

gebruikelijk is. Ze doen dan

wat de uitvaarbegeleider

aanreikt. “Maar wij blijkbaar

niet. En uiteindelijk hadden

we op de dag van de uitvaart,

behalve verdriet, ook een

euforisch gevoel van voldoe-

ning. Het klopte gewoon

helemaal.”

Troosteten
Waar Mijnlieff steeds meer

de waarde van begon in te

zien was het samen eten

aansluitend op de plechtig-

heid. Ze noemt het trooste-

ten. Waarmee ze niet doelt

op de koffie en cake na af-

loop. Maar op een informeel

samenzijn met lekker eten

als alles achter de rug is. “Met

een kleine groep mensen die

dicht bij de overledene heb-

ben gestaan. Op een plek

waar je echt kunt ontspan-

nen en jezelf kunt zijn.”

“Het meest voor de hand

liggend is bij de overledene

thuis, maar het kan ook bij

de biljartclub zijn waar diege-

ne lid van was. Soms heb je

mensen jaren niet gezien en

die kun je dan ook wat uitge-

breider ontmoeten. Zo ein-

digt de dag niet zo abrupt. En

voor de weduwe of weduw-

naar is het heel fijn om niet

alleen thuis te komen.”

Nadat Mijnlieff een paar keer

een dergelijk troosteten had

verzorgd, dacht ze: dit is het!

“Ik zag het helemaal zitten

om troosteten als dienst aan

te gaan bieden. Ik had nog

steeds een baan − heel bondig

samengevat: vanuit mijn

achtergrond in maatschappe-

lijk werk en andragogiek

werkte ik als aanjager van

sociale verandering binnen

organisaties −maar ik keek

omme heen naar ander

werk.”

Om de branche goed te leren

kennen ging ze een opleiding

tot uitvaartbegeleider doen.

In eerste instantie niet met

het doel om uitvaartbegelei-

der te worden. Maar ze merk-

te gaandeweg dat ze met haar

eigen visie op het regelen van

een uitvaart, waarbij je als

nabestaande zelf de regie

hebt, ze zich behoorlijk zou

onderscheiden in dat vak.

“Na die opleiding heb ik bij

verschillende kleine, door

vrouwen geleide onderne-

mingen ervaring opgedaan

en vorig jaar ben ik een eigen

onderneming begonnen:

Onder Ons Uitvaart.”

Afscheid bij leven
“Het samen zelf doen vind ik

belangrijk, en dat kan eigen-

lijk gedurende de hele week.

Ik help families zelf regie te

voeren. Vorig jaar heb ik zelfs

een afscheid bij leven georga-

niseerd voor iemand die wist

dat ze zou komen te overlij-

den.”

Maar zelf de regie voeren wil

niet zeggen dat je alles zelf

moet doen. “Er zijn talloze

aanbieders van diensten die

ik mensen kan aanbevelen.

Het gaat mij erom dat je als

familie bewust kunt kiezen

wat goed voelt. Mensen we-

ten dat beter dan een uit-

vaartbegeleider. Alleen moet

de familie daar dan wel op

bevraagd en ondersteund

worden. Daar ligt mijn taak.”

Vaak is er veel meer mogelijk

dan mensen weten, legt

Mijnlieff uit. Maar als je met

een van de grote landelijke

uitvaartondernemers in zee

gaat, wordt dat wel een stuk

lastiger vanwege de efficiën-

tie en de dominantie van de

standaard. “Helaas denken

veel mensen dat als je verze-

kerd bent bij een grote uit-

vaartverzekeringsmaatschap-

pij, je ook bij hen uitvaartbe-

geleiding moeten afnemen.

Maar dat is niet zo, je bent

altijd vrij om te kiezen wie je

wilt.”

Goed gevoel
“Het maakt toch wel veel uit

wie er midden in de nacht

aan je keukentafel komt

zitten en met wie je de hele

week de meest emotionele

dingen gaat bespreken. Dan

is het best belangrijk dat je er

een goed gevoel bij hebt.”

Meer eigen betrokkenheid,

kan bovendien belangrijk

zijn voor het rouwproces. “Er

zijn in zo’n week heel veel

momenten die je helpen de

waarheid onder ogen te zien.

Je hoofd gelooft gewoon niet

dat iemand er niet meer is.

Hoe meer je erbij betrokken

bent hoe beter dat is voor de

verwerking. In zo’n week

komen wel honderd momen-

ten voorbij waarin je iets

kunt doen. Voor alle naasten

is er wel iets dat passend is.”

Een van die keuzemomenten

is bijvoorbeeld het afleggen.

“Je kunt ervoor kiezen om dit

zelf te doen, samen met mij.

In feite is afleggen iemand

voor het laatst wassen en

kleden. Als je als partner

jaren naast iemand hebt

gelegen dan is het aanraken

niet zo eng als mensen van

tevoren denken. Je kent elk

litteken en moedervlekje. Dat

is ook afscheid nemen. Men-

sen zijn vaak juist blij dat ze

geholpen hebben.”

Ook hier geldt natuurlijk:

niet iedereen wil dit. Maar

het is de ervaring van Mijn-

lieff dat er bijna altijd wel

één iemand in de familie is

voor wie het goed voelt om

hierbij te helpen. “Dat het

goed moet voelen is voor mij

echt de sleutel. Als er iets niet

goed is gegaan bij een uit-

vaart, blijft dat je hele leven

lang haken. En je kan het niet

meer over doen. Dat besef

maakt dit werk voor mij ook

zo mooi. Alles vindt plaats

binnen die ene week en elke

keuze die wordt gemaakt is

waardevol. Het is bijzonder

om juist dán van toegevoegde

waarde te zijn.”

Website: onderonsuitvaart.nl

Arjen J. Zijlstra

Uitvaartcoach Mariele Mijnlieff van Onder Ons Uitvaart. Inge de Groot



 



 

Klaverjassen 
 

Iedere 1
e
 vrijdag van de maand kunt u komen 

klaverjassen. Er wordt gekaart om vleesprijzen.  

De eerstvolgende avonden zijn 5 april en 3 mei 

Kunt u klaverjassen, iedereen is van harte welkom  

vanaf 19.45 uur.  

 

De kaartclub 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Dorpsbibliotheek 
 

In de Pompel kunt u onze dorpsbibliotheek vinden sinds 1.5 

jaar. Hier wordt goed gebruikt van gemaakt, het is mooi dat 

dit in het eigen dorp mogelijk is. 

Er zijn boeken te vinden voor jong en oud, in allerlei genres. 

U kunt deze boeken gratis lenen, wij willen alleen graag dat 

u in de leenmap schrijft welke boeken u meegenomen heeft 

of teruggebracht. 

Als u dit leest is de boekenkast weer netjes opgeruimd en 

staan de boeken weer klaar om geleend te worden. 

Hebt u thuis nog boeken over, dan kunt u deze naast de 

boekenkast zetten en dan kunnen ze door anderen gelezen 

worden. 

 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

WWW.OVERSCHILD.NU  
 

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

versterkingsoperatie in Overschild. 

 

Staat er onvoldoende of onjuiste informatie over uw vereniging, commissie 

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

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

manier werkt u mee om de site actueel te houden. 

 

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

emailtje naar Rob en het komt op de site. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=JeCM0nc2&id=05D730978F6B1699A0C323BC339CED02F9E0B6C6&thid=OIP.JeCM0nc2NNOSW1ISQZwjQgEsD3&q=plaatjes+klaverjassen&simid=607988133285400283&selectedIndex=15&qpvt=plaatjes+klaverjassen
http://www.overschild.nu/
mailto:grambergrob@hotmail.nl


Column: 

Vage herinneringen aan de winter van '79 

Halverwege een middag in februari 1979 wordt in het instituut in Haren waar ik werk 

omgeroepen dat de medewerkers wordt aangeraden naar huis te gaan want het winterse weer  

zal bar en boos worden. Nou, vooruit dan maar... 

Nu hebben we al het een en ander beleefd aan winter. De temperatuur 's nachts nadert de min 

20 en er waait een door alles heen dringende oostenwind. Stukken in de krant over de wind 

chill factor. Er bevriezen verschillende afvoerleidingen. Ik heb een paar ventilatorkacheltjes 

gekocht en ben onder de vloer gedoken. Na een hoop geduw en getrek en levensgevaarlijke 

trucs met een heteluchtpistool loopt luidkeels boerend de douchebak weer leeg. Ik stop de 

ventilatieopeningen onder de vloer dicht en hoop er het beste van. 

Mijn huisje in Wittewierum waar ik nog niet zo lang woon, met achter uitzicht op het kerkje, 

blijkt verder prima bestand tegen de kou en ik begin er nog meer van te houden. Ik heb pas 

voorzetramen laten monteren en heb de buitenmuren van binnen met glaswol en gipsplaten 

geïsoleerd. Met succes: de gasrekening van deze poolwinter zal lager uitvallen dan die van de 

milde winter van vorig jaar. Maar buiten blíjft het verrekte koud. Als ik op een dag bij mijn 

werk arriveer loopt er een vieze bruine vloeistof over de vloer van de auto. Het blikje cola dat 

ik altijd bij me heb is bevroren en opengebarsten. 

Maar dan. Er komt een depressie, de wind draait naar het noordoosten; er wordt sneeuw 

verwacht, en niet zo'n klein beetje ook. De wetenschappelijke ambtenaren vervroegd naar huis 

gestuurd. Waarschuwingen voor het verkeer. 's Nachts word ik even wakker, voel sneeuw op 

m'n gezicht. Hé vreemd, denk ik slaperig, en draai me om. 

De volgende morgen als ik wakker word en het licht aanknip zie ik dat het dekbed vochtig is. 

Sneeuw dwarrelt door het op een kier openstaande raam naar binnen. Dan pas word ik me ook 

bewust van het lawaai van de storm. Het is zo'n echte uit een hoorspel: aanhoudend gebulder, 

en gieren in de hardste vlagen. 

Ik trek m'n kleren aan en probeer naar buiten te turen. Er lijkt een dichte mist te hangen. O, 

dichte mist, kan gebeuren. Maar wacht even, dichte mist met zo'n storm? Ik kijk beter, en zie 

dat het hele raam zit dichtgeijzeld. Dàt was die mist. Maar er is één opening waar ik doorheen 

kan kijken. Als het wat lichter wordt zie ik buiten alleen maar sneeuwvlokken. Wel een 

heleboel. Het boompje aan de overkant van de weg is door de sneeuw slechts een vaag 

silhouet.  

Ik zet water voor koffie op, scheer me, en als ik terug ben in de keuken zet ik de radio aan. 

Radio Noord, natuurlijk. Met stijgende voldoening krijg ik langzaam door dat het menens is. 

Sneeuw over het hele noorden, sneeuwruimers doen hun best maar door de harde wind 

stuiven er ook over de hoofdwegen steeds weer nieuwe sneeuwduinen op. Iedereen wordt 

ernstig aangeraden binnen te blijven. 

"Hè, vervélend nou," zeg ik hardop en kuier met koffie en een boterham met kaas terug naar 

de kamer. Plof neer in de makkelijke stoel, voeten op het bankje. Zet ook de radio hier aan. 

Hetzelfde verhaal, weerdeskundigen zeggen ernstig dat het ernstig is, een politievoorlichter 

vertelt opgewekt van een stukje ernstige problematiek op de infrastructuur in de gehele 

provincie (wat hij bedoelt is dat het hele verkeer hartstikke vast zit) en ook hij zegt dat ik niet 

naar mijn werk mag. 

Nu heb ik het er met mijn buurman èn inmiddels nabije vriend Jan al eens over gehad hoe 

mooi het zou zijn als er een keer  zó veel sneeuw zou vallen dat je je baas moet bellen dat je 

niet kunt komen. Niet omdat je dan niet naar je baas hoeft, maar om aan te geven hoeveel 

sneeuw er dan wel niet is gevallen. 

Tegen negenen, tweede kop koffie naast me, bel ik mijn baas. Althans, ik neem de telefoon op 

maar hoor slechts fluctuerende ruis. Toets voor de vorm nog even zijn nummer in maar er 

verandert niets aan die ruis. "Sorry, baas," zeg ik spijtig, "Ik heb het echt geprobeerd. Wat zal 

ik nu eens gaan doen?" Het laatste tevreden in de kamer rondkijkend; niet zozeer gericht tot 

mijn directe superieur.  



 

Radio Noord zendt wijze van uitzondering de hele dag uit, en geeft regelmatig de stand van 

zaken, bij monde van mijn toen al verreweg favoriete omroepster, Ellen Bourgonje. Om de 

andere zin valt het trefwoord van deze periode: saamhorigheid. En om de zoveel tijd klinkt 

het ironisch-troostende 'Het zal weer veurjoar word'n' van Ede Staal. 

De eerste dag is het leuk - een avontuur. Buurman Jan is jarig, en ik strompel 's avonds als 

enige gast naar zijn huis, met de enige cadeaus die ik in huis heb: een fles Berenburger en een 

pak stroopwafels, waar we allebei en ook zijn vrouw Lia veel van houden. 

De tweede dag is ook nog wel leuk. De sneeuw ligt al tot boven de drempel, meer dan een 

meter hoog. En dat is nog maar het gemiddelde. De sneeuw achter de schuur is tot aan het dak 

opgewaaid, waardoor die eruit ziet als een soort gestrande zwangere Concorde.  

Ik overweeg andermaal dat het eigenlijk best leuk is. Beetje spannend. Natuurgeweld enzo. 

Strijd tegen de elementen. En toch wel veilig. Als de stroom tenminste niet uitvalt. Dat 

gebeurt hier af en toe spontaan, en met dit weer gaat het al een stuk makkelijker natuurlijk. 

Ellen vertelt dat die in Ten Boer al uitgevallen is. Angstig dichtbij. Want geen stroom 

betekent geen verwarming. En dus: bepalen van het moment waarop je de cv-leidingen moet 

laten leeglopen. Als je dat doet vlak voor je weer stroom hebt, is het jammer van al het werk. 

Zeker omdat je daarna weer alles moet vullen en ontluchten. Maar als je te lang wacht 

bevriest de hele boel en ben je nog verder van huis. 

Schuin vóór het huis, heb ik gezien, ligt over de weg een duin van minstens anderhalve meter, 

net in de luwte van het huis. Ik hoor in de verte de Zetor trekker van dichtstbij wonende boer 

Wim ten Den brullen, met twee sledes op sleeptouw. Hij nadert, geeft volgas voor de 

sneeuwhoop, klimt erop, maar daar komt de trekker tot stilstand, en zakt vervolgens met 

malende wielen naar beneden. Met vereende krachten graven we hem uit. De sneeuwjacht 

gaat nog onverminderd door en ik weet niet beter te doen dan mijn motorhelm met vizier op te 

zetten om mijn ogen nog open te kunnen houden. Wim is met de sledes op pad gegaan om 

voer voor zijn koeien te halen. De melk moet hij al laten weglopen in de sloot want de 

melkwagen kan natuurlijk niet komen. 

's Avonds belt mijn vriendin die in de stad woont vanuit een telefooncel op en is wat 

gepikeerd dat ik het eigenlijk wel leuk vind allemaal. 

Actueler is het probleem van het eten. Pasta is een van mijn lievelingsgerechten, maar 

ontbijten, lunchen en dineren met als enige keus macaroni of spaghetti, en dan vrijwel zonder 

saus, wordt een beetje eentonig. 

Visioenen van stamppot boerenkool, worst, patat, biefstuk. Of zelfs maar een blikje ravioli 

met heel veel tomatensaus... Een verse boterham met kaas. Pindakaas - ik wil pindakaas! En 

chocomel! 

Natuurlijk niet zo slim om geen grotere voorraad te hebben voor dit soort gelegenheden.  

Maar mijn is brood op. Zaterdag wil buurman Jan wil naar de stad maar kan zijn auto onder 

de sneeuwhopen niet terugvinden. Mijn pick-up staat in de schuur, en als we hijgend de oprit 

hebben vrijgemaakt halen we zonder al te veel avonturen de stad en de supermarkt.  

Maar het brood blijkt al lang uitverkocht. 

Ik koop twee pakjes broodjesmix. Het tweede ervan zal ik een jaar of tien later terugvinden 

als ik het na mijn Haagse periode terugvind bij een keer de keuken opruimen hier in 

Overschild...  

Cees Wildervanck 



BLOEMBOLLEN 
 

 

 

Hoe worden bloembollen geteeld? 

De telers van bloembollen ontdekten al 

lang geleden dat de grond achter de 

duinen erg geschikt is. Bollen hebben 

namelijk een hekel aan veel water. Daar 

hebben de zogenaamde geestgronden 

achter de duinen geen last van. Het 

regenwater zakt er gemakkelijk door. En 

het grondwater zit er diep.  

Bollen houden ook van kalk in de 

bodem. Dat is op de geestgronden ook al 

geen probleem. Zo vlak bij de zee zit er 

veel schelpengruis in de bodem.  

Heel lang hebben de telers gedacht dat je alleen op deze geestgronden bloembollen kon 

kweken. Dat is ook zo voor narcissen en hyacinten. Maar later deden ze een belangrijke 

ontdekking. Tulpen, lelies en gladiolen deden het ook prima op lichte klei. Je ziet nu dan ook 

in vele andere delen van ons land bloembollenvelden.  

 

Het telen van bloembollen 

Als de bollenvelden bloeien, gaan veel mensen kijken. Voor de telers zelf zijn de bloemen 

niet belangrijk. Zij willen alleen maar dikke bloembollen telen. Daar gaat het om. Hoe dikker 

de bloembol, hoe meer geld hij opbrengt. Geen wonder dat de teler er alles aan doet om het de 

bloembollen naar de zin te maken. Dat begint al met het klaarmaken van de grond. Het 

grondwater op de geestgronden zit heel diep. Er kan dus diep worden geploegd. Zo krijgen de 

bloembollen steeds opnieuw verse grond.  

Maar er is meer nodig. Mesten bijvoorbeeld, want zoveel voedsel zit er niet in de grond achter 

de duinen. Daarom gaat er mest of compost door. Dat hebben de bollen nodig om extra groot 

en dik te worden. Ploegen en mesten is dus belangrijk. Pas als dat klaar is gaan de bollen de 

grond in. Dat gebeurt in oktober. De telers gebruiken er machines voor. Daarna worden de 

velden afgedekt met stro of riet. Op die manier worden de bollen beschermd tegen de ergste 

winterkou. Bovendien kan het zand zo niet wegstuiven.  

 

De oogst 

Na het koppen van de bloemen, staan alleen de stengels en bladeren nog op het veld. Daarin 

wordt het voedsel voor de bol gemaakt. Als de planten geel zijn geworden, hebben de 

bloembollen genoeg voedsel opgenomen.  

Zo tussen half juni en begin augustus worden ze uit de grond gehaald, dit noemen we ‘rooien'.  

Na het rooien worden de bollen gedroogd en schoongemaakt. Ook worden de jonge bolletjes 

van de dikke bollen gehaald. Dat schoonmaken noemen we ‘pellen'. De grote, dikke bollen 

worden verkocht. De kleintjes gaan in het najaar weer de grond in.  

 

Nieuwe kleuren en vormen 

Tulpen zijn er in enorm veel kleuren en vormen. En nog steeds komen er nieuwe bij. Elke 

nieuwe tulp krijgt een eigen naam. Dat kan een fantasienaam zijn. Maar tulpen worden ook 

wel genoemd naar beroemde zangers, prinsessen en andere bekende mensen.  

Allereerst wordt gevraagd welke kweker een nieuwe bolbloem heeft  en of hij die wil 

vernoemen naar een bekend persoon.  Dat kan voor hem extra geld opleveren, omdat er veel  



 

 

 

naar deze nieuwe tulp wordt gevraagd, als er veel over wordt geschreven of zelfs op televisie 

komt. Deze nieuwe tulp heeft eerst nog een nummer en wordt dan gereserveerd bij de 

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Die kijken ook of de 

naam nog "vrij" is.  

Daarna wordt er een echt  ‘doopcertificaat'  gemaakt, dat bij de "doop" wordt ondertekend 

door  de kweker en de persoon waarna de tulp wordt vernoemd.  

De veelbelovende bloem krijgt water of champagne of ander vocht over zich uitgestort en 

gaat als het goed is een lang leven tegemoet.  

 

Hoe komt een kweker aan een nieuwe tulp? 

Stel je voor dat er een hoge gele tulp is. Iedereen vindt de kleur en de vorm prachtig. Maar het 

is zo jammer, dat de stengel zo slap is. En eigenlijk zou hij vroeger moeten bloeien. Nu is er 

ook een lage, witte tulp. De vorm is niet zo mooi, maar hij bloeit vroeg.  

Dan gaat de kweker de twee tulpen kruisen. Een beetje stuifmeel van de ene bloem op de 

stamper van de andere bloem aanbrengen.  

Daarna gaat hij er zaad van winnen. Uit het zaad kweekt hij bollen. Na ongeveer vijf jaar gaan 

die bollen bloeien. Dan is er een kans dat de kweker krijgt, wat hij wilde: een tulp met de 

goede eigenschappen van de gele én van de witte tulp. In dit geval dus een vroege bloeier, 

laag en met een mooi gevormde bloem.  

Je merkt wel, dat zoiets niet zomaar eventjes gaat. De kweker moet een eerste klas vakman 

zijn met veel geduld. Anders komt er niets van terecht!  
 
 

   

 



PAASKNUTSEL: 

  Paashanger stroken 

Wat heb je nodig: 

 Stroken papier 

 Schaar 

 Lijm 

 Kraal 

 Draad  

Met Pasen kun je mooie paashangers maken en deze als versiering 

ophangen.  

Dit knutselwerkje is geheel gemaakt van stroken papier. Je kan stroken 

papier kant en klaar kopen maar als je alleen A4-papier hebt dan kun je zelf eerst stroken 

maken van bijv. een centimeter breed.  

Je begint met een lange strook (je kan er ook meerdere aan elkaar plakken) 

en daar maak je een ovaal van door de uiteinden ook weer op elkaar te 

plakken.  

Daarbinnen komt dan een figuurtje. Zoals bijv. een vogeltje of een 

paashaas zoals hiernaast. Plak weer een paar stroken in rondjes, groter en 

kleiner en plak deze weer op elkaar en in het grote paasei.  

Aan de bovenkant maak je een gaatje waar je draad door doet en aan de 

binnenkant kun je dan een kraaltje knopen zodat het touwtje niet meer 

terug kan schieten.  

Door de kleuren te variëren krijg je hele leuke creaties.  

Het figuurtje in het ei kun je evenwijdig aan het ei plaatsen (zoals de haas) 

of juist 90 graden gedraaid (zoals de vogel). 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Uitslag van de Kerstkleurplaatwedstrijd. 

 
Wij kregen 8 mooie kleurplaten binnen van: 

 

Arjan Folkersma, Bram v.d. Laan, Julian Folkersma, Nick 

Dijkstra, Leon Bouman, Nora Folkersma, Naomi Dijkstra en 

Fabiënne Bouman. 

 
Omdat de kleurplaten allemaal zo prachtig ingekleurd waren, 

konden we echt geen keus maken en daarom hebben we besloten 

om iedereen een prijs gegeven!  

Allemaal van harte gefeliciteerd hiermee! 



 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 
 

 

 

                                                                   maart april mei juni 

werkgroep Evenementen:  

                              kinderdoe ochtend  

9    

MONO ledenvergadering om 20.00 uur 15    

Verkiezingen: Provinciale Staten en  

het Waterschap 

20    

Overschild schoon, 10.00 uur  23    

Dorpsbelangen ledenvergadering  

   50 jarig jubileum 

26    

Oud papier 30    

Presentatie fotoboek Overschild  

15.00 uur in de Pompel 

30    

wandelen ‘Rond het Schild’  5   

aanvang voetbalseizoen op sportveld  7   

Schildjer Eetclub  11   

de Schildgroep: ‘Een Voorjaars 

nachtMerrie’, een theatrale spooktocht! 

 19, 20, 22, 

26,27, 28 

  

werkgroep evenementen: Paaseieren 

zoeken 

 20   

Oud papier  27   

Koningsdag  27   

MONO wandeltocht ‘Rondom ’t 

Schildmeer’  

  4  

Verkiezingen: Europees Parlement   23  

Oud papier   25  

werkgroep Evenementen: Bazaar    1 

Uiterlijke inleverdatum kopij S.P.    7 

Sport- en spelmiddag + aansluitend 

barbecue 

   15 

Oud papier    29 



Ontbijtmuffins 

6 personen, 40 minuten  

 

Ingrediënten 

 125 g volkorenbloem 

 125 g bloem (gezeefd) 

 2 tl bakpoeder 

 100 g donkere basterdsuiker 

 1 handje + extra pompoenpitten 

 1 handje rozijnen 

 100 ml + extra neutrale olie zijn bijv. zonnebloem-, koolzaad- of arachideolie  

 4 bananen (rijp – geprakt) 

 2 eieren (kort geklutst) 

 2 el melk 

 muffinbakblik 

 bakpapier 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor (elektrisch: 180°C / hetelucht: 160°C). Vet 6 holtes van 

een muffinbakblik in met olie. Knip vierkantjes uit een vel bakpapier en bekleed 

er de holtes mee. 

2. Meng de volkorenbloem, de bloem, het bakpoeder, de suiker, 1 handje 

pompoenpitten en de rozijnen in een kom. Voeg 100 ml olie, de geprakte bananen, 

de eieren en de melk toe. Schep het geheel vluchtig door elkaar met een grote 

metalen lepel. Het beslag hoeft niet glad te zijn – kort mengen houdt de muffins 

luchtig. 

3. Verdeel het beslag over de holtes van het muffinbakblik. Vul ze tot de rand. Strooi 

er wat extra zonnebloempitten overheen en bak de muffins ca. 20 minuten in de 

oven tot ze gaar zijn. Laat heel eventjes afkoelen en neem de muffins zo snel 

mogelijk uit het bakblik. Laat ze op een rooster verder afkoelen.  

 

Drie smaakvariaties: 

 Vervang de volkorenbloem door gewone bloem, de basterdsuiker door rietsuiker  

      en de rozijnen en pompoenpitten door chocoladedruppels en wat extra melk.  

 

 Gebruik stukjes gedroogde abrikoos in plaats van rozijnen en pistachenoten in 

plaats van pompoenpitten. 

 

 Vervang de rozijnen en pompoenpitten door frambozen en stukjes witte 

chocolade. 

 



 

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

 
MEERWEG 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
Rianne Mulder   06 23724280  566580 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
Toon Bakker   06 34442101  566506 
Monique Bakker  06 10218819  566506 
Peter Nanninga                     06 11754088 
 

GRAAUWEDIJK 
Carel Leemhuis     06 49882276  566378 
Rian Vergeer    06 43154511  566375 
Marie Jose Entjes  06 50863744 
Tessa Noordenbos    06 53744027    566257 
Alina Doornbos   06 10182140  571436 
Corrie van der Laan             06 27112848  566246 
 

EEMSKANAAL 
Jolanda Braam   06 14723823 
Ete van der Geest   06 12554050 
Ete van der Laan   06 51122231  050 3021215 
Koen van Rooijen  06-21506363                050 3021990 
 
 
 



Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

Het is voorjaar !  
Heerlijk winkelen in het grootste 

en groenste tuincentrum! 
 

!!Compleet opnieuw ingericht: een ware beleving!!   

Alles voor de moestuin 
 pootaardappelen, groenteplanten en -zaden 

 aardbeien, rabarber, fruitstruiken, fruitbomen  

Kleur in je tuin 

 bloembollen in veel soorten en maten 

 violen (in hangzak) en eenjarigen (los of een mooie pot) 

Alles voor de tuin 
 meer dan 600 soorten vaste planten 

 elke boom die je maar wilt hebben  

 liguster, beuk, conifeer, haagbeuk, laurier  

Grond en plant 
 verschillende soorten potgrond 

 bemesting; kalk, compost, koemestkorrels 

 diverse bestrijdingsmiddelen, ook biologische 

Gezelligheid in huis 
 Groot aanbod kamerplanten  

 Uitgebreide collectie potten  
 

Uitgebreid assortiment: gereedschap van Gardena, meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen van Ecostyle, bindmaterialen van Peacock. 

 
Groencentrum Freek van der Wal 

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 
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