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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de najaarseditie van Schildjer Proat. In deze editie de gebruikelijke columnisten en 

verenigingen maar ook een ingezonden bedankje naar aanleiding van de brand aan de Graauwedijk 

van 7 juli. 

 

We verwelkomen de familie Storteboom als nieuwe adverteerder in Schildjer Proat. De familie 

Storteboom bestiert maar liefst 3 webwinkels en een fysieke winkel aan de Hoofdweg 114 in 

Siddeburen. Welkom www.mooispul.com! 

 

De redactie is excuses verschuldigd aan Rita Bouman voor het niet plaatsen van de 

Schildmeerdiensten van deze zomer. De kopij was aangeleverd maar in de drukte van dat moment is 

plaatsing achterwege gebleven. Onze welgemeende excuses daarvoor. 

 

En een oproep voor de jaarwisseling ivm de barbezetting van de Pompel.  

 

En ook in deze editie 3 nieuw geboren baby’s en natuurlijk baby Norin die vorige editie al is 

aangekondigd.    

 

 

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

 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Stichting de Pompel 

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 Schildjer Eetclub 
 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 29 november 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  
 

http://www.mooispul.com/
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, september 2019 
 
Beste Schildjers, 
 
De aanstaande herfst geeft ons dit jaar nog een kleine glimp van de zomer. We kunnen 
nog genieten van de najaarszon  in al haar schoonheid.  
Met een zonnige zomer achter ons kunnen wij als bestuur tegen een nieuw 
vergaderseizoen aan. Er staat genoeg op de agenda. 
Wat staat er zoal te gebeuren?  
We zijn erg blij met een nieuw aspirant bestuurslid. Wendelmoet van Zonneveld gaat de 
komende vergaderingen aanzitten om te kijken of ze haar draai kan vinden binnen het 
bestuur.  
 
Afval  
We hebben allemaal bericht, met een stapeltje plastic zakken, gekregen van de 
gemeente Midden-Groningen dat met ingang van het nieuwe jaar het legen van de grijze 
container apart in rekening wordt gebracht. We gaan betalen voor iedere leging van de 
grijze container.  
Om die rekening zo laag mogelijk te houden, we zijn per slot van rekening Nederlanders, 
ziet de gemeente graag dat we het afval gescheiden gaan inzamelen want alles wat 
gescheiden ingezameld wordt hoeft niet betaald te worden en kan gerecycled worden. 
Groente, fruit en tuinafval (GFT)in de groene container, lediging is gratis. Plastic, blik en 
melkpakken (PBM) in de plastic zak, kost niks. En de rest kan in de grijze container.  
Het is fijn dat het afval nu gescheiden ingezameld wordt want dat is goed voor het 
milieu, de afvalberg wordt aanmerkelijk kleiner en prettig voor de portemonnee .  
Als bestuur vinden we dat de afhaalpunten voor de nieuwe afvalzakken voor de 
Schildjers best ver weg zijn. Je kunt ze halen op het gemeentehuis of bij de vuilstort in 
Slochteren. We willen dan ook een verzoek doen dat de zakken ook af te halen zijn in De 
Pompel. Het lijkt ons een kleine moeite met een groot plezier.  
Over de kledinginzameling denken we nog na. Het kan net als met oud papier een leuke 
zakcent opleveren maar we weten op dit moment nog niet hoe we dat moeten 
organiseren.  Wordt vervolgd.  
 
Bezorging weekkranten  
Ineens kregen we geen krantjes meer in de brievenbus. Geen Eemsbode, geen 
Bokkeblad en ook geen Regiokrant waar al het gemeentelijk nieuws in staat. Je denkt 
dan in eerste instantie: ach ze zijn ons vergeten, kan gebeuren. Maar naar mate de 
zomer vorderde bleven we verstoken van de krantjes.  
Er is contact gezocht met de verspreider en die wist te vertellen dat ze geen bezorger 
konden vinden in Overschild, pech voor ons. Dat ging ons net een stap te ver en we 
hebben contact met de gemeente gemaakt. Wat ze precies hebben gedaan weten we 
niet maar afgelopen week lagen de weekkrantjes weer in de bus en zat er een briefje bij 
dat de nieuwe bezorgers Mark en Martijn zijn. Geweldig jongens dat jullie dit 
oppakken!!  
En vanaf deze plek zijn we dank verschuldigd aan de familie Folkersma  voor de vele 
jaren van trouwe bezorging van de krantjes en folders. 
 



 

 

 

 

 

 

Contributie 
 

Het innen van de contributie is een heel karwei 
maar moet ook jaarlijks gebeuren. Zowel in het 

maart- als het juninummer is een oproep gedaan 
voor de betaling.  

Gelukkig hebben veel mensen hier gehoor aan 
gegeven. 

 
Heeft u de contributie nog niet betaald? Dan 

vragen wij u het verschuldigde bedrag van € 15.- 
(vijftien) voor 1 november over te maken op 

bankrekening  NL19RABO0352752629 tnv 
Dorpsbelangen Overschild ovv contributie 2019 

en vergeet niet om uw naam en adres te 
vermelden. Dat scheelt ons een hoop zoekwerk. 

 
Namens de penningmeester Eric Boer, dank voor 

de medewerking. 
 

Contributie is het periodiek door een lid van een vereniging bij te dragen bedrag aan de 
vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap volgens de Dikke en wikipedia 

 

 



Dorpsommetje  
Er worden plannen gemaakt voor een nieuw dorpsommetje. Het staat nog in de kinderschoenen 
maar de eerste contact zijn gelegd. We houden u op de hoogte. 
 
Jaarwisseling 
We hebben een brainstormsessie gehad ivm de komende jaarwisseling en daar is uit voortgekomen 
dat we niet goed weten hoe we dat gaan uitvoeren. Duidelijk is dat er geen vuurwerk op het 
sportveld komt. Het is duur en er komen relatief weinig mensen kijken. Dan komt de vraag wat we in 
de nieuwjaarsnacht gaan doen. Als de Pompel open gaat moeten er vrijwilligers achter de bar staan. 
De vrijwilligers die de afgelopen jaren de bar hebben bestierd hebben afgezegd, we zijn ze dank 
verschuldigd voor de jaren dat ze klaar stonden.  
De vraag is nu: Welke kanjers gaan dit oppakken? Je kunt je melden bij het bestuur.  
Als bestuur hebben we besloten dat wanneer er geen vrijwilligers zijn De Pompel niet geopend zal 
worden. Wie meldt zich?  
 
SWS 
Dit jaar geen route van het Slochter Wold Spektoakel door Overschild maar dat betekende niet dat 
we niet meededen. Een groep van 10 deelnemer met weer een even groot juichteam van supporters, 
heeft de 18e plaats veroverd. 
Het was een prachtige dag met een mooie afsluiting met een barbecue en live muziek in Kolham. 
Met dank aan MONO voor het organiseren van het team. Op naar volgend jaar! 
 
Contributie 
Heeft u de contributie nog niet betaald? Dan vragen wij u het verschuldigde bedrag van € 15.- 
(vijftien) overmaken op bankrekening  NL19RABO0352752629 tnv Dorpsbelangen Overschild ovv 
contributie 2019 en vergeet niet om uw naam en adres te vermelden. 
Dank voor de medewerking. 
 
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


Jaarwisseling  

 

Om dit jaar het glas te kunnen heffen op het nieuwe 

jaar is het bestuur van Dorpsbelangen op zoek naar 

kanjers die de bar in de oud en nieuwnacht willen 

bestieren.  

We zoeken vrijwilligers van 18 jaar of ouder die vanaf 

half 1 tot een uur of 5 willen waarnemen.  

Als vrijwilliger neem je op zo’n avond een behoorlijke 

verantwoordelijkheid en die wordt ook van je 

verwacht. Natuurlijk zijn wij als bestuur ook aanwezig.  

Je kunt je melden bij mij of één van de overige 

bestuursleden. 

 

Klaasje Pen 

Mail naar dboverschild@gmail.com maar je mag ook 

bellen of ons anderszins aanspreken.  

mailto:dboverschild@gmail.com


Groene energie van de Coöperatie Steendam. 
 

Wij hebben als onderdeel van de dorpsvereniging Steendam overeenstemming 

bereikt met de diverse overheden, stakeholders in water-, land- en 

natuurbeheer en de grondeigenaar om ons duurzaamheidspark te realiseren. 

 

Het projectplan Steendam Gas(t)vrij hebben wij in 2017 aan het dorp 

gepresenteerd en we hebben er van de Provincie Groningen de pilotstatus voor 

gekregen. Dit houdt in dat we mogen experimenteren met mogelijkheden wind- 

en zonne-energie op te wekken buiten de door de overheid geplande locaties. 

Het spreekt voor zich dat we geen grote investeringen van de individuele 

inwoners willen vragen: De instap die max 400 euro is, wordt binnen 4 jaar 

terugverdiend. 

 

Wij richten ons ook tot Overschild omdat we participeren in de PostCodeRoos 

regeling. In het kort: een dorp of wijk die direct grenst aan het postcode gebied 

van de energieopwekkende coöperatie, mag mee profiteren van het fiscale 

voordeel dat die coöperatie heeft door die PCR regeling. Per opgewekte kWh 

(door de coöp) krijgt de verbruiker/deelnemer de energiebelasting terug.  

 

Eind september presenteren we de plannen uitgebreid aan de Steendammers, 

waarna zij zich kunnen inschrijven om energiecertificaten te kopen.  

 

Hierna willen wij graag in Overschild  nadere informatie geven over het project 

en hoe u deel kunt nemen. Hiervoor nemen we contact op met jullie Vereniging 

Dorpsbelangen.  

 

Heeft u nu al vragen? 

Het projectplan Steendam 

Gas(t)vrij staat op de website:  

steendam.info onder de knop 

van de coöperatie 

 

U kunt uw vragen via het 

contactformulier stellen, we 

doen ons best om snel te 

beantwoorden. 

 

Namens de coöperatie: 

    Phyl Hoogeveen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



GVA Groningen – met de Proatbus onderweg naar jouw verhaal 

 

GVA Groningen – Geestelijke Verzorging, kosteloos en vrijblijvend, voor alle Groningers in 

het bevingsgebied die hun verhaal kwijt willen. 

gvagroningen.nl 

info@gvagroningen.nl 

050-2115474 

Wat is jouw verhaal? Wij luisteren. 

 

 

mailto:info@gvagroningen.nl


 



 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
telefoon: 0596-785234 

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

 
 

  Nieuwsbrief september 2019 
 

Deze keer bestaat de Nieuwsbrief uit een serie foto’s om te laten zien dat het management niet op 

zijn lauweren rust: in de keuken is meer ruimte gemaakt en het een en ander aangepast. We zijn ook 

voordelig aan wat extra nieuwe apparatuur gekomen. Buiten hebben we een oplaadpunt gerealiseerd 

en een heuse Jeu de Boules baan aangelegd. 

Die wacht nu op enthousiaste bewoners die 

een competitie starten. Binnen hebben we nu 

ook de beschikking gekregen over 50 extra 

stoelen en 6 tafels die we pro deo konden 

overnemen van het dorpshuis in Uitwierde. 

 

 

 

 

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

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

kom dan eens langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 19:30u, in de Pompel.  

We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle ontwikkelingen en 

oproepen gemakkelijk volgen. Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje! 

 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

DE POMPEL 
Òns Dorpshuis 

mailto:beheerderpompel@gmx.com


 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

  

 
 

Reinder Tooi 

 
Dhr. Tooi overleed op 19 juli 2019 op 86 jarige leeftijd. 

Hij heeft met zijn vrouw en later ook met zijn vriendin gewoond aan de 

Graauwedijk 66. 

 

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 

 
 



 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Het bestuur typt dit bericht met een weekend voor zich met zomerse 

temperaturen. Toch is de eerste nachtvorst gemeten in Overschild. In de nacht van dinsdag op 

woensdag 18 september daalde het kwik naar -0,2 graden op ±10 cm van de grond, zeer vroeg 

voor de tijd van het jaar. Vorig jaar daalde het kwik op 29 september voor het eerst onder nul. 

De harten van de bestuursleden beginnen sneller te kloppen en beginnen naar adem te happen 

na deze heugelijke feiten. Na een fantastische zomer met hoge temperaturen kan het bestuur 

van de ijsclub niet wachten op meer nachtvorst met als vervolg een strenge winter. De eerste 

weerprofielen voor de komende winter zien er weer veel belovend uit, afwachten maar wat 

het brengen gaat. Het bestuur vergadert binnenkort voor het komende ijs seizoen 2019/2020. 

In november kunnen de leden iemand van het bestuur verwachten voor de contributie. 

Kortom, op naar de winter en hopen dan pagina’s vol ijs plezier te schrijven in, Schildjer 

Proat  

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Verhuisbericht: 
 

Bonna en Jan Treinko de Vries hebben meer dan 40 jaar in 

Overschild  aan de Meerweg gewoond. Zij hebben kortgeleden 

ons dorp verruild voor Siddeburen. We wensen hen veel geluk op 

hun nieuwe woonstee. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Uit ons dorp vertrekken zo af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe inwoners. Een 

afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe bewoner(s), na enige tijd, om 

een bloemetje te overhandigen. 

 

 

De redactie heeft kennis gemaakt met : 

 

Arnold Hogendoorn,  

Cora Jansema en Loïs 
Meerweg 4 

Arnold: tel. 06 11345248 

       

       

       

 

Cora:     tel. 06 15368659 
 

 
 

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

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



Hallo Schildjers en omstanders,  

 

Ook wij krijgen de gelegenheid om ons voor te 

stellen in de Schildjer Proat, dus bij deze: 

 

Wij zijn Arnold, Cora en Loïs. Wij zijn 23 juli dit 

jaar officieel verhuisd naar de Meerweg nr. 4 in 

Overschild. 

Wat we over onszelf kunnen vertellen?  

Natuurlijk een heleboel, maar hier de beknopte 

versie. 

Wij zijn beide in de provincie geboren, gestudeerd in de stad en daar nog een tijd blijven 

hangen. (Groningen en omstreken) 

Het dorpse leven trok ons allebei en toen de mogelijkheid Meerweg 4 voorbij kwam, hebben 

we (na écht even flink alles een rij zetten) besloten om onze droom achterna te gaan. Tot op 

de dag van vandaag zijn we alle drie heel bij met onze nieuwe stek! 

 

Arnold werkt bij de politie in Groningen en Cora werkt al jaren in de jeugdzorg, op dit 

moment in Veendam / Pekela. 

Loïs gaat naar school in Beijum, dat laten we lekker zo. 

Ze zit nu in groep 5. 
Loïs geniet enorm van het wonen in een “echt dorp” en 

heeft hier al hele fijne vriendinnetjes en vriendjes.  

 

We kunnen ronduit zeggen dat we echte levensgenieters 

zijn. We houden van gezelligheid en een borrel, niets is 

ons snel te gek. We houden van muziek, concerten en 

Cora probeert weer wat kilometers te maken met het 

hardlopen. Arnold speelt gitaar en Loïs turnt, is een 

buitenmeisje maar o wat is de computer ook fijn. 

 

We hebben  
2 geweldige 

hondjes. 

Bliksem is een 

Jack Russell 

van 3 jaar en 

vanaf pup bij 

ons. Gaby is een Griekse dame van Lesbos die 

sinds 9 augustus bij ons is. Ze worden een aantal 

keren per week uitgelaten door Marian en/of 

Monique als we aan het werk zijn. Wanneer alle 

werkzaamheden in Overschild voorbij zijn, hopen 

we onze “veestapel” te kunnen uitbreiden. 

 

Dit is wel de beknopte versie. 

We hebben nog lang niet iedereen ontmoet, maar 

gaan ervan uit dat dit wel komt! 

 

Hartelijke groet van ons, 

Arnold, Cora en Loïs 



Geachte inwoners van Overschild, 

  

Op de nacht van 7 juli werd het dorp opgeschrikt door een hevige brand in mijn woning aan 

de Graauwedijk 32. 

Tijdens deze brand raakte ik gewond aan handen, voeten en gezicht. Ook had ik een roet,- en 

koolmonoxidevergiftiging.  Het heeft mij bijzonder veel steun gegeven dat zoveel mensen aan 

mij dachten, en massaal kaarten gestuurd hebben .Tevens nog een bijzonder mooi boeket 

toegestuurd gekregen. Bijzonder hartverwarmend. Toen ik de woning aan de Graauwedijk 

34.1 mocht betrekken waren er ook veel mensen die nog allerlei spullen ter beschikking 

stelden zoals meubilair, witgoed en nog veel meer. Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de 

vele steun die ik mocht en mag ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet Marcus Wieringa 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Toen ik gevraagd werd om iets te schrijven voor de SP kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Leuk 

hoor!  

 

Verloskundigenpraktijk Laif! 
 

Afgestudeerd in 2011, begon ik als verloskundig waarneemster. De eerste jaren aan het werk bij 

verschillende verloskundigenpraktijken, heeft ervoor gezorgd dat ik wat ervaring op heb kunnen 

doen.  

 

Het werk was ontzettend leuk en uitdagend, maar toch ontbrak er iets in de manier waarop de zorg 

gegeven werd. In 2014 werd ik benaderd door collega Caroline die samen een praktijk wou starten. 

Dit moest even kort bezinken. Na het goed te hebben besproken met mijn vriend Tjeerd, zijn we in 

het diepe gesprongen. Heel erg leuk en spannend! 

 

De naam heeft onderling voor nogal wat gekibbel gezorgd, tot het moment dat iemand met ‘Laif’ 

kwam. We waren beiden direct overtuigt, dit was hem! En zo ontstond de praktijk.  

 

Naast het bedenken van de naam waren er natuurlijk nog ontzettend veel andere dingen die geregeld 

moesten worden. Dat kost tijd, maar na een paar maanden waren we er klaar voor:  

Een praktijk waarbij we met extra tijd en aandacht, proberen een vrouw en haar partner zo goed 

mogelijk te begeleiden. We gaan uit van de kracht van de vrouw en de natuur, maar letten ook op de 

afwijkende tekenen die ervoor kunnen zorgen dat het beleid anders wordt. 

 

Na een jaar of twee begonnen we lekker te lopen. Deze manier van begeleiden sloeg aan en de 

aanmeldingen bleven binnen komen.  

We hebben drie spreekuurlocaties in Ten Boer, Meerstad en Beijum, maar doen ook wel bezoekjes 

aan huis. 

 

Het beroep zelf is erg divers, het ene moment ben je thuis, het 

volgende moment zit je in de auto en moet je snel naar iemand 

toe, overdag of ’s nachts.  

We begeleiden bevallingen in zowel het ziekenhuis als thuis. 

We doen daarnaast spreekuren, thuisvisites, kraambezoekjes, 

bijscholingen, papierwerk, cursussen. Begeleiden mensen met 

verschillende afkomsten, culturen, invloeden, en wensen. 

 

In een paar woorden is het een prachtig beroep, soms 

stressvol en verdrietig, maar meestal erg mooi en geeft het 

ontzettend veel voldoening. Je bent getuige van een van de 

meest intieme gebeurtenissen in iemands leven. Je maakt van 

alles mee, mag even meekijken in iemands hoofd, huis, 

relatie en waarden en normen.  

Je ziet stellen groeien en zich voorbereiden. De één tot in de 

puntjes, de ander het liefst zo min mogelijk. Van verlegen 

schichtige vrouwen tot vrije poedelnaakte mannen die zo het  



 

 

 

bevalbad in duiken. Van vrouwen die volledig in contact zijn met hun lijf tot onbeholpen mannen 

die gewoonweg niet weten wat ze met zichzelf aanmoeten. Van poep en braaksel en spannende 

situaties tot prachtig mooie blakende en gezonde baby’s die hun oogjes openen en naar hun 

moeders borst zoeken. 

De geweldige ontlading en blijdschap na een geboorte is erg bijzonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf heb ik het ook twee keer mogen meemaken. Onze beide zoons zijn thuis geboren. Een hele 

toffe en speciale ervaring.  

 

Wellicht tot ziens op de praktijk! 

 

Samatha Siersema 
06-33187889 

www. verloskundigenpraktijklaif.nl 

 

 



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  



 

Nieuws s.v. Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

  

 

70-jarig bestaan!! 

Op het moment zijn we bezig met het 70-jarig bestaan van de sportvereniging.  Hoe we dat precies 

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

Graag zouden we oude foto’s en of filmpjes ontvangen over Mono!! Heb je thuis nog wat liggen en 

mogen we dat gebruiken stuur het naar ons mailadres of breng het langs bij Bas Pen of Rebecca 

Nienhuis. 

Het mailadres is  s.v.mono.overschild@hotmail.com. Daar kun jij je ook aanmelden als je bij ons in 

het bestuur wilt komen. 

Voetbal 

Alleen de maand september en dan is het voetballen op de zondagavond weer afgelopen. We 

voetballen nog door tot en met 29 september. Daarna houden we een winterstop om dan de eerste 

zondag van april 2020 weer te beginnen.  

Voetballers wees niet getreurd, in de winter mag je op de maandagavond komen volleyballen. 

Volleybal 

Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start. Elke maandagavond kun je volleyballen in het 

dorpshuis de Pompel. Het begint om 20.30 en de kosten bedragen twee euro per avond. Dit kunt u per 

keer betalen. Voor degene die het leuk lijkt en nog nooit zijn geweest. Kom een keer mee sporten! 

Het 21
ste

 recreatief volleybaltoernooi in Hellum is weer een tijdje terug. Dit jaar deden we mee met 3 

teams. We hebben heel leuk gespeeld. Helaas is het niet gelukt om in de prijzen te vallen.  

Sport en spelmiddag met aansluitend een barbecue. 

Op 15 juni hadden we onze sport -en spelmiddag gehouden. In totaal hadden we vier teams die tegen 

elkaar gingen strijden voor de felbegeerde beker.  De teams bestonden uit de Papengangsters, Mono, 

HoepLa en M. van Maar. Net als voorgaande jaren hadden we in totaal 4 onderdelen: voetbal, 

volleybal, hindernisbaan en als laatste een sport -en spel quiz. Iedereen deed zijn uiterste best om met 

zijn team de meeste punten te behalen. De winnaar van deze dag was Mono.  

Na al dat sporten sloten we de middag af met een heerlijke barbecue die Corrie van der Laan had 

gemaakt. Voor de barbecue hadden zich 56 personen opgegeven. Dit werd een leuke en gezellige 

avond.  

Wij als bestuur willen alle vrijwilligers die hebben geholpen hierbij bedanken voor jullie inzet. Enorm 

Bedankt! 

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


Slochter Wold Spektoakel 



 

 

 

Slochter Wold Spektoakel 

Op 24 augustus hebben we weer meegedaan met het SWS. Met een team van 10 personen en ook 

nog 5 fietsers die gezellig meefietsten. 

We hadden het deze dag getroffen met het mooie weer. De spellen waren leuk en zwaar en er zijn 

geen ongelukken gebeurd tijdens de spelletjes. Bij 1 van de spelletjes kwam de brandweer wel in 

actie, verder zeg ik niks. Kijk maar naar de foto’s elders in de S.P.  

Dit jaar was de eerste keer dat we ook naar het eindspel zijn gegaan in Kolham. Dit bracht ons een 

18
de

 gedeelde plek op van de 28 teams. 

Contributie 

We gaan weer lopen voor de contributie. Net als voorgaande jaren is dit vijf euro per lid. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



    
 

 

We hebben afscheid genomen van de warmste dagen van het jaar en de herfst is alweer 

begonnen. Voor dat we naar ons herfstprogramma kijken, werpen we nog een blik op het 

‘schilderevent’. Volgens mij zeggen de schilderijen wel genoeg! Een evenement dat voor 

herhaling vatbaar is. 
 

 
Als u dit leest, is onze jaarlijkse schuurverkoop alweer geweest. Met nu al vijftien opgaven, 

hoopt de werkgroep nog op minimaal één zomerse dag en een goede bezoekersopkomst! 

 

Op zaterdag 12 oktober is er een kinder- doe-ochtend. Jullie raden het vast al, het thema is  

H E R F S T. Van hard werken krijgen de kinderen vast trek, ter afsluiting gaan ze zelf pizza’s 

beleggen. De doe-ochtend begint om 10.30 uur en eindigt rond 12.30 uur. Wil je erbij zijn? 

Geef je dan voor 7 oktober op bij Rammona. Opgeven kan via het telefoonnummer 0596- 

566510. De kosten zijn €3,50 per kind.  

 

Hadden jullie het al genoteerd? De band ‘Off Script’ komt zaterdag 9 november naar 

Overschild toe. Tickets kosten €7,50 in de voorverkoop en €10,00 aan de kassa. De 

voorverkoop gaat 1 oktober van start. Verzeker jezelf van een gezellig avondje uit en bestel 

snel je kaarten door te mailen naar info@dcs.nu onder vermelding van je naam, adres en het 

aantal tickets, je ontvangt direct een bevestiging. Betalen kan op de dag zelf. Let op, de 

voorverkoop eindigt 4 november. 

 

Oké, het wordt alweer vroeg donker, kouder en dat betekent dat Sinterklaas ook weer naar 

Nederland toe komt. In Overschild vieren we dat op zaterdag 23 november. Noteer het alvast 

in uw agenda. Verdere informatie volgt middels een flyer. 

 

 

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

mailto:info@dcs.nu


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



     WINDLUST MAIL 

Nou, het is zover. Het heeft lang 

geduurd maar toch . . .   

Eind augustus, vorige maand dus is er 

een begin gemaakt met zowel de 

versterking van de Windlust als ook 

de restauratie van het motorhuisje. 

Om met de Windlust te beginnen, 

deze klus is inmiddels geklaard. Op de 

maalzolder, of stellingzolder zo u wilt, 

zijn stalen strippen van 15 cm. breed 

en 8 mm. dik van achtkantstijl naar 

achtkantstijl gelegd en bij de 

stellingdeuren gedeeltelijk in de vloer 

ingelaten zodat je er niet over 

struikelt. Op deze strip zijn hoekijzers 

vastgezet met dikke bouten en moeren 

en daarop staan korte, hele dikke 

balken die ervoor zorgen dat de molen 

niet van het stenen achtkant kan 

schuiven als er een zware aardbeving 

komt. Die balken zijn met beugels aan de achtkantstijlen vastgezet en eigenlijk is het wel een 

mooi gezicht. Het zijn ook geen nieuwe balken want dat zou teveel opvallen. De molenbouwer 

heeft ertegen gewerkt om alles af te krijgen vóór de regionale molendag  (14 september). En dat 

is gelukt. Sommigen van u hebben de versterking al gezien maar bij deze bent u uitgenodigd om 

te komen kijken.           

Wij kregen plotseling de vraag of we op een bepaalde dag open konden zijn omdat de 

commissaris van de koning zich wilde informeren over hoe ver de versterking nu gevorderd was. 

Het werd een heel genoeglijk bezoek waarin o.a. ook gesproken is over de impact van de 

versterking op de inwoners van Overschild.          

Vervolgens het motorhuisje: zoals u weet van de vorige keer is de vloer eruit gehaald en daarbij 

ook een hommelnest gered. De achtermuur is verwijderd. Deze was zo slecht dat hij enkele jaren 

geleden is gestut om omvallen te voorkomen. De stenen die nog goed zijn worden schoon gebikt 

en hergebruikt, restauratie is restauratie nietwaar? Dus wordt er niets weggegooid wat nog te 

gebruiken is. De kozijnen zijn er heel voorzichtig uitgehaald en compleet met deur en ramen ter 

restauratie meegenomen naar het molenmakersbedrijf. Ook de dakpannen zijn eraf. Dit moest 

voorzichtig gebeuren want het blijkt dat deze pannen zo’n beetje de eerste cementpannen zijn die 

destijds zijn gemaakt als experiment, dus antiek. Ze zijn uiterst kwetsbaar en breken soms al als 

je ze aanraakt. Dat is ook de reden dat ze bijna nergens meer te zien zijn want bij praktisch alle 



dakvernieuwingen waar nog cementpannen waren werden deze vervangen door een nieuwere 

soort, vaak geglazuurd dus veel mooier. Stom toevallig kwam de molenmaker er een partij tegen  

in de buurt van Emmen en hij heeft er direct een heel stel van aangekocht als vervanging en ook 

reserve, omdat bijna al die oude cementpannen zijn als erfverharding gebruikt en daar zijn ze ook 

zeer geschikt voor omdat ze helemaal uit elkaar vallen en voor een mooie oprit zorgen. De 

fundering van het huisje is voor een gedeelte blootgelegd en daarmee is nu het herstel begonnen. 

Er komt zowel aan de binnenkant als ook aan de buitenkant iets van beton waardoor de boel 

weer stevig komt te staan en daarna zullen de muren weer worden hersteld en opgemetseld.  

Ondanks al deze timmer-, sloop- en metselactiviteiten hebben we ook nog kans gezien om wat te 

malen, mits er wind genoeg was. Tijdens de zomerhitte was er meestal geen wind genoeg maar 

nu gaat het weer als vanouds. De hitte en droogte hebben er trouwens ook voor gezorgd dat er 

diverse kammen en wiggen los kwamen te zitten. Deze hebben we aangeslagen (aangehaald zegt 

de molenaar) en opnieuw geborgd. Ook hebben we hier en daar de boel wat gesmeerd want de 

reuzel waarmee we altijd smeren was zo zacht dat het tussen de lagering uitliep. Een beetje 

grafiet erdoor zorgt dat het gevlucht weer soepel draait en ook de kap vlot te kruien is.    

De oliepers doet het. Hoera! Bij licht weer, dus als er te weinig wind is om te malen, gaan we 

proberen om koolzaadolie te persen. Het is wel uitkijken geblazen want de drijfriem vertoont 

soms kuren en loopt dan van de flens af. Dan is het zaak om de molen snel te stoppen en de riem 

weer op z’n plaats te krijgen voordat de boel kapot gaat. Zo gauw wij de eerste olie hebben 

geperst hoort u van ons. 

Nu de versterkingsoperatie ook in Overschild gaat spelen komt bij de verschillende bouwplannen 

ook de molenbiotoop aan de orde. Ik heb aan het bestuur van de molenstichting gevraagd om alle 

inwoners van Overschild en de lezers van de Schildjer  Proat te vertellen hoe dit zit. Begin 

september is er een vergadering geweest ten gemeentehuize Hoogezand waar met het bestuur 

van de molenstichting gesproken is over de molenbiotoop en wat dat voor Overschild en de 

nieuw te bouwen huizen betekent.  Het bestuur is nog bezig met een bericht aan de inwoners van 

Overschild en dat zal ongetwijfeld wel komen. Mocht u desondanks toch vragen hebben dan zijn 

zij gaarne bereid deze te beantwoorden en de molenbiotoop nader toe te lichten. Vragen kunt u 

richten aan de volgende adressen:  bestuur@msmog.nl  of grieto.de.vries@msmog.nl. 

Het bestuur is aan het onderzoeken of er water en elektra naar de molen kan worden aangelegd 

maar dat gaat nog wel even duren. Op monumentendag was er ook een wandeltocht 

georganiseerd vanuit Appingedam. De 25 en 40 kmwandelaars kwamen bij de molen langs en 

hiervan hebben ongeveer 80 personen de molen ook bezocht. Weliswaar kwamen er niet veel 

bezoekers alle trappen op maar dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen na zo’n wandeling. 

Beneden had onze molengids (de oud-Schildjer Lo Meierhof een model zelfzwichting neergezet 

en hij gaf daar ook uitleg bij. Dat deed hij met verve en regelmatig waren er hilarische 

momenten. De zakjes gemalen en gebuild meel vonden gretig aftrek en we kunnen terugzien op 

een zeer geslaagde dag.        

mailto:bestuur@msmog.nl
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In vorige Mails heb ik het er al over gehad maar ik wil het nogmaals onder de aandacht brengen: 

   -per 1 januari start er weer een opleiding molenaar maar u kunt ook kiezen voor 

“moleninstandhouder”. Deze laatste opleiding duurt veel korter dan de opleiding molenaar maar 

u mag ook minder doen. De instandhouder wordt voor een bepaalde molen opgeleid en als  

moleninstandhouder mag u draaien met de molen waarop u een instandhoudersexamen hebt 

gedaan. Het weer, zeilbehandeling op een bezeilde molen of zelfzwichting op een zelfzwichter is 

een essentieel onderdeel ervan. Veiligheid en begeleiden van bezoekers komen eveneens stevig 

aan de orde en zijn examenonderdelen. Er is ook een beperking nl. u mag geen water malen met 

een poldermolen en geen graanmalen met een graanmolen. U mag alleen draaien voor de prins, 

dus onbelast en als het harder waait dan windkracht 4 dan bent u uitgedraaid en moet u de molen 

opruimen en veilig wegzetten.        

Denk er eens over na want zoals het er nu uitziet heeft Overschild geen eigen molenaar meer op 

de molen sinds 1859 (het jaar van de oprichting). U kunt zich opgeven bij  bestuur@msmog.nl 

en u wordt absoluut teruggemaild of gebeld.          

Tenslotte heeft de redactie van Schildjer Proat mij erop opmerkzaam gemaakt dat deze Windlust 

Mail de laatste is die ik schrijf vanaf de Graauwedijk 28. En ja, voor diegenen die het nog niet 

weten, wij hebben ons huis verkocht en zullen per 1 november geen inwoner van Overschild 

meer zijn. Beetje vreemd voelt dat wel na 32 jaar, waarvan 13 jaar molenaar op de Windlust. Om 

u gerust te stellen vertel ik u alvast dat ik voorlopig nog wel molenaar blijf, samen met Marius, 

op de Windlust. Wij willen de restauratie van het motorhuis en de plaatsing van de BRONS-

motor nog actief meemaken. Of de molen in de nabije toekomst net zo vaak zal draaien als nu 

het geval is weten we nog niet, maar we proberen wel alle molendagen en  weekenden aanwezig 

te zijn. Ook weten we niet of we altijd in staat zijn om op tijd de molen in en uit de rouw te 

zetten.          

Verder ben ik wel van plan om mijn bijdrage aan de dorpskrant te continueren tenzij u die 

stukjes zat bent maar dat hoor ik dan wel van de redactie. 

Mede namens Marius 

Tot mails/meels 

Lex  

mailto:bestuur@msmog.nl


       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



SCHILDJER EETCLUB 
Een werkgroep van Stichting Dorpshuis De Pompel 

 
 

 
 

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). 

 
Het eerstvolgende eetmoment is donderdag 31 oktober a.s.. Over het menu kunnen we nu nog 

niet veel vertellen. Gedachten gaan uit naar herfst, wild of zoiets. Wil je meehelpen met koken? 

Neem dan even contact op met Rob Gramberg. 

 

Je kan jezelf voor iedere maaltijd apart opgeven bij de coördinator onder vermelding van je 

naam en het aantal personen. Voor de maaltijd op 31 oktober a.s. is de uiterste aanmelddatum al 

20 oktober in verband met extra voorbereidingstijd. Een email naar de coördinator, 

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). 

 

Noteer ook alvast het laatste eetmoment in dit kalenderjaar in de agenda: donderdag 19 

december a.s. (het Kerstdiner!!). 

 

  

De SCHILDJER EETCLUB 
 Ja, ik/wij eten graag mee op 31 oktober a.s. 

 Ik wil ook meehelpen met het klaar zetten van de tafels, stoelen etc. 

 

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

 .......................................................................................................................................................  

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

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

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

ook via email sturen naar grambergrob@hotmail.nl. 

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. 

 

mailto:grambergrob@hotmail.nl


          De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

Het duurt nog een hele tijd maar in de coulissen van De Schildgroep 

wordt alweer hard gewerkt aan het nieuwe seizoen. En dat niet alleen,  

we zijn ook druk met andere activiteiten. 

Zo hebben we op 14 september de Fivelstad Wandeltocht opgeluisterd 

met een straattheateract om alle wandelaars die door het dorp kwamen te 

begroeten.  

We hebben ontzettend veel reacties gehad en alleen maar positieve!  

Wij hebben een geweldige dag gehad met z’n allen! En gelukkig hebben 

we de foto’s nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

En dan gaan we 25 en 26 oktober meespelen in de Spooktocht in Appingedam. Wat we gaan doen 

blijft voorlopig een geheim maar leuk wordt het zeker. Kom maar kijken als je durft.  

Hou je van griezelen en kun je tegen enge figuren? Je kunt meedoen door  je op te geven via 

facebook bij de organisatie Spooktocht Appingedam. 

 

Wat de nieuwe voorstelling wordt is nog niet bekend maar u kunt er vanuit gaan dat het weer als 

vanouds wordt. 

 

Met theatrale groet, 

Klaasje Pen 



 



Puzzelpagina 

Voor de volwassenen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En voor de kinderen 

 

Voor de juiste oplossing onder de 

kinderen ligt er een prijsje klaar! 

Doe je oplossing in de brievenbus 

van Meerweg 6 en vergeet niet je 

naam en adres erop te zetten. 

Sluitingsdatum 1 november. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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     Kinderspeelweek 2019 

 

 

Het is zover.. de shirts, polo’s en vesten kunnen weer uit de kast getrokken worden. De 

kinderspeelweek gaat weer beginnen. In totaal hebben we deze week gevierd met 62 

kinderen en 48 (bijna) volwassen vrijwilligers. En dan de rest van de vrijwilligers niet te 

vergeten. Van binnen en buiten het dorp (zelfs vanuit Almelo en België) komt iedereen 

naar Overschild om dit feest niet te missen. Wat een aantallen! Daar zijn wij ontzettend 

trots op. Het thema dit jaar was ‘Tijdmachine’. We zijn zowel voor- als achteruit in de 

tijd gereisd. Als het aan ons ligt reizen we nog eventjes een paar weken terug en doen 

we de speelweek nog een keer opnieuw. Kon dat maar he! We hebben wederom een 

fantastische week gehad en kijken alweer uit naar volgend jaar.  

 

Zoals gewoonlijk nemen wij jullie mee naar ‘onze week’. De planning was al snel rond. We 

zouden dit jaar wat nieuwe activiteiten gaan proberen maar ook zoveel ouderwetse 

gewoontes blijven aanhouden. Er is in de afgelopen jaren het een en ander veranderd en 

geïnvesteerd. De spullen zijn op een super efficiënte manier opgeslagen waardoor we 

vrijdag 9 augustus de twee tenten in een paar uurtjes hadden staan. Dat het regende 

was een beetje jammer, maar met een regenjas en een lach was dit prima te doen.  

 

Nadat alles was opgezet, geïnstalleerd, schoon gemaakt en ingericht, hadden we 

zaterdagavond 10 augustus de vergadering voor vrijwilligers met aansluitend de Quiz! 

De opkomst was fantastisch, want we konden met 6 groepen de strijd aan gaan. Onder 

het genot van een vette snack en veel gezelligheid heeft ‘Team Bram’ (Erwin, Annelien, 

Herman, Roelof & Bram) de Quiz gewonnen. ‘Team FC-Twente’ werd 2e en ‘Team 

Bestuur’ is samen met ‘Team Strube’ als 3e geëindigd.  

 

Nog 1 dagje rust en dan is het echt zover. Maandag 12 augustus half 10 kwamen de 

blije kinderen één voor één het Kosterserf op rennen. De muziek loopt, de pallets liggen 

op z’n plek, de vlag is gehesen en het rode lint is gespannen. Dat kan maar 1 ding 

betekenen.. De groepen (6 maar liefst dit jaar!) moeten zo snel mogelijk voorgelezen 

worden, de rij van ouders voor het betalen zo 

snel mogelijk weggewerkt.. dan kunnen de 

kinderen bouwen! En dat gebeurde. Er werd 

getimmerd, gezaagd, gesleept, gespeeld, 

gekleurd, gelachen en ga zo nog maar even 

door. De ochtend ging snel voorbij. In de 

middag werd er weer traditioneel geverfd 

(lees: natuurlijk werden niet alleen de hutten 

geverfd, maar ook elkaar). De kinderen 



vertrokken maandagmiddag om 16.00 uur met fel blauw gekleurd haar, gekleurde 

kledingstukken en ledematen en ouders met de handen vol tekeningen naar huis.  

 

Regen… regen en nog eens regen. Het is dinsdagochtend. De kisten werden weer uit de 

tent gesleept, want de kinderen zijn super enthousiast en trekken zich niks van de 

regen aan. De buien komen bij vlagen. Dat is niet erg, want als er dan weer eens een bui 

is wordt er flink gekleurd in de grote 

witte tent. Er worden uitnodigen 

gemaakt, groot en klein. Voor de 

vrijdagavond waar iedereen welkom 

is. Ook als je dus niet bij de 

speelweek bent geweest of als je niet 

in het dorp Overschild woont. Toen 

de stapels uitnodigingen klaar waren 

werden deze in de brievenbussen 

gegooid. We sluiten de ochtend af 

met een aantal weekopdrachten en 

toen was het tijd voor pauze.  

 

Opgeladen en weer door.. dinsdagmiddag stonden rijen auto’s klaar op de Meerweg. 

Grotendeels ging naar de speeltuin in Godlinze. De rest van de auto’s vertrokken naar 

Appingedam waar de kinderen met zwemdiploma gingen vissen. Het was droog en het 

werd een leuke middag. De ene naar de andere vis werd gevangen. Soms werd er van een 

normale hengel een werphengel gemaakt, maar ook dat kwam wel weer goed.  

De gedeelde eerste plek ging naar Justian van Leggelo & Witse Willekens met 5 

vissen. De tweede plaats werd veroverd door Sterre Bos & Mika Ritsema met 3 vissen. 

Als derde eindigde Marjanne Blaauw met 2 vissen. Iedere vis werd als punt op het 

scorebord (van de weekopdrachten) voor de groepen genoteerd. Wat gaat de tijd snel, 

want dag 2 is alweer voorbij.  

 

Zoals ieder jaar is de tent + bar ’s avonds geopend voor iedereen. Dinsdagavond werd 

voor de vrijwilligers een frikandellenwedstrijd georganiseerd. In 2018 werd Martijn 

Veldman Frikandellenkoning, dus hij moest verslagen 

worden. En dat was niet heel moeilijk. 15 kandidaten 

gingen de strijd aan. Silas Willekens werd 1e met 

maar liefst 10 frikandellen, Bas van Rulo werd 2e 

met 9 frikandellen en een gedeelde 3e plaats ging 

naar Mark van Maar, Sjors van der Veen & Mark 

van Rulo met 7 frikandellen. Waar laten ze het 

toch? De frikandellen werden gebakken en 

gesponsord door D.C.S. Dijkstra Cleaning services. 

Daarnaast was er een te gek bedrukt frikandellen 

T-shirt en een frikandellenbokaal beschikbaar 

gesteld door Jelle, welke met Silas mee naar huis ging. Helemaal top! Bedankt Jelle!  

 



Het is woensdagochtend. Het Kosterserf kleurt rood en oranje, wat betekend dat we op 

pad gaan. Er kwamen 3 oude bussen van het bus museum het dorp binnen rijden. Het is 

duidelijk… we reizen vandaag terug in de tijd! Geen airco’s, de zon schijnt, maar de 

temperatuur is heerlijk… dus gas erop! Maar waar gaat de reis heen? De bussen stopten 

op het station in Veendam waar we overstapten in de ouderwetse stoomtrein richting 

Stadskanaal. We keken onze ogen uit. Wat is het bijzonder dat de mensen vroeger 

zichzelf verplaatsen middels zo’n trein! En wat is hij nu nog mooi. Na een kijkje in het 

treinmuseum in Stadkanaal en een knipje in ons kaartje reizen we vooruit in de tijd en 

waren we maar zo weer, met precies dezelfde vervoersmiddelen, in Overschild. De dag 

is voorbij gevlogen. Het overweldigende geluid van de stoomtrein zullen we zeker niet 

vergeten!  

 

Als wij ons vandaag bedenken dat dit alweer de één na laatste dag is van de speelweek, 

vragen wij ons af waar de tijd is gebleven. Het is alweer donderdag. Op deze dag hadden 

we weer een gesplitst programma. De kinderen van 4 t/m 7 jaar bleven op het veld. Er 

werden mooie tijdmachines geknutseld, er werd patat gegeten, de kinderen konden met 

levensechte Minions op de foto en er werd fanatiek gespeeld op een groot springkussen. 

De mooiste tijdmachine werd gemaakt door Benthe Smit. Sterre Willekens kreeg de 

poedelprijs. Er werd opnieuw een file van auto’s gecreëerd op de Meerweg. De kinderen 

van 8 jaar en ouder en leiding mochten d’ Olle Grieze (Martinitoren) beklimmen. 

Vanaf P+R Meerstad vertrokken we per bus naar de Grote Markt in Groningen. Dit keer 

een bus van deze tijd. 311 treden… dat was een opgave, maar wat is nou eigenlijk 

zwaarder? Naar boven of naar beneden? Nou spierpijn hadden we toch al, dus dat 

maakte dan ook niet meer uit. Daarna snel terug, want Bas en Klaasje Pen bakten samen 

met Greet en Jessica 

Nijborg voor zo’n 110 

personen patat met een 

snack. Het was heerlijk, 

dankjulliewel! Er werd nog 

even flink gebruik 

gemaakt van het 

springkussen, waarna ook 

dag 4 alweer voorbij was.  

 

 



Met een dubbel gevoel begonnen we vrijdagochtend met het afbreken van de hutten.  

Jammer want de speelweek is dan alweer voorbij, maar anderzijds is het slopen toch ook 

zo’n leuk klusje. Skelters met aanhangwagens kwamen 1 voor 1 het veld op.  

De ochtend is in een rap tempo voorbij gegaan. We deden nog een reuze stoelendans en 

een waterspel voor extra punten en dan is het zover.. de uitslag van de 

weekwedstrijden: 

 

 GROEP 6 WINT! Met maar liefst 30 punten. 

 Groep 3 werd tweede, met 26 punten. 

 Groep 5 werd derde, met 21 punten. 

 Groep 1 werd vierde, met 20 punten. 

 Groep 4 werd vijfde, met 18 punten. 

 Groep 2 werd zesde, met 9 punten.  

 

Het was een week met wisselend weer, maar wat hebben we het goed gehad met ons 

allen. Met een leuke prijs gingen de kinderen van groep 6 samen met de anderen naar 

huis. Even bijkomen van de hele week en dan gauw weer de verkleedkist in duiken. Het 

bestuur heeft alles alweer klaar staan voor de laatste avond van de kinderspeelweek. 

Het werd een gezellige vrijdagavond, waarbij (zoals ieder jaar) iedereen welkom is! DJ 

Nico zorgde voor een gezellige sfeer, er waren hamburgers te koop, drankjes af te 

halen bij de bar en het belangrijkste.. de kinderen waren fantastisch verkleed voor de 

verkleedwedstrijd. Zelfs kinderen die niet mee deden met de speelweek kwamen 

verkleed. Geweldig toch!  

 De 1e prijs ging naar Bram van der Laan 

 De 2e prijs ging naar Nick Dijkstra 

 De 3e prijs ging naar Loïs Gasconge 

 

Het was een gezellige avond en daarmee hebben we de kinderspeelweek met een goed 

gevoel afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om te noteren!!  

 De kinderspeelweek in 2020 zal plaatsvinden van 3 t/m 7 augustus 2020. 

Dus noteer dit alvast in jullie agenda! Dit is week nr. 32!! 

 Vrijdagavond 7 augustus 2020 is er een gezellige avond voor iedereen! 

Ook als je niet bij de speelweek bent geweest, niet in Overschild woont 

maar wel zin hebt in een gezellige avond om nooit te vergeten.. Kom langs 

op het Kosterserf in Overschild! Let wel op: ouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor de kinderen! De avond begint om 19.00 uur en de 

muziek gaat uit/bar gaat dicht om 01.00 uur. Veld leeg om 1.30 uur. Tot 

dan!  

 

Bedankt en tot volgend jaar! 

Namens deze weg willen wij iedereen (de sponsoren, vrijwilligers, kinderen & 

ouders) nog een keer heel erg bedanken die ons geholpen hebben om de 

kinderspeelweek weer tot een groot succes te maken. 

 

Hierna volgen er een aantal verslagen die de groepen hebben gemaakt (deze zijn 

ook terug te vinden op onze website). Voor een ieder die verder nog zaken wil 

nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan, 

www.kinderspeelweekoverschild.nl. Volg ons ook op Facebook!  

 

De eerste opgave voor volgend jaar is alweer binnen. Wees erbij!  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur kinderspeelweek Overschild 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Kleurplaat: 



 

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? 
 

Ruth Menko 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 75 Graauwedijk 75 

 3. Hoe oud ben je? 

 
6 34 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Overschild Overschild 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Papa speelt leuk met mij  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Ruth is een hele lieve, 

zorgzame dochter 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Naar school gaan, spelen met 

mijn zusjes 

Werken en van mn dames 

genieten 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Speelgoed opruimen Was opvouwen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Ja, hond Bella, 4 kippen en 

een haan 
 

10. Wat eet je het liefst? Lasagne  
Teuniëlle kan lekker koken, ik 

eet alles graag 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 

Zwemles, ik ben nu bezig 

voor diploma C 
Nee  

12. Welke muziek vind je leuk? 
Cd met christelijke 

kinderliedjes 

Van alles en nog wat, van 

christelijk tot popmuziek 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Eten Eten  



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 

Ik ben met papa en mama 

naar mama’s vriendin in 

Engeland geweest 

Tenerife/wintersport 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Met een vriendinnetje dat 

ook Ruth heet  

Met niemand, ik ben heel blij 

met mijn leven. 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Dat weet ik nog niet 

Ik wil graag gezond blijven en 

oud worden 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 

Bij papa, mama en mijn 

zusjes wonen 
De ruimte 

18. Ben je verliefd? Dat weet ik niet precies Jazeker 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Jelle Dijkstra en Naomi 

 



 



 

Klaverjassen 
 

 
 

De laatste jaren was er de mogelijkheid om op de eerste 

vrijdag te komen klaverjassen in de Pompel. Dit werd 

altijd gecoördineerd door Harm van der Laan en 

ondergetekende. Wij stoppen hiermee om diverse 

redenen per 1 oktober.  

Dat houdt niet in dat het klaverjassen moet stoppen. 

Er wordt dus gezocht naar een enthousiaste vrijwilliger 

die de klaverjasavond wil organiseren. De prijzen 

regelen, de Pompel openen en koffie zetten, bar 

gedeelte en eventueel keuken regelen en alles weer 

netjes achter laten. 

Wij hopen dat er een enthousiaste vrijwilliger is, die dit wil gaan voortzetten. 

Het zou toch erg jammer zijn als het klaverjassen zou stoppen.  

 
Harm en Corrie van der Laan 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                  
 
 

Dorpsbibliotheek 

 
 

In de Pompel kunt u onze dorpsbibliotheek vinden sinds 1.5 jaar. 

Hier wordt goed gebruikt van gemaakt, het is mooi dat dit in het 

eigen dorp mogelijk is. 

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

kunt deze boeken gratis lenen, wij willen alleen graag dat u in de 

leenmap schrijft welke boeken u meegenomen heeft of 

teruggebracht. 

Als u dit leest is de boekenkast weer netjes opgeruimd en staan 

de boeken weer klaar om geleend te worden. Er zijn de 

afgelopen maanden weer diverse nieuwe boeken bijgekomen, 

dus misschien is er weer een boek bij voor u. 

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

boekenkast zetten en dan kunnen ze door anderen gelezen 

worden. 

 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 
                                                   

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


Het lekkerste herfst recept op het gebied 

van koffie: de spicy latte 

 

Het wordt buiten lekker guur. De wind gaat steeds harder en kouder waaien. Wat 

hebben we dan nodig? Precies, koffie. Wij hebben hét lekkerste koffie herfst recept voor 

je gevonden. Deze spicy latte is namelijk heerlijk voor herfstige dagen. 
 

Voor 2 personen: 

 500 ml melk 

 1 flinke theelepel speculaaskruiden 

 2 eetlepels bruine suiker 

 1 theelepel vanille-extract 

 2 kopjes sterke espresso 

 Optioneel: slagroom 

Neem een klein sauspannetje en zet deze op het vuur. Verwarm de melk met de 

speculaaskruiden en de bruine suiker tot het stoomt (het mag niet koken). Roer het regelmatig 

door tijdens het opwarmen en zorg dat het niet aanbrandt. 

Als het stomend heet is, haal het pannetje van het vuur af en roer het vanille-extract 

erdoorheen. Giet de warme melk in een blender en mix het geheel tot het luchtig wordt. 

Giet de opgeklopte melk in 2 

bekers, giet daarbij per mok een 

kop koffie erbij. Naar eigen 

smaak kun je er slagroom op 

doen en eventueel een beetje 

kaneel voor de sier. Serveer 

heet!  



Order! Order! 

 

Downingstreet 10 – Londen. 

BREXIT is een samengesteld woord. 

In korte tijd gebruikt iedereen dit 

woord om het proces van de uittreding 

van Groot Brittannië uit de Europese 

Unie te duiden. Ja, Brittain Exit. Dat 

betekent het. Zijn ze helemaal gek geworden 

die Engelsen, Schotten, Noord Ieren en 

Welshmen? Die Britten dus. Nou nee hoor, 

dat waren ze al. Of op z’n minst een beetje 

bijzonder. Ik denk dat het door het  isolement 

komt, wat weer komt doordat zij op een 

eiland wonen. Ik ken geen ander land waar zo 

sterk gehecht wordt aan tradities als Great 

Brittain.  

Een mooi voorbeeld is de afsluiting van een 

reeks van 10 tallen (Promenade = 

Promsconcerten (voornamelijk klassiek) 

tussen half juli en half september. De “Last 

Night of the Proms” was dit jaar op zaterdag 

14 september. Zoals altijd in de Royal Albert 

Hall. Het uitzinnige publiek (uniek bij 

klassieke muziek) zingt uit volle borst mee 

met o.a. “Rule Brittania” en “God Save the 

Queen”. Zo’n hele avond is fantaststisch om 

te bekijken-luisteren. Het publiek is niet 

louter Brits, nee ze komen van de hele wereld. 

Maar het evenement is puur Brits. Brexit of 

niet ze gaan gewoon door met hun feestjes. 

Het zal een houvast zijn in deze chaotische 

tijden 

Die chaos komt voor ons vooral in het zicht 

tijdens de vergaderingen van de 

volksvertegenwoordigers in “The House of 

Commons/ Lagerhuis”. De Britse Tweede 

Kamer. Hun vergaderzaal is gevestigd in 

“Palace of Westminster”. Speaker of the 

House of Commons is (nu nog) John Bercow. 

Het hele proces van stemmen is nogal 

afwijkend van wat wij gewend zijn. (uit en in 

de zaal lopen een gang links (voor) of rechts 

(tegen) inlopen. Quit simple zullen de Britten 

zeggen, maar de The Right Honourable Mr. 

Speaker heeft heel wat “orders” nodig om de 

zaak onder controle te houden.  

Momenteel is het belangrijkste lid van het 

parlemenet/regering, de premier Boris 

Johnson. Die wordt, net als anderen, geregeld 

op de vingers getikt door John Bercow. Boris 

heeft zijn werkplek in Downingstreet 10. Nog 

geen 600 meter van Palace of Westminster. 

City of Westminster is een 

zelfstandige city en 

een district in Londen, Westminster 

ligt op de noordoever van 

de Theems. De City of Westminster is 

vanouds het bestuurscentrum en is 

historisch de tweede kern, naast 

de City  

of London (het financieel centrum), waaruit 

het huidige Londen is ontstaan. 

City of Westminster omvat ook Buckingham 

Palace. Als je Great London weg zou halen 

hou je een stadje over met daarin alle 

(politiek) belangrijke zaken van het land.  

Wat Brexit betreft. De Engelsen hebben altijd 

al achteraan de kar gehangen als het ging om 

hun deelname aan “Europe”. Zij hebben nog 

altijd hun eigen pond bijvoorbeeld. Londen is 

één van de belangrijkste financiële centra van 

de wereld. Men gelooft erin dat dat zo moet 

blijven.  

De democratie in Groot Brittanië. 

Al jaren verwonder ik mij over het 

kiessysteem in de oudste democratie van de 

wereld. In mijn ogen absoluut 

ondemocratisch. 

De Nationale verkiezingen vinden plaats in 

kiesdistricten (constituency’s). Hierbij geldt 

“The winner takes it all”. Heeft een kandidaat 

in een district de meerderheid (51% bij 2 of 

34% bij 3 partijen dan gaat hij/zij naar het 

Lagerhuis. Het restant van de stemmen is 

zodoende niet vertegenwoordigd. We zullen 

dus nooit weten of dat deel van de bevolking 

voor of tegen Brexit is. 

Overigens heeft de USA, Duitsland, Frankrijk 

een vergelijkbaar kiessysteem. 

Mijn mening? “Die Britten moeten niet 

zeuren, ze mogen al lang blij zijn dat ze mee 

mogen doen in Europa. 

 

Jan Hesseling 

 Column 
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Column: 

 

Campagnetijd: modder en 'duistere' praktijken op de weg... 

Tips voor bestuurders van trekkers en vrachtwagens 

De oogst staat weer voor de deur of is misschien al begonnen. Spitsuur op het land. 

Spitsuur en dus modder op de plattelandswegen. En in het donker tot overmaat van 

ramp automobilisten die je niet zien. 

Modder op de weg  

In deze periode is het stressen om zo snel mogelijk de bieten, aardappels etc. van het land te 

krijgen. Dat gebeurt met steeds grotere trekkers en vrachtwagens. Die laten als ze van het land 

de weg oprijden modder op de weg achter. De vervuiler is verplicht om die weg weer schoon 

te maken maar zeker in deze topperiode kun je moeilijk verwachten dat hij met veger en blik 

achter elke gepasseerde wagen aanloopt.  

Probeer echter toch om zo gauw en zo vaak mogelijk de weg weer schoon te maken. Het is 

een rotgevoel als mede door jouw toedoen iemand een ernstig ongeluk krijgt, en er zijn over 

dergelijke gevallen ook al voor alle betrokken partijen erg nare rechtszaken geweest. 

Gebruik waarschuwingsborden ('Modderborden') met knipperlichten, die je neerzet zolang je 

er nog niet aan toe bent gekomen om de weg weer schoon te maken. 

Denk om die ander 

Op kleine plattelandsweggetjes is het over het algemeen een zeer vreedzame samenleving. Je 

gaat even voor elkaar opzij en je steekt je hand naar elkaar op. Maar met een zwaarbeladen 

wagen kan het bloedlink zijn om in de berm te gaan rijden om een tegenligger te laten 

passeren. Dat weet jij als trekkerbestuurder, maar dat weet die tegenligger misschien niet. Die 

rekent erop dat jij -net als hij- even opzij gaat, net als altijd. Doe het als er een tegenligger 

aankomt dus een beetje rustig aan, zodat hij doorheeft dat jij niet anders kùnt, en dat híj nu 

echt even ruimte moet maken. 

En zorg in elk geval dat je gezien wordt. 

Laat u zien 

De campagneperiode betekent dag en vaak ook 's nachts doorwerken. En vooral in het donker 

gebeuren er ongevallen doordat andere weggebruikers te laat in de gaten hebben dat er een 

trekker aankomt. Dan staan ze plotseling oog in oog met een voertuig dat veel groter is en 

soms veel langzamer rijdt dan ze dachten. Jij kunt het jouwe doen om die schrik zoveel 

mogelijk te voorkomen. De meeste dingen wist je al, maar probeer er dan ook (juist!) in deze 

periode om te denken. 

De verlichting van de trekker:  

 Zorg dat beide koplampen werken en goed 

afgesteld staan - vooral niet te hoog: verblinden is 

net zo erg als niet gezien worden.  

 Zorg dat ook de achterlichten en knipperlichten 

van de trekker werken en goed zichtbaar (= 

schoon)  zijn. Dat geldt des te meer voor de 

contourverlichting: doordat de koplampen van de 

trekker zo dicht bij elkaar staan lijkt het in het 

donker alsof hij verder weg is. Contourverlichting 



is er om dat misverstand voorkomen! Bij dubbele montage heeft die contourverlichting 

echter geen enkele zin als die alleen maar boven de spatborden zit. Het zou niet de eerste 

hartverzakking zijn als iemand plotseling ziet dat er naast zo'n contourlicht nòg bijna een 

meter rubber zit! 

 

De verlichting van de aanhangwagens:  

 Zorg ook hier voor goed werkende contourverlichting (witte lampen op de voorhoeken) en 

achterlichten.  

 Let erop dat die lampen niet door de lading of door vuil worden afgeschermd.  

 Controleer of ook de richtingaanwijzers van de aanhanger(s) goed werken. Gebruik 

desnoods een afneembare verlichtingsbalk.  

 Gebruik zwaailichten. Dan is voor anderen op grote afstand zichtbaar dat er iets 

bijzonders op de weg rijdt, zodat ze extra goed opletten. 

Voor vrachtwagens die de producten afvoeren geldt in grote lijnen hetzelfde. Gebruik van 

zwaailichten en alarmknipperlichten om de wagen extra goed zichtbaar te maken als dat ook 

maar enigszins nodig is. Hou koplampen en achterlichten schoon.  

In het donker zijn wagens onzichtbaar! 

Het werk op het land gaat door van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus ook in het donker. 

In het donker is modder op de weg natuurlijk extra gevaarlijk. Probeer dan dus eens temeer 

zodra het maar enigszins kan de weg weer schoon te maken. Zolang dat nog niet is gelukt zijn 

die waarschuwingsborden met knipperlichten natuurlijk extra gewenst.  

Maar in het donker is er nog een heel ander gevaar. Landbouwvoertuigen en vrachtwagens die 

van het land de weg oprijden zijn juist van opzij haast niet te zien. Een automobilist die over 

de weg aan komt rijden ziet dan in het beste geval alleen maar een paar contourlampjes in de 

lucht zweven, maar tussen die lampjes zit jij dus met uw trekker en je aanhanger(s), en die 

ziet hij níet! Dit probleem is nog groter als je trekker met zijn koplampen al wel op de weg 

rijdt, en de aanhanger nog dwars op de weg staat. Die is dan ècht onzichtbaar. 

Zorg zeker in deze gevallen dus dat je verlichting en zwaailicht het doen. Het allermooist zijn 

reflecterende strepen (contourmarkering) langs de omtrekken van de laadbak - dan is de 

naderende automobilist meteen duidelijk wat er voor hem op de weg zit.  

Laat bij de geringste twijfel iemand anders even kijken of je veilig de weg kunt oprijden. 

Tips voor de overige weggebruikers 

Het is weer oogsttijd. Dat merken we in de herfst vooral door trekkers en vrachtwagens 

op plattelandswegen. En door de modder die ze soms achterlaten. In het donker zíe je 

die trekkers en vrachtwagens soms bijna niet. Uitkijken dus! 

Modder op de weg  

Landbouwer zijn is niet meer het vredige bestaan dat het volgens romantische boeken ooit 

was. Zeker in deze periode is het stressen voor de boeren om 

zo snel mogelijk de gewassen van het land te krijgen. Dat 

gebeurt met steeds grotere trekkers en vrachtwagens. Die 

laten als ze van het land de weg oprijden modder op de weg 

achter. Dikke kluiten, of een spiegelgladde glijbaan. 

Natuurlijk is de boer of het loonbedrijf verplicht om die weg 

weer schoon te maken, maar zeker in deze topperiode kun je 

moeilijk van hem verwachten dat hij met veger en blik achter 

elke bietenwagen aanloopt. 



Reken dus in deze periode vooral op kleinere landwegen op modder op de weg, en dus op 

gladheid. Als je die modder ziet, moet je: 

 langzaam gaan rijden, 

 niet plotseling remmen of gasgeven, 

 geen plotselinge of grote stuurbewegingen maken. 

Denk erom dat die modder op de weg heel plaatselijk kan zijn: zó rij je op een mooie schone 

weg, zó vliegen je de kluiten om de oren. 

Laat ze voorgaan 

Op smalle plattelandsweggetjes is het gebruikelijk om even voor elkaar opzij te gaan, zodat 

iedereen gemakkelijk en veilig zijn weg kan vervolgen. Boeren met hun trekkers met 

aanhangers en vrachtwagens doen dat normaal meestal ook. Alleen zijn juist in deze periode 

die wagens zwaar beladen. Als je daarmee in de berm raakt heb je een goeie kans dat je er niet 

meer uitkomt, of zelfs kantelt. Dus blijven ze op de verharde weg. Reken er als 

medeweggebruiker dus in deze periode op dat je minder ruimte van ze krijgt dan je misschien 

gewend was. Uit noodzaak. En niets weerhoudt je ervan om even helemaal aan de kant te 

gaan staan om die zwaarbeladen wagens veilig te laten passeren. 

In het donker zijn trekkers en vrachtwagens onzichtbaar! 

Het werk op het land gaat door van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dus ook in het donker. 

Let dus in het donker extra op modder op de weg.  

Maar in het donker is er nog een heel ander gevaar. In het donker zijn landbouwvoertuigen en 

vrachtwagens die van het land (dus van opzij) de weg oprijden juist van opzij haast niet te 

zien. In het beste geval zie je vóór je een paar lampjes of reflectoren in de lucht zweven, maar 

daartussen zit dus een hele trailer die dwars over de weg staat! 

Kijk dus op dit soort wegen in deze periode in het donker extra goed uit en let ook op kleine 

lichtpunten. Daar zit misschien tien ton bieten aan vast! 

 

Cees Wildervanck. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
MEERWEG 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
Peter Nanninga                     06 11754088 
 

GRAAUWEDIJK 
Carel Leemhuis     06 49882276  566378 
Rian Vergeer    06 43154511  566375 
Marie Jose Entjes  06 50863744 
Tessa Noordenbos    06 53744027    566257 
Alina Doornbos   06 10182140  571436 
Corrie van der Laan             06 27112848  566246 
Carmen Bolder   06 39123606 
 

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



 



Oud krantenknipsel van Overschild 
 

Kortgeleden zat ik in oude fotoalbums van mijn ouders te bladeren, toen ik dit krantenknipsel 

tegenkwam, dat mijn vader bewaard had uit de tijd dat wij net in Overschild kwamen wonen. 

Ik wilde dit met jullie delen, zodat jullie kunnen zien wat er in ruim 30 jaar veranderd is. 

Mocht u ook iets dergelijks een keertje tegenkomen, wat u met ons wilt delen, vraag de 

redactie.         Ellen de Vries 



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/


 

 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 
 

 

 

 

 september oktober november december 

schuurverkoop 28    

Oud papier 28 26 30 28 

Contributie van dorpsbelangen  

betalen!!! 

 

!!! 

 

!!! 

  

Mono voetballen op zondag tot 29    

Klaverjassen   4 1 6 

Mono volleybal in de Pompel vanaf  7   

werkgroep Evenementen 

Kinder-doe-ochtend 10.30 uur 

 12 

 

  

De Schildjer Eetclub  31  19 

Inleveren oplossing puzzel    1  

Werkgroep Evenementen  

de band ‘Off Script’ 

  9 

 

 

Sint Maarten   11  

Werkgroep Evenementen 

Sinterklaasfeest in de Pompel 

  23  

Uiterlijke inleverdatum kopij S.P   29  



 


