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VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
 

 

Nr. 3, september 2020,  jaargang 39.  

 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt een hele dikke herfsteditie, zo dik dat we hebben moeten besluiten dat de kopij van de 

Kinderspeelweek in een “Special Edition” als bijlage is toegevoegd.  

 

De redactie heeft hard gewerkt en dat is beloond. We hebben een flink aantal nieuwe adverteerders 

gescoord en een aantal heeft de advertentie vergroot. We zijn trots dat er zoveel vertrouwen is in 

Schildjer Proat.  

 

We hebben nieuwe inwoners begroet en er is een ware babyboom gaande in Overschild. Maar liefst 3 

nieuwe meisjes! Met onze excuses naar de kleine Eline die we in de vorige editie vergeten zijn. Sorry 

Eline… 

 

Ter vervanging van Ellen hebben we in Jan Scheer een enthousiast nieuw redactielid gevonden. Van 

beiden leest u een bijdrage. 

 

De versterking is in volle gang en u leest het verhaal van de familie Brakema over de sloop en 

herbouw van hun woning.  

We zijn op zoek naar meer van deze verhalen. Is het iets voor u? Neem dan contact op met de redactie. 

 

In deze krant vindt o.a. de volgende bijdrages: 

 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Stichting de Pompel 

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 De Schildgroep 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 IJsclub 

 Schildjer Eetclub 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk  vrijdag 4 december 2020 binnen zijn bij de redactie  

en kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

kopij@schildjerproat.nl 

 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op: 

 

www.schildjerproat.nl 

 

 

Jan, Klaasje en Rian  

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


 

 

 

 

 
 
 

Wordt lid van de Dorpsbelangen en ondersteun ons in het organiseren van 

activiteiten en onderhoud. 

 

Nog geen lid? 

Geef u dan op bij een van de bestuursleden, 

voor contactgegevens, zie het schutblad. 

 

Opgeven kan ook via de mail: 

 

dboverschild@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

Overschild, september 2020, 
 

 

Beste Schildjers, 

 

Velen van ons hebben dit jaar de vakantie in eigen land gevierd of er een 

“staycation” gehouden. Te midden van een lange hittegolf kon de 

Kinderspeelweek van dit jaar gelukkig wel doorgang vinden en heeft iedereen, 

groot en klein, zich weer uitstekend vermaakt. Met de vakantie ten einde begint 

het normale ritme weer op gang te komen. 

 

Versterking 

Sinds de laatste uitgave van Schildjer Proat is de versterking in het dorp 

onverminderd verder gegaan. De eerste huizen aan de Meerweg zijn inmiddels 

zover af, dat deze binnen afzienbare tijd opgeleverd zullen worden. Aan de 

Kanaalweg zijn enkele huizen inmiddels gesloopt en is begonnen met de eerste 

(funderings)werkzaamheden.  

De tijdelijke woonunits die door Jan Snel zijn neergezet zijn bijna afgerond en 

klaar voor gebruik om de eerste bewoners te ontvangen. 

 

Daarnaast is er op 4 juli jl. een maquette dag gehouden in de Pompel, waar alle 

reeds bestaande maquettes op een kaart van het dorp waren uitgestald. Hierbij is 

het nieuwe beeld van Overschild opeens heel tastbaar en zichtbaar geworden. 

 

Verkeer 
Helaas heeft de versterking ook zijn impact op het verkeer in het dorp. Waar de 

noodweg tussen de Graauwedijk en Kanaalweg voor een positief effect zorgt, 

heeft het verwijderen van de bomen en straatmeubilair aan de Graauwedijk er 

juist voor gezorgd dat er veel harder wordt gereden in het dorp.  

Optisch is de weg breder geworden, wat uitnodigt tot hard rijden. 

De gemeente heeft hier al borden voor geplaatst om het verkeer af te remmen en 

zal binnenkort beginnen met de aanleg van extra drempels om de snelheid weer 

terug te brengen naar normaal. We willen graag allemaal de put dempen voor het 

kalf verdronken is. 

 

Dorpsbelangen: meld je aan als lid! 

Helaas hebben wij sinds de laatste oproep voor nieuwe bestuursleden voor 

Dorpsbelangen nog geen reacties mogen ontvangen. Daarom het dringende 

verzoek voor nieuwe bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden komen er 

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

omliggende dorpen slechter. Dit heeft op langere termijn een impact op de 

leefbaarheid van ons dorp, juist op een moment dat deze leefbaarheid zwaar 

onder druk staat door de lopende versterkingsoperatie. 

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

gewaardeerd. 

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

bestuurslid. Je bent van harte welkom! 

 

Voorzitter: C. van der Laan 

Penningmeester: E. Boer 

Secretariaat: B. Leving 

Graauwedijk 40 

9625 PC Overschild 

0629524505 

dboverschild@gmail.com 

 

Internet: 

www.overschild.nu 

 

Ingeschreven bij de K.v.K. : 

Inschrijfno. 40023503  

 

Lid van: 

Vereniging Groninger 

Dorpen 

 

Bank: RABO 

NL19RABO0352752629 



 

 

Hét activiteitencentrum voor Iedereen 
 

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten, 

voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multifunctionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



Ledenvergadering 

De geplande ledenvergadering van 17 maart jl. kon in verband met corona helaas geen 

doorgang vinden en daarom hebben wij deze doorgeschoven naar 13 oktober. Helaas is de 

situatie op dit moment nog niet dermate verbeterd, dat wij het niet verantwoord vinden om 

een vergadering in de Pompel te houden en hiermee komt de ledenvergadering voor dit jaar 

te vervallen. 

Het jaarverslag over 2019 van de secretaris kunt u verderop lezen. 

 

Voor mensen die graag de financiële gegevens van de Dorpsbelangen willen inzien, 

kunnen een verzoek doen op het mailadres dboverschild@gmail.com dan krijgt u de 

gegevens digitaal toegezonden. Net voor het begin van de lockdown heeft nog wel een 

kascontrole plaatsgevonden en is door de kascommissie decharge verleend. 

 

De ledenvergadering is ook altijd een moment om samen te praten over wat er speelt of 

welke wensen of zorgen er zijn. Graag horen wij van u als u met een idee rondloopt of over 

een bepaald onderwerp van gedachten wilt wisselen. Hiervoor kunt u een van de 

bestuursleden rechtstreeks benaderen of via het mailadres dboverschild@gmail.com uw 

onderwerp kenbaar maken.  

Wij gaan graag met u in gesprek! 

 

Contributie 

Nu de zomer op zijn eind loopt, zou ik alle leden willen verzoeken om de contributie voor 

dit jaar over te maken, indien reeds nog niet gedaan is.  

Dit betreft € 15,- graag over te maken op rekeningnummer  

NL19RABO0352752629 tnv. Dorpsbelangen Overschild. Graag in het onderwerp uw 

adres vermelden. 

Later dit jaar zult u per mail hier nogmaals op geattendeerd worden.  

 

Dankzij uw contributie is het mogelijk dat wij het dorp leefbaar houden. Hiermee kunnen 

wij oa. de AED onderhouden, jaarlijks de Kerstboom voor de kerk opzetten en als 

gesprekspartner (bv. als DVO) optreden naar partijen zoals de gemeente, NCG en overige 

dorpen. Dit is nu van groot belang voor het dorp dat wij deze rol kunnen blijven vervullen 

en zijn daarom afhankelijk van uw contributie.  

 

Hulp bij de aardbevingsellende en meer 

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

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

onafhankelijke advies.  

Stut en Steun,  

Spoorbaan 1,  

9901 DD Appingedam  

tel 050 211 2044. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Leving 

Secretaris 

mailto:dboverschild@gmail.com
mailto:dboverschild@gmail.com
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


Jaarverslag secretaris 2019 

 

Afgelopen jaar was het jubileumjaar voor Dorpsbelangen. We kunnen terugkijken op een 

mooi feest met een prachtig fotoboek ter herinnering aan dit bijzondere jaar. Het fotoboek 

wordt wijd en zijd gewaardeerd en is inmiddels uitverkocht. Er liggen nog een paar 

exemplaren om nieuwe bewoners van Overschild mee te verwelkomen, het boek is niet meer 

te koop.  

Waar het de versterking betreft zij we een jaar verder en we kunnen inmiddels zien dat er wat 

staat te veranderen in Overschild. De eerste huizen staan leeg en zeer binnenkort zal er 

begonnen worden met de afbraak van de eerste huizen.  De start van de transformatie van ons 

dorp is eindelijk maar toch begonnen. De DVO volgt eea op de voet, voor informatie kunt u 

bij deze werkgroep terecht.  

 

De krachtenbundeling Schildmeer is vorig jaar echt van start gegaan.  Samen met de 

vereniging Groninger Dorpen  hebben de Schildmeerdorpen elkaar gevonden.  Er is al 

samenwerking in de opleiding van onze AED-ers en er is inmiddels een werkgroep toerisme 

gestart. Doelstelling  van die werkgroep is dat het niet alleen gaat om mensen van buitenaf te 

trekken maar ook het plezier van de mensen die er wonen te bevorderen. Dus 

leefbaarheidswinst, dat is uiteindelijk de basis van het project Krachtenbundeling 

Schildmeerdorpen. Het opplussen van het rondje Schildmeer is daar een onderdeel van.  

 

Het bestuur is in gesprek met de gemeente aangaande het ontwikkelen van een fietsverbinding 

van en naar Groningen. Vanaf de Bloemhofbrug kan er naar Groningen gefietst worden via de 

Eemskanaaldijk vanaf Woltersum. Dat is al een hele vooruitgang voor al die mensen die 

anders langs het Eemskanaal zuidzijde moesten fietsen. Doel van Dorpsbelangen is om ook 

een verbinding vanuit het dorp naar de brug aan te leggen zodat we ook vanuit Overschild 

veilig naar Groningen kunnen. 

 

Dit jaar geen oud en nieuw viering georganiseerd door Dorpsbelangen. Het vuurwerk op het 

sportveld is vorig jaar al gesneuveld en het leek er op dat zelfs de Pompel niet opengesteld 

zou worden. Na meerdere oproepen hadden zich bij het bestuur geen vrijwilligers gemeld 

voor het draaien van de bardienst in de nieuwjaar ochtend, maar op de valreep heeft zich toch 

nog het nodige barpersoneel gemeld waar het stichtingsbestuur goed op is ingesprongen en de 

Pompel toch nog opengesteld is geweest.  

 

Tot zover 

 

Met dank voor uw aandacht 

Klaasje Pen 



 

 

 

DVO Onderzoek Batch 1588 

Bij de versterkingsoperatie in het dorp Overschild, en dus ook bij de 'Batch 1588', gaan er 

dingen goed, en kunnen er dingen beter. De discussie hierover gaat echter meestal over 

individuele gevallen. Dat leidt ertoe dat er weinig zicht is op hoe het op dorpsniveau gaat en 

wat de meer algemene problemen zijn. Dit was aanleiding voor de Dorpsbelangenwerkgroep 

Versterking Overschild (DVO) om een enquête te houden onder de 87 betrokkenen. 

In de enquête komen onderwerpen aan de orde als de keuze versterking/nieuwbouw, de 

beschikbare subsidies, en de communicatie met gemeente en NCG.  

Later deze maand zal het rapport met de resultaten van de enquête worden toegezonden aan 

het OVO (het overleg tussen Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild, gemeente en 

NCG) en ook aan de bewoners van Batch 1588. 

 

Versterkingscafé 

Meer dan een jaar geleden werd in de Pompel met enige regelmaat een versterkingscafé 

georganiseerd. Een geheel vrijblijvende samenkomst om ontwikkelingen, tips, vragen en 

andere informatie met elkaar te delen. De DVO blaast dat initiatief opnieuw leven in, in 

samenwerking met de opbouwwerker Henriëtte Verhoeff. Met ingang van oktober zal het café 

u welkom heten op de eerste zaterdag van de maand van 15:30 – 17:30u. Misschien is er 

behoefte aan een spreker, een thema of liever gewoon overleg. Een ideeënbus zal klaar staan 

voor uw suggesties.  

 

Het Buitengebied van Overschild meer georganiseerd 

Meer dan de helft van de huizen van Overschild ligt buiten de kern van het dorp, in het 

zogenaamde Buitengebied. Die huizen in het Buitengebied zijn bepaald niet gespaard voor de 

gevolgen van de aardbevingen in de provincie Groningen. 

Het herstel van de schades en de processen die zouden moeten leiden tot versterking of 

sloop/nieuwbouw van die woningen laten hetzelfde droeve beeld zien als van de provincie als 

geheel. Dit beeld is ongunstiger dan dat van de kern van het dorp: daar bruist het van de 

activiteiten op het gebied van versterken, sloop en nieuwbouw, terwijl er in het Buitengebied 

in feite niets gebeurt.  

Hoe kon het zover komen? 

Rond de jaarwisseling 2018-2019 legde wethouder Anja Woortman op een bespreking van het 

Overlegorgaan Versterking Overschild (OVO, het overleg tussen de Dorpsbelangenwerkgroep 

Versterking Overschild, NCG en gemeente) uit hoe het zit met de batches: de groeperingen 

waarin de huizen worden aangepakt.  

Tot dat moment werd aangenomen dat het Buitengebied als batch 3260 min of meer direct na 

batch 1588 (de tweede/laatste helft van de dorpskern) zou worden aangepakt maar de 

wethouder noemt het niet. De bewonersbegeleider van de NCG zoekt het staande de 

vergadering uit en komt terug met het bericht dat het Buitengebied zelfs nog helemaal niet in 

de planning voorkomt. Dit tot schrik van de bewoners van het Buitengebied, ondanks dat hen 

wordt verzekerd: 'Het Buitengebied is integraal deel van de pilot Overschild.' 



 

Vanaf dat moment krijgen de bewoners van het Buitengebied toch aanhoudend sterk het 

gevoel er niet bij te horen. De DVO als enige partij noemt wèl solidair zeer consequent dit 

gebied. In de formele stukken en besprekingen (bijvoorbeeld met gemeente en de 

dorpsbouwmeester) is de teneur meestal echter: 'o ja, en dan is er natuurlijk ook nog het 

Buitengebied.'  

In de DVO ontstond daarom het idee om eens te kijken hoe de Buitengebieders hun 

problemen en belangen beter zouden kunnen verdedigen. De bewoners van 25 adressen 

toonden daarvoor belangstelling. Op 4 augustus werd voor hen een bijeenkomst belegd in De 

Pompel, waar ruim 20 belangstellenden aan deelnamen.  

Geconstateerd werd dat de voornaamste problemen zijn: het duurt allemaal veel te lang, en je 

weet niet waar je aan toe bent doordat er te weinig communicatie is. Een bijzondere groep 

binnen het Buitengebied vormen de Koplopers: 21 'arbeidershuisjes' in het Buitengebied, 

waarvan wordt verwacht die die sneller zullen kunnen worden versterkt doordat ze 

constructief op elkaar lijken. 

Om te zorgen dat de problemen van het Buitengebied aan de orde komen waar ze thuishoren 

zullen al vast drie Buitengebieders deel gaan uitmaken van de DVO (de 

Dorpsbelangenwerkgroep) en daarmee ook van het OVO, het overleg van de DVO met 

gemeente en NCG.  

Het Buitengebied krijgt hiermee letterlijk en figuurlijk een vaste plaats in de ontwikkelingen 

rond de versterking van Overschild. Ook zullen de betrokkenen op gelegen momenten 

gerichte informatie van de DVO ontvangen. 

 

Cees Wildervank  

Rob Gramberg 

 

 

 

WERKGROEP “KUNST AAN DE MUUR”. 
 

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

 

En wat de werkgroep betreft blijven ze ook nog wel even hangen. Prachtig zijn ze. 

 

Als je weer eens in De Pompel bent, ga ze dan eens op je gemak bekijken. Geniet van de 

creaties en vergeet de omgeving. Je waant je in het Rijksmuseum. 

 

Op het binnenplein bij het biljart/pingpongtafel vind je een notitieboek waar je je indrukken in 

op kan schrijven. Ook vind je er informatie over Marja, onze dorpsgenote. Wist je dat 

sommige kunstwerken gekocht kunnen worden? Neem daarvoor contact met haar op. 

 

 

De corona-crisis lijkt in ons land mensen aangezet te hebben tot creatieve huisvlijt. Geldt dit 

ook voor Overschild e.o.? Zijn er medebewoners die aan het tekenen en/of schilderen zijn 

geslagen? Wil je ons – de bezoekers van dorpshuis De Pompel – daar deelgenoot van maken, 

zoals Marja dat nog steeds doet? Ook jouw werk kan worden tentoongesteld in De Pompel. 

Een berichtje aan de werkgroep volstaat (b.v. Rob Gramberg via grambergrob@hotmail.nl of 

een kort briefje in zijn brievenbus aan de Kanaalweg 19). 

 

Drink met mate, maar geniet onbeperkt en onbeheerst van de Kunst aan de Muur. 

mailto:grambergrob@hotmail.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 2020 
 

Corona corona corona. Het beestje houdt het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Pompel behoorlijk bezig. 

We kunnen activiteiten in het dorpshuis alleen door laten gaan als het duidelijk is dat de regels niet 

overtreden zullen worden. En dat is lastig: een gezondheidscheck bij binnenkomst, registratie, handen 

ontsmetten, 1,5 meter afstand houden, vaste zitplaats, looproutes, maximum aantal bezoekers per ruimte niet 

overschrijden. We doen ons best en hopen dat bezoekers met ons mee blijven denken. 

Het betekent dus helaas dat de bar voorlopig niet open kan zoals we gewend waren, dus we missen de 

gezelligheid. Het cafetaria kunnen we wel open doen door de activiteit op een andere manier in te richten. 

We rekenen weer op onze vrijwilligers. We hebben 

de service sinds de zomer zelfs uitgebreid: op 

woensdag en vrijdag gedurende lunchtijd is het ook 

mogelijk bestellingen te doen. 

We werken volledig via bestellingen: niet bellen 

naar de Pompel, maar de bestelling via de app 

doorgeven aan Henk Heinen: 06-1208.88.88 

Op woensdag en vrijdag bestellen vóór 11 uur en op 

zaterdag vóór 17:00u. Vermeld voorkeur tijdstip van 

afhalen. Je krijgt een app terug met bevestiging. 

Afhalen op woensdag en vrijdag tussen 12-13:30u 

en op zaterdag tussen 17-19.30 uur.  

Vanwege corona maatregelen kan er bij in- en 

uitgangen niet meer samengeschoold worden en wordt er ter plekke een rookvrije zône gehandhaafd. 

We hebben eerder al bericht over de aankomende versterking van het dorpshuis. Daar zit nog niet veel 

beweging in. Van de architect hebben we wat voorbeelden gekregen hoe we de buitenkant van de Pompel 

vorm zouden kunnen geven. De gemetselde buitenmuur gaat immers verdwijnen, zie vorige nieuwsbrief. Als 

je zin hebt om over de nieuwe look van de Pompel mee te denken, laat dat ons dan weten. 

In de nieuwsbrief van NCG en gemeente stond een aansporing om mee te doen aan het initiatief voor de 

bevingsstenen. Het enige wat te doen staat is een notitie voor het nageslacht in het blikje te doen en dat dan 

in te leveren. De stenen die al klaar zijn worden voorlopig ten toon gesteld in de entreehal van de Pompel. 

Laat de kans niet voorbij gaan om even over je eigen tijd heen te stappen. 

In het verlengde is er een initiatief in ontwikkeling om oud beeldmateriaal van Overschild te verzamelen, 

misschien zelfs voorwerpen of verhalen, en die in een archief onder te brengen. Het zou jammer zijn als ten 

gevolg van de sloop- en opruim activiteiten historisch materiaal verloren gaat.  

Naast de ingang van de Pompel - dus goed bereikbaar - hangt sinds kort een AED apparaat. Dorpsbelangen 

coördineert het gebruik hiervan alsmede de inzet van het tweede apparaat, dat indertijd in het gebouw van de 

heer Bosscher geplaatst werd. 

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

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

uitdagend, de horeca en het contact met andere vrijwilligers zijn verrijkend. Dus wie ...? 

Als je gewoon wat te melden hebt, kom dan langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de maand, 

19:30u, in de Pompel.  We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle 

ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk volgen.  

Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje! 

Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel 

 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen



Wij Gedenken 

 

Pieterina Grietje Dikkema-Lourens 

Rinie 

 

Rinie Dikkema overleed op 4 juli 2020 op 64 jarige leeftijd. 

Zij heeft gewoond aan de Wieger van den Bosstraat 1, Appingedam 

Na eerder gewoond te hebben in Overschild 

 

 

 

 

 

Wij wensen haar man Jakob, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies. 



 

 



Nieuw geboren in Overschild 

 



Nieuw geboren in Overschild 

 



 

Nieuw geboren in Overschild 

 



Overschild, 9-7-2020 

 

Hallo Schildjers, 

 

Bijna een jaar geleden stonden we voor de eerste keer in de Schildjer Proat, om ons voor te 

stellen. Nu schrijven we een stukje omdat we door omstandigheden weer afscheid nemen van 

Overschild.  

Wij denken dat de meesten van jullie wel weten dat onze relatie geen  stand heeft gehouden, 

ondanks alle inspanningen van beide kanten. Vandaar het besluit om het huis te verkopen en 

het stokje door te geven aan de volgende bewoners; Albert en Herma Groenwold, die 

ongetwijfeld een prachtige tijd in Overschild tegemoet gaan. 

Wij hebben beide een grote droom vaarwel moeten zeggen, maar geloven ook dat waar een 

deur sluit, er een andere open gaat. 

Onze Loïs heeft moeite om Overschild los te laten, maar gelukkig kan ze ondanks Corona met 

haar vriendinnetjes meedoen met de KSW dit jaar 😊 

We willen via deze weg jullie bedanken voor het warme welkom en willen jullie ook vooral 

heel veel sterkte en succes wensen met alles wat er nog komen gaat in het mooie, en roerige 

Overschild. 

 

Hartelijke groetjes, 

 

Arnold, Cora en Loïs 

(Meerweg 4) 

 

 

 

Namens de redactie van Schildjer Proat  

 

 

 

 

 

 

 

Met het behalen van je diploma. 

 



 

 

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

Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe bewoner (s),  

                    na enige tijd om een attentie te overhandigen.   
 

                                          De redactie heeft kennis gemaakt met: 

  
 
Albert en   

Herma Groenwold  
Meerweg 4  

 
 
 

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

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

 

 

 

 

Hallo dorpsgenoten, 

 

Wij zijn Albert en Herma Groenwold en 

samen met onze honden Nyima en Norah de 

nieuwe bewoners van Meerweg 4. 

We hebben het stokje van Cora en Arnold 

overgenomen. 

Zo kan voor ons een lang gekoesterde droom 

uitkomen: een eigen huis bouwen op een 

prachtige plek in een gezellig dorp. 

Hiervoor woonden wij met veel plezier in 

Wirdum, dus het Groninger land is voor ons 

bekend terrein. 

We hebben in Overschild al leuke mensen 

leren kennen en voelen ons erg welkom. 

We denken er over na hoe we een bijdrage 

kunnen leveren aan de dorpsactiviteiten. 

Elke dag genieten we van de mooie 

omgeving, dus we komen elkaar vast wel 

tegen. 

 

Hartelijke groet en tot ziens, 

Albert en Herma Groenwold 

 



 



De tijd van Truida Soede in Overschild.  

 

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. 

 

De tijd van gaan is nu gekomen. 

 

Met pijn in mijn hart, maar het is zo het 

beste. 

We hebben vanaf 29 februari 1972 met heel 

veel plezier in Overschild gewoond.  Eerst 

met het hele gezin met 4 kinderen, maar die 

vlogen uit toen de schooltijd er op zat. 

Toen bleven Jan en ik samen achter. We 

vermaakten ons best, met de tuin, kerk, 

vergaderingen en af en toe naar de kinderen 

(waar soms geklust moest worden). 

Toen Jan in februari 2013 overleed werd het 

vreemd stil; niet makkelijk voor een mensen-mens. Gelukkig hebben mijn buren dat 

goed begrepen, daar kon ik altijd terecht. 

Nu ik gelukkig nog goed gezond ben is het tijd om afscheid te nemen en hoop ik mijn 

draai weer te vinden in Heteren, dichtbij Olaf en Claudia en bij Nicoline en haar gezin. 

Ik laat veel achter in Overschild, maar het gaat vast lukken om daar vlot in te burgeren. 

En alles is daar dichtbij: kerk, winkel, bibliotheek en dokter, dat is ook fijn. 

Beste mensen, allen de hartelijke groeten. En Liesbeth en Henk Melles, de nieuwe 

bewoners van Kanaalweg 12, wens ik een hele mooie tijd toe in Overschild! 

Ben je in de buurt, dan ben je van harte welkom!  

  

Truida Soede-Jansen 

Bremstraat 4 

6666 XJ Heteren  

telnr 026 - 8409484 

 



 



    Van de werkgroep  
       Evenementen 

 
 
Schuurverkoop Overschild 
 

 

Op zaterdag 19 september 2020 organiseert de werkgroep Evenementen een 

schuurverkoop in Overschild. Komt u ook gezellig langs?  De verkoop start om 

9:00 uur en duurt tot plusminus 15:00 uur.  

 

Wat is er eigenlijk zo leuk aan een schuurverkoop? Nou, dingen vinden waarvan 

je niet wist dat je ernaar op zoek was! 

 

Via (gekleurde) ballonnen geven de inwoners van Overschild aan, dat zij mee 

doen met de schuurverkoop. Graag voor 12 september opgeven bij Rammona. 

Dit kan via het telefoonnummer: 06-10910987 

 

Tot zaterdag 19 september in Overschild. De werkgroep hoopt op een goede 

opkomst en een gezellige (zonnige) dag! 

 
 
 
 

 



interieuradvies

gordijnen

vloeren

raambekleding

verf & behang

meubelen

verlich ngverlich ng

accessoires

interieurontwerp

‘t Binnenhuis Woninginrichting
Nieuwe Ebbingestraat 15, 9712 NC Groningen

050-3123197 / www.tbinnenhuis.nl
instagram: tbinnenhuisgroningen

We kunnen, gezien de maatregelen rondom 
het Corona-virus, een maximaal aantal mensen per 

keer ontvangen. Opgave kan per mail 
naar info@tbinnenhuis.nl of telefonisch 
050-3123197. We maken dan een indeling 

van de avond en nodigen je nog persoonlijk uit.

Tot dan! Wilma en Manon



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

  

Nou het is maar een saaie boel op de Windlust. 

Vanwege de corona-perikelen mogen er geen 

bezoekers in de molen en de beslissing om dit te 

veranderen per 1 september is nog niet genomen 

en zolang het bestuur van de stichting hier nog 

geen besluit over heeft genomen blijft het zoals 

het is.  

Is er dan iets positiefs te melden? Nou ik 

dacht het wel, want de kogel is door de kerk en de 

BRONS-motor is aangekocht.  Dat houdt in dat 

nu met het motorhuis flinke vooruitgang is 

geboekt. Alle ramen zijn geschilderd, de 

bovenlichten zijn weer mooi wit en bovenop het 

dak is de ontluchting aangebracht op dezelfde 

manier als het vroeger ook heeft gezeten, een 

soort schoorsteentje dat een beetje lijkt op 

louvredeurtjes zodat er lucht doorheen kan. Ik heb 

er een foto bijgevoegd uit 1947 of 1948, waarop 

dit te zien is. Er is ook nog een andere foto bijgevoegd uit 1968 maar hier is het minder  

goed op te zien. De motorfundering schijnt goedgekeurd te zijn dus er gaat wat gebeuren. Ik 

reken echter wel op nog een behoorlijke periode van wachten op.  

Op de molen zelf hebben we moeilijkheden gekregen met kruien. Zoals u weet staat 

de Windlust er al een poosje en oude gebouwen en constructies vertonen soms onverwachte 

problemen. Zo ook de Windlust. Er blijken een boventafelementdeel ingezakt te zijn. Het 

boventafelement bestaat uit acht dikke houten balken die in elkaar gehaakt bovenin alle delen 

bij elkaar houden. Hier bovenop ligt de kruiring en daaroverheen kunnen we de kap met de 

wieken in de wind schuiven. Doordat er één van die dikke houten balken gescheurd  en 

ingezakt is de kruiring gebroken en kan de kap niet meer worden rondgedraaid. De wieken 

staan nu naar het zuid westen gericht en we mogen ongeveer van zuidzuid oost tot noordwest 

kruien en terug. Bij alle wind die uit andere richting waait kunnen we jammer genoeg niet 

meer draaien en malen totdat de ingezakte balk vervangen is. En dat kan nog wel even duren 

omdat dit een erg kostbare reparatie is. In totaal blijken er drie tafelementdelen van dik 

vurenhout te zijn waarvan dus één gebroken en zijn de andere vijf van eikenhout.  De 

bedoeling is nu om niet alleen gebroken deel te vervangen maar ook de beide andere en dat in 

één moeite door.  Dan bestaat het complete boventafelement uit eiken delen.  

We zijn hierdoor beperkt in het malen maar gelukkig komt in Nederland de wind 

meestal uit westelijke richtingen en is malen nog wel mogelijk. Inmiddels hebben we alweer 

een stuk of acht zakken klaarstaan. M.a.w. we doen nog wel wat.  

Nog even terug op het schilderwerk aan het motorhuisje: alle delen van de molen 

onder de stelling zijn opnieuw geschilderd. Was ook wel nodig want het begon aardig groen 

en verveloos te worden. De bovenkant van de molen was inmiddels aan een schoonmaak en 

schilderbeurt toe en ook dat is tijdens de warme periode gedaan. Hij glimt ons weer tegemoet, 

mooi zwart gemaakt met een soort verf die wat lijkt op de vroegere teer maar dat mag niet 

meer vanwege milieuvoorschriften.  

Dan heb ik ook nog wat over de opleiding tot moleninstandhouder te melden. 

Binnenkort, waarschijnlijk per 1 oktober of januari 2021 wordt er gestart met de nieuwe 

opleiding. Het cursusmateriaal is grotendeels klaar en ook de theorietoetsen worden 



momenteel aangemaakt en gecontroleerd op fouten of punten die voor tweeërlei uitleg 

vatbaar zijn. Mocht u nog wat willen wees er dan snel bij.   

Zo, deze keer een wat technischer verhaal over onderhoud e.d. en twee foto’s uit vroeger tijd.   

   

Namens Marius, Egbert en mij.  

Tot Meels/mails Lex  

Windlust, met vrachtauto van Klaas v.d.Zwaag,  opname uit 1947 of 1948. Het  

“schoorsteentje” op het motorhuis is hier goed te zien.   

 

Hieronder een opname uit 1968 waarop heel vaag nog het “schoorsteentje” te zien is.   

 

 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

 

 

 

 

Voor alle sportliefhebbers, 

Onze ledenvergadering hebben we door Corona eerst moeten 

uitstellen, maar we hebben een nieuwe datum. Noteer voor in de 

agenda woensdag 7 oktober om 20.00 uur in de Pompel. Zien 

we jullie daar? Elders in de S.P. de agenda en de notulen van vorig 

jaar.  

Het voetballen op de zondagavond is alleen nog deze maand. De laatste keer zal zijn op zondag 27 

september. Dan houden we een winterstop om dan de eerste zondag van april 2021 weer te beginnen. 

Op het voetbalveld zijn Bram en Bas druk bezig geweest om het achter vangnet te vervangen. Zie de foto’s. 

Dat ziet er nu weer helemaal op-en-top uit. 

En waar het voetballen een stop heeft, gaat het volleyballen in 

oktober weer beginnen. En wel op maandagavond 5 oktober. 

Het begint om 20.30 uur en de kosten bedragen twee euro per 

avond. Dit kunt u per keer betalen. Kom een keer mee sporten! 

We gaan weer lopen voor de contributie. Net als voorgaande 

jaren is dit vijf euro per lid. 

En zoals altijd een oproepje voor nieuwe bestuursleden. 

Voel jij je geroepen 

om te helpen met 

sportactiviteiten in 

het dorp, vind je het 

belangrijk dat deze 

sporten ook in de 

toekomst blijven 

gewaarborgd, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken 

van het bestuur, neem dan contact op via 

s.v.mono.overschild@hotmail.com of contact een van de 

bestuursleden. 

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

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


 

  
  

  

  

    



 
 
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:    woensdag 7 oktober 

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 2021 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 



 

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO 

Datum: vrijdag 15 maart 2019 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.00 uur  

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

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

Nienhuis. 

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

 

1) Opening van de vergadering 

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

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

Geen mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

Geen op of aanmerkingen 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

Goedgekeurd 

 

7) Verslag kascommissie 

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

 

8) Benoeming kascommissie 2020 

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

Als reserve staat Foktje Faber. 

 

9) Bestuursverkiezing 

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

bedankje gekregen voor hun inzet de afgelopen jaren. 

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

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

penningmeester op zich.  



 

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

functie op zich.  

 

10) Vaststellen contributie 

Contributie blijft 5 euro.  

 

11) Rondvraag 

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

eerder aangekaart. Dit gaan we als nieuw bestuur weer oppakken. 

- Bas Pen vraagt of we ook stil moeten staan bij het 70- jarig bestaan van Mono en 

op wat voor manier? Een optie is om de sportdag eraan te koppelen. Dit gaan we 

als bestuur nog verder uit denken. 

- Patricia vraagt waarom we nog wel gekoppeld zijn aan de wandelbond? Er was 

met de vorige ledenvergadering besloten om het op te zeggen. De kosten daarin 

zijn een stuk lager geworden. Daarom het besluit om het toch nog aan te houden. 

 

12) Sluiting van de vergadering 

De vergadering wordt gesloten om 20.41. 

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

drankje aan. 

 

 

Oud papier 

anuit het verleden zijn wij behoorlijk goed gedresseerd 

voor wat betreft het plaatsen van de afvalcontainers langs 

de weg. De blauwe stippen (voor wie dit zich nog kan 

herinneren) zijn verdwenen, maar sinds de nieuwe 

(automatische) vuilniswagens moet de container met de voorkant 

en niet met het handvat naar de weg staan. 

Maar enige tijd geleden zag ik een oproep op Facebook van De 

Pompel om de container voor oud papier met het handvat naar de 

weg te zetten. Logisch natuurlijk, want het oud papier wordt niet 

met een wagen met een grijper maar door gewone mensen 

opgehaald. Voor hen is het gewoon handiger dat de container met 

het handvat naar de weg staat. 

Op een van mijn hondenwandelingen zag ik dat niet iedereen deze 

oproep gezien heeft. Vrijwel alle containers staan met de voorkant 

naar de weg. Misschien kan de Schildjer Proat hierin een bijdrage 

leveren om het onze onvolprezen vrijwilligers een beetje 

makkelijker te maken. 

Dus beste mensen: vanaf nu de handvatten naar de weg??  

V 



 

 

Hoofdweg 57 
9627 PB Hellum 
0598-431135 
Info@hwmollema.nl 
www.hwmollema.nl 

  

    Ontwerp    Boomverzorging 
 

 
    Aanleg /  
           onderhoud 

   Houtbouw 
 

 
    Bestrating    Waterbouw /                  

          Vijveraanleg 
 

    Robotmaaier    Bestrijding 
   Eikenprocessie- 

    rups                                                            
  

Wie zijn wij? 

Een hoveniers- en bestratingbedrijf met 30 á 35 specialisten in dienst. De experts 

leveren diensten van ontwerp tot nazorg. Vanuit Hellum wordt met een team van 

bekwame hoveniers en stratenmakers, voor particulieren, bedrijven, overheid en 

semioverheid op uiterst professionele wijze plannen uitgevoerd.    

Sinds onze verhuizing per 1 april 2020 naar Hoofdweg 57 te Hellum ook hét adres 

voor aankoop van stenen. Op onze showborden is een ruim assortiment 

gepresenteerd. 

 

Onze visie 

‘Goud voor groen’ is waar wij voor staan. Wij zoeken naar het beste samen met jou! 

Wij onderscheiden ons met ons specialisme en het gebruik van goed aangeschreven 

producten. Ons doel is om kwaliteit te leveren, ofwel buitengewoon goede diensten.  

Vacatures 

Lijkt het je geweldig om te werken bij een (te) gekke baas, met 30 á 35 enthousiaste 

collega’s? Heb jij twee gouden handjes om tuinen en parken aan te pakken met 

bijvoorbeeld hout, gereedschap, grond, bestrating, water, creativiteit of groene 

vingers? Wil je je inzetten om een mooi hoveniersbedrijf nóg beter te maken? 

Bekijk de vacatures op onze website. 

mailto:Info@hwmollema.nl


Vele jaren genoten in de redactie van Schildjer Proat! 
 

Vaak heb ik mensen gevraagd om een verhaal te schrijven, maar nu mij gevraagd 

is om zelf iets te schrijven over de tijd dat ik in de redactie van Schildjer Proat heb 

gezeten, kom ik er achter hoe lastig dit is. 

 

Ik heb altijd met heel veel plezier in de redactie gezeten en heb veel in die tijd heel veel 

redactieleden zien komen en gaan en altijd was het weer een uitdaging 

om met elkaar een volgende editie te maken en vooral de vergaderingen waren altijd erg 

gezellig! 

 

In 2006 hebben we eenJubileum Uitgave gemaakt van 25 jaar Schildjer Proat. Een geweldige 

ervaring om met de de redactie zo’n boekwerk te maken. Veel stress, maar ook veel voldoening 

en ook plezier om van al die verzamelde kopij een geheel te maken.  

 

 

 

 

 

 

We zijn er zelfs voor bij RTVNoord geweest om het te promoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



We zijn nu alweer hard op weg naar een nieuw jubileum. 

En wat is het allemaal een stuk eenvoudiger geworden sinds alles digitaal aangeleverd en 

verwerkt wordt. Toen ik begon moest er nog veel geknipt en geplakt worden, nu gaat alles met 

de computer.  

 

Iedere uitgave voelde toch vaak aan als een zware bevalling en natuurlijk ging er ook nogal eens 

wat mis, maar uiteindelijk kwam ’t altijd wel weer goed gelukkig. 

 

Vanwege het Corona Virus is alles inmiddels wel erg veranderd. Vooral het rapen en nieten kon 

niet meer plaatsvinden, dus vanaf nu wordt dit werk verricht door een drukkerij, die ze kant en 

klaar kunnen afleveren. Wel heel jammer, want ik had me erop verheugd om toch  in ieder geval 

4 keer per jaar te komen rapen. Hierbij werden we altijd geholpen door een grote groep trouwe 

dorpelingen, met hen dronken we dan in de pauze koffie / thee waarbij dan de laatste nieuwtjes 

uitgewisseld werden, jammer weer een dorpsactiviteit minder. 

 

Gelukkig heeft de redactie inmiddels een vervanger voor mij gevonden,  dat is  Jan Scheer, veel 

succes Jan! 

 

Nu ik gestopt ben, heb ik veel andere dingen aan m’n hoofd, zoals zoveel mensen hier in het 

dorp. Over een paar weken gaat onze aannemer beginnen  met een nieuw huis achter onze 

boerderij, heel spannend allemaal en ik wens ook alle andere dorpsgenoten heel veel sterkte voor 

de komende periode, dat ons dorp in een bouwput verandert. Maar hopelijk komt er uiteindelijk 

weer een prachtig dorp voor terug, waar we allemaal trots op kunnen zijn. 

 

 

          Ellen de Vries-Sax 



Nieuw redactie lid 

 

e aandachtige lezer van de Schildjerproat heeft het natuurlijk al in het vorige 

nummer gezien:  een nieuwe naam bij de redactie. 

Dit is geen aanvulling maar een vervanging. Een aantal jaren geleden heeft Ellen 

mij gevraagd of ik de Schildjerproat bij mij in de buurt wilde rondbrengen. En van het een 

komt het ander natuurlijk. Op een van de donderdagmiddagen waarop de Schilderproat 

geraapt en geniet wordt vertelde Klaasje dat ze op zoek waren naar een nieuw redactielid, 

omdat Ellen wilde stoppen (zie ook elders). Laten we het maar proberen dacht ik, en na een 

nummer te hebben meegedraaid heb ik besloten om het te doen. 

 

Laat ik mij even voorstellen: 

Mijn naam is Jan Scheer en ik woon al meer dan 30 jaar aan de 

Oosterpaauwenweg. 

Het grootste deel van die tijd heb ik besteed om docent te zijn aan 

het Noorderpoort in Groningen. 

Een aantal jaren geleden was er een mogelijkheid om te stoppen en 

hier heb ik gebruik van gemaakt. 

Ik kan mij nu dus helemaal wijden aan het huis, de tuin en  waar ik 

verder zin in heb. 

Daar is nu dus de redactie bijgekomen. Ik ben niet iemand die veel 

stukjes zal gaan schrijven, maar aan de praktische zaken kan ik een 

goede bijdrage leveren. Ik ga er vanuit dat het helemaal goed 

komt. 

 

O ja, hobby’s  

Mijn grootste hobby is bezig zijn met m’n honden. Die van mij zijn nogal groot uitgevallen 

en ik denk dat er nu een aantal mensen ineens denkt: “O, die ken ik” Mensen uit de buurt 

vragen mij tenminste regelmatig: “Jij hebt toch van die grote honden?” 

 

Tot schrijfs, ziens, hoors o.i.d. 

Jan 

D 



Dag allemaal, 

 

Hopelijk is ieder van jullie goed gezond en lukt het om je aan 

alle coronaregels te houden. Wat eerst heel vreemd voelde is 

inmiddels bijna gewoon geworden. We leren er mee te leven.. 

Corona heeft ook zo z’n voordelen, je hebt tijd om eens een ander logo te ontwikkelen. Het 

copyright ligt bij Bert Schrage, ook bekend als postbode Draaisma die op de Tippenhoogte 

woont.  

 

INUNDATIE 

Gelukkig gaat en mag De Schildgroep 

door en zijn de repetities van 

INUNDATIE in volle gang. De 

kaartverkoop is gestart en gaat als een 

speer! De eerste van twee voorstellingen 

in De Pompel is al uitverkocht!  

Na de première gaan we op tournee in het 

inundatiegebied. Zo gaan we naar 

Appingedam, Hellum, Woltersum, 

Garrelsweer, Garmerwolde, Steendam, 

Harkstede en Ten Post. Dus als je de 

voorstelling in De Pompel hebt gemist is 

er genoeg gelegenheid om INUNDATIE 

elders te zien. Maar als de kaartverkoop 

in Overschild heel hard gaat kunnen we 

een extra voorstelling spelen. Houd onze website en facebookpagina in de gaten. 

 

 

 

We zijn heel trots dat Tineke Rouw-Oosterhuis als 

geboren Schildjer de première van INUNDATIE komt 

opluisteren met haar liedjes over het Schildmeer en het 

Eemskanaal. Dus als je nog geen kaarten hebt moet je er 

nu wel bij zijn want ivm de coronamaatregelen zijn er 

maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.  

Daarnaast wordt er gewerkt aan een extra 

voorprogramma, daarover houden we jullie via onze 

website en facebookpagina op de hoogte. 

 

 

Het reserveren en vooruitbetalen van de kaarten is verplicht ivm diezelfde coronamaatregelen.  

Als losse bijlage is de flyer van INUNDATIE in deze Schildjer Proat bijgevoegd.  

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

Klaasje Pen  

 

Dominee Jaap van der Stoel 



AUTOBEDRIJF 

 

 

WIST U DAT… 

 

- Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen? 

- Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen? 

- Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn? 

- Wij over meerdere leenauto’s beschikken? 

- Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben? 

- Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren? 

- Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan? 

- Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn? 

- Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn? 

- Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn? 

- Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben? 

- U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen? 

 

BEL OF KOM LANGS, 

DE KOFFIE STAAT KLAAR 

 

Autobedrijf Van der Laan B.V. 
Graauwedijk 49 
Tel: 0596-566460 
Mob: 06-53321648 
Mob: 06-57707223 
info@vdlaansaabspecialist.nl 
www.vdlaansaabspecialist.nl  

mailto:info@vdlaansaabspecialist.nl
http://www.vdlaansaabspecialist.nl/


 

 

   
 

 

 

 

De corona-crisis houdt ons nog steeds in zijn greep. Een snel onderzoekje 

onder de vaste eters leert ons dat de animo om weer te gaan eten bij een 

(te) groot aantal vaste eters sterk is af genomen. Niet verwonderlijk 

natuurlijk, want de meeste behoren tot de zgn risico-groep. 

 

Daarom lijkt het verstandig om voorlopig de eetmomenten voor langere 

tijd uit te stellen. We houden uiteraard de ontwikkelingen in de gaten en 

laten het tijdig weten als we weer aan de gang kunnen. 

 

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

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

(Kanaalweg 19). 

 

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

onderstaande invulstrook. 

 
 

  

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

 

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

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

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

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

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

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

mailto:grambergrob@hotmail.nl


Bevingsteen Overschild Beleving en Verhaal

Tijdcapsule 
inleveren 

nog 
mogelijk 

tot  
1 Oktober



Tijdcapsule / Bevingsteen 

In de afgelopen maanden zijn 100 Tijdcapsules uitgedeeld ten bate van de Bevingsteen. De eerste 
stenen zijn gegoten waarin een tijdcapsule is verwerkt. Tot nu toe zijn er 47 capsules ingeleverd.  

De Tijdcapsule kan een brief een foto of een verslag van deze tijd bevatten. Een groet of een 
wens. Of schrijf uw belevenissen van U af, gieten wij het in beton. Dit alles om de volgende 
generatie een beeld te geven wat er in Overschild heeft plaats gevonden.  

Het fotograferen van de bestaande huizen, het tekenen en het uitsnijden daarvan in RVS, verloopt 
voorspoedig. Het gieten van de stenen is de volgende stap. Van de huizen waarvan er al een 
Tijdcapsule is ingeleverd worden de eerste stenen gegoten, de rest volgt komende maanden.  

Om het gietproces voortgang te geven, vragen wij jullie om de Tijdcapsule voor 1 Oktober in te 
leveren. Deze kan gedeponeerd worden in het depot aan de Graauwedijk 63.  
Stenen waar een Tijdcapsule in gegoten zit krijgen aan de onderzijde een bordje die dit aangeeft, 
te openen in 2080.   
Van de huizen waar geen Tijdcapsule voor 1 Oktober van binnen komt, wordt een steen gegoten 
zonder Tijdcapsule er in verwerkt.  

Op korte termijn worden de eerste stenen ten toon gesteld, en maandelijks aangevuld met nieuwe 
exemplaren. Als het dorp af is worden de stenen in voetpad geplaatst.  

Een project van Beleving en Verhaal  

Marc van Vliet  

 

 



 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

 

Eenendertig augustus eindigde meteorologisch dit jaar de zomer, tijd voor het bestuur om te 

ontwaken uit de zomerslaap en zich te richten op ons favoriete jaargetijde…. De Winter. 

Op 27 mei, een verandering der seizoenen? “Vorst aan de grond in Overschild”? Het bestuur is 

verslagen….. Het was Koning Willem Alexander die als homoniem van ons liefelijk woord 

“vorst”, ons dorp aandeed. Wij converseren liever over Koning winter, en als de vorst het 

bewegelijk element heeft doen laten verstijven, het water in kristal heeft veranderd, die ons 

nieuwe genoegens verschaft. Natuurkrachten en water, van ons Nederlanders de beste vriend, die 

ons draagt op zijn rug naar…..?           Toch zal de Opperheer geïnteresseerd geweest zijn als 

schaatsliefhebber naar ons ijsbaan stekkie. Genoeg monarchisch gemijmer. Het bestuur gaat over 

tot de orde van de dag.  

Op naar een nieuw schaatsseizoen 20/21, de weer modellen werken echter in ons voordeel. De 

laatste echte winter dateert alweer van zeven jaar geleden, de winter van 12/13 schonk ons twee 

weken schaats- en ijspret. Spreekwoordelijk hebben we nu zeven magere winter jaren achter de 

rug waar nu zeven vette winter jaren in het verschiet liggen. Het bestuur komt binnenkort bijeen 

om de planning van het seizoen uit één te zetten. In november kunt u iemand van het bestuur aan 

de voordeur verwachten die de contributie komt innen, van vijf euro. 

In de volgende uitgave van Schildjer Proat praten wij jullie weer bij over de stand van zaken van 

IJsclub Schildmeer en omstreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 



 



Dorpsbibliotheek 
 

Onze dorpsbibliotheek in de Pompel bestaat alweer een aantal 

jaren. Wij vinden het fijn dat er door jong en oud gebruik wordt 

gemaakt van ons gratis leensysteem. Nog even in het kort onze 

spelregels; het enige wat u hoeft te doen is dat u in de leenmap 

schrijft welke boeken u meeneemt of heeft teruggebracht. Hebt u 

thuis nog boeken over, liever niet ouder dan tien jaar, dan mag u ze 

naast de boekenkast zetten zodat ook anderen uren lang leesplezier 

kunnen beleven. 

 

 

 

Leestip uit de boekenkast. 
 

MANNEN DIE VROUWEN HATEN, geschreven door Stieg Larsson. 

 

Markante hoofdpersonen, meerdere verhaallijnen en een boeiende 

schrijfstijl zorgen ervoor dat deze misdaadroman van 560 pagina’s 

tot de laatste bladzijde boeit. 

 

Mikael Blomkwist , een kritische onderzoeksjournalist wordt 

benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar geleden is 

zijn zestienjarige nichtje Harriet Vanger op mysterieuze wijze 

verdwenen en vermoedelijk vermoord. De zaak is echter nooit 

opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Hendrik Vanger graag dat 

Blomkwist zich hier nog eens opstort. Aanvankelijk lijkt het 

onderzoek nergens op uit te lopen. Totdat Blomkwist met behulp van 

zijn researchassistente Lisbeth op een spoor stuit dat rechtstreeks  

naar een zeer duister en bloedig familiegeheim voert. 

 

Heeft u ook een boek uit de dorpsbibliotheek gelezen en denkt u dit 

is een aanrader, geef dit dan aan ons door. U kunt dan een mailtje 

sturen met uw nominatie en de reden waarom het boek in 

aanmerking komt voor de leestip uit de boekenkast.  

 

Foktje Faber (fofaber@hotmail.com) en Corrie van der Laan 

 

 

mailto:fofaber@hotmail.com


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/


KINDERACTIVITEIT 
 

KNUSSE MUSSEN MORGEN 
 

 
Foto: Ana Buren 

 

OP DINSDAG 13 OKTOBER 2020 

VAN 10.00 – 11.30 UUR  
In De Pompel 

Gratis, inclusief drinken en lekkers 

Kinderen tot 6 jaar alleen onder begeleiding van ouder/verzorger 
 

WAT GAAN WE DOEN 

Sprookje over een Japanse tovermus 

Mussen knutsel 

Ontdek-de-mussen-wandeling 

 
De activiteiten worden verzorgd door  

Maricée Ten Bosch en Brigit van der Werff  

en georganiseerd door Evenementen in samenwerking met het opbouwwerk 



 

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 
 

 

 

Menko Hammenga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Ingrediënten  
voor 4 personen 

 

3 el  arachide olie  

800 g Indiase wokgroenten 

7g kerriepoeder 

270 g vers bladerdeeg 

4  middelgrote eieren 

150 g biologische feta 50+ 

250 ml kookzuivel 

50 g pompoenpitten 

1 tl azijn 

100 g jonge bladsla met veldsla 

 

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Verhit ⅓ van de olie in de hapjespan 

en bak de wokgroente met de kerriepoeder 5 min. op middelhoog vuur. 

2. Bekleed ondertussen de quichevorm met het bladerdeeg. Klop in een grote 

kom de eieren los. Verkruimel de feta en voeg samen met de kookzuivel en 

wokgroente toe aan de losgeklopte eieren en schep om. Breng op smaak met 

peper en eventueel zout. Verdeel het eimengsel over de quichevorm en bak de 

quiche in ca. 45 min. gaar in de oven. Dek eventueel af na 30 min. als de 

quiche te donker wordt. 

3. Verhit ondertussen een koekenpan zonder olie of boter en rooster de 

pompoenpitten 3 min. Laat afkoelen op een bord. Maak een dressing met de 

azijn en de rest van de olie. Breng op smaak met peper en eventueel zout. 

4. Neem de quiche uit de oven en laat 10 min. afkoelen op een rooster. 

Schep ondertussen de sla om met de vinaigrette en bestrooi met de 

pompoenpitten. Serveer de salade bij de quiche. 



       

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 

0598-432228 
 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Fotowedstrijd 

 

“Groeten uit Overschild” 
 

De fotowedstrijd “Groeten uit Overschild” is verlengd tot en met 30 september!!! 

 

Doen jullie alsnog mee? 
 

 

 

 

 





Apple funding 
 

Van september tot en met november organiseert Doggerland meerdere appelinzameldagen bij 

ons Ciderhuis in de Biotoop in Haren. 

Door middel van “apple funding” kan iedereen investeren in de productie van cider, gemaakt 

van hun appels uit eigen tuin. Voor elke 15 kg appels, ontvang je een fles Doggerland Craft 

Cider, gemaakt van appels uit jouw eigen tuin! Voor meer informatie, check de website: 

https://doggerlandcider.com 

 

Appeldonatiedagen 2020 
Tijdens het appelseizoen (september-november) organiseren we meerdere appeldonatiedagen 

waar je in en rondom Groningen appels kunt inleveren voor de Doggerland Craft Cider. 

Check onze Facebook-pagina voor de eerstvolgende donatie mogelijkheid. Of word lid van 

onze appeldonateurs-groep en blijf op de hoogte van alle informatie rondom de appeldonatie. 

 

Zaterdag 26 september- De Biotoop, 

Haren (9-15 uur) 

Zaterdag 10 oktober – De Biotoop, 

Haren (9-15 uur) 

Zondag 18 oktober – 

Appelfeest, Suikerunie (11-17 uur) 

Zondag 25 oktober – De Biotoop, 

Haren (9-15 uur) 

 

 

 

Wil jij appels inleveren buiten de appelinzameldagen om? Dat kan natuurlijk! Neem dan even 

contact met ons op door een mail te sturen naar: info@doggerlandcider.com of check onze 

Facebook pagina. 

 

Appelplukdagen 2020 

Ben je niet in het bezit van een appelboom? Geen nood! Tijdens het appelseizoen hebben we 

jouw hulp hard nodig om appels te plukken in meerdere verlaten boomgaarden in de 

omgeving Groningen. Tijdens de appelplukdagen kun jij ons helpen met het plukken en rapen 

van appels en daarmee heerlijke Doggerland cider verdienen! Check ook onze Facebook-

pagina voor de eerstvolgende pluk mogelijkheid of stuur een mailtje naar 

info@doggerlandcider.com. 

 

Appelplukdagen 2020 

Zaterdag 3 oktober, omgeving Groningen 

Zaterdag 17 oktober, omgeving Groningen 

 

https://doggerlandcider.com/
mailto:info@doggerlandcider.com


 

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? 
 

Imre Ritsema Abe Ritsema 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 86 Graauwedijk 86 

 3. Hoe oud ben je? 

 
10 jaar 40 jaar 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Appingedam Delfzijl 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Dat ze veel voor me doen  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  Sportief en heeft humor 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Naar school gaan Project engineering 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Klusjes Lang stilzitten 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Honden, katten, paarden, 

kippen 

Honden, katten, paarden, 

kippen 

10. Wat eet je het liefst? Pizza Indisch of stamppot 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Voetbal Nee 

12. Welke muziek vind je leuk? Avicii Top 2000 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Trekker rijden Trekker rijden 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Oostenrijk Oostenrijk 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 

Messi 

 
Bioloog op de Noordpool 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Profvoetballer Opa 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Platteland Rust en ruimte 

18. Ben je verliefd? Ja op Mirthe Ja op Jutta 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 
 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Johan en Nora 

 



 



Column: Cees Wildervanck 

 

Beetje trots... 

Onze woonkamer kijkt over achtereenvolgens de tuin, het weiland, het Afwateringskanaal en 

het Roegwold uit op de rijk beboomde skyline van Schildwolde. Met natuurlijk als landmark 

de kerktoren. Vooral in het licht van de ondergaande zon is dat altijd een prachtig gezicht, 

waar we nooit genoeg van krijgen. Ook 's avonds als de toren is verlicht, is het een pláátje, 

zelfs met die heidens-helle verlichting van het voetbalveld ernaast. 

Genoten laatst weer van dat tableau bij ondergaande zon. Tot... wat is dàt in hemelsnaam?! 

Een rare spitse hel-witte pijl naast die toren, net zo hoog. Het is, ontzetting alom, de eerste 

windmolen bij... Meeden! En nu zien we ook de tweede, nog verder naar rechts, nog meer in 

ons blikveld. Even gecheckt: die dingen staan hemelsbreed ongeveer 20 kilometer hier 

vandaan, en zijn nu al een smet op ons mooie plaatje. Mijn vrouw, die aardrijkskunde heeft 

gestudeerd, weet te melden dat er straks dichterbij, ten zuiden van Zuidbroek, nog veel meer 

van die dingen komen. Nog meer in het midden van ons uitzicht. En dan hebben we het nog 

niet eens over wanneer zo'n ding in het weiland van de buren staat.  

Bij elkaar worden het er 35. Omdat de provincie, toch al bepaald geen steunpilaar van de 

aardbevingsgedupeerden, heeft besloten dat Groningen energieprovincie moet worden en 

bijna een vijfde van de stroom van Nederland moet gaan leveren. Let op dat 'energieprovincie 

moet worden': hebben we de afgelopen decennia niet al genoeg energie geleverd èn daar de 

mateloze ellende van beleefd? Wat een cynisme! 

 

Mijn werkkamer kijkt uit op het landelijke Westerpaawenweggetje waar zowel rustige 

automobielen als aso-GTi-tjes overheen razen. En ook zowel rustige als, eh, niet zo rustige 

trekkers, die dikke rooie Massey Ferguson Gti bijvoorbeeld. Maar ja, die horen erbij, en alles 

beter dan de aso-herrie van de stad. Hetzelfde geldt voor de motoren die langs komen. En ook 

voor de motorboten in het Afwateringskanaal die soms ook aan deze kant van het huis 

hoorbaar zijn, zeker als ze bevolkt worden door corona-partyende jongeren. (De troostrijke 

gedachte in dit geval is dat de theorie van Darwin níet zegt dat de sterken zullen overleven, 

maar degenen die zich het beste aanpassen. Met een verheugend ongunstig perspectief dus 

voor deze onaangepasten.) 

Nog even mopperen: het akoestische uitzicht van mijn werkkamer wordt op zondagochtenden 

gedomineerd door van die bulkende kuddes racefietsers die het liefst ook de op dat moment 

nog schaarse John Deeres van de weg zouden willen drukken. 

 

Alleen maar gemopper? Nee hoor. 

Wie zich de afgelopen weken gedurende het mooie weer het meest in het oog reden: rustige 

fietsers, veel meer dan andere jaren. Vaak wat oudere stellen, soms ook grotere 

gezelschappen, die vrij hoorbaar met elkaar communiceerden. De tekst was dan echter niet 

een gebruld 'OPZIJ!!' (zelfs niet als annonce voor een feministisch magazine) maar, veel 

aardiger en welluidender: 'Mooi hè?' Soms waren het ook jonge gezinnetjes met prachtige 

hightech fietsen met aanhangertjes waarin een klein jongetje of meisje zich stralend liet 

meevoeren, al lang blij dat ze dit jaar niet binnen één etmaal achterin de auto naar Spanje 

hoefden.  

Dat was natuurlijk de voornaamste oorzaak van die vele vélocipèdes: dit jaar op vakantie in 

eigen land. En ál die fietsers, blij verwonderd om zich heen kijkend, genietend: wat is het hier 

móói! 

En onwillekeurig werd ik elke keer een beetje blij met de blijheid van die passerende 

vakantiegangers. Beetje blij. En een beetje trots... 



• Onderhoud
• Agrarisch
• Aardbevingsbestendig bouwen

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Renovatie

Hoofdweg 90        T: 0598 432 444
9628 CR Siddeburen       www.fledderman.nl



De sloop en herbouw van Meerweg 45, Willem en Corrie Brakema. 
 

Wij zijn Willem en Corrie Brakema. Willem is geboren Schildjer en 

Corrie is een geboren Stadjer. Willem woont sinds zijn geboorte op 

Meerweg 45, Corrie sinds 2002. 

 

Onze woning valt onder de 1467 batch en wij zitten vanaf april 2016 

in het traject naar een aardbevings bestendige woning. Aangezien wij 

nog in een vrij jonge woning woonden ( bouwjaar 1997) hadden wij 

het idee, dat het bij ons 

allemaal wel mee zou vallen. 

Groot was de schrik dat uit het versterkingsadvies naar 

voren kwam, versterken (de woning zou op 

schokbrekers worden gezet), of sloop-nieuwbouw. Na 

het nodige wikken en wegen hebben wij besloten te 

kiezen voor sloopnieuwbouw. Een lastig besluit, een 

woning die je zelf hebt laten bouwen ook weer te laten 

slopen. 

 

De afgelopen vier jaar, waren voor ons slopend. Je komt in een soort achtbaan terecht die heel 

veel energie kost. Als bewoner wordt je niet ontzorgd, maar voor bijna elk punt moet gestreden 

worden. 

Regels die steeds maar weer veranderen en het gebrek aan goede communicatie met de 

bewoners. 

Wij hebben in deze periode veel steun gehad aan de "Meerweggers"(een groep bewoners aan 

de Meerweg, die veel samen optrokken). Ook hebben wij veel gehad aan Stut en Steun, die ons 

ondersteunden met hun ervaring en deskundigheid en het notuleren van de gesprekken met de 

NCG. 

 

In april 2018 werd ons voor de tijdelijke huisvesting de keuze geboden, tussen een 

wisselwoning en een unit op eigen terrein. Gezien de ruimte op ons perceel, was de keuze snel 

gemaakt. Het heeft echter nog tot januari 2020 geduurd, voor dat de NCG definitief akkoord 

ging met een unit op ons 

eigen terrein. Een keuze 

waar wij nog geen moment 

spijt van hebben gehad. De 

unit is ruim, er is plaats voor 

onze huisdieren en je woont 

er met eigen meubilair. Ook 

ervaren wij het als zeer 

prettig, dicht bij het 

nieuwbouwtraject te wonen. 

 

 

 

 

Omdat wij achter het bouwterrein wonen, wonen wij nog dichter bij de natuur en zien wij veel 

dieren rond de unit o.a. roofvogels, reeën, witte reigers en ooievaars. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     H. Pot 

bouwbedrijf b.v. Woltersum 

Uw partner voor al uw bouwwerkzaamheden 

Aardbevingsschade-herstel en 

Versterken van uw woning 

 

 (ver)bouwen in overleg! 

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum (050) 3021555 

 

 



Op 27 mei is de sloop van de 

woning begonnen. Een moment 

met dubbele gevoelens. Toch 

overheerste bij ons de opluchting, 

dat je een lange en uitputtende 

periode af kunt sluiten en vanaf 

dat moment naar voren kunt 

kijken. 

 

Toen wij het besluit hadden 

genomen tot sloop-nieuwbouw, 

hebben wij kort daarop naar de 

NCG aangegeven, dat Fledderman 

Bouw uit Siddeburen, onze 

nieuwe woning zou moeten 

bouwen. Dit gezien de goede 

ervaringen van Willem in 1997 

met dit bouwbedrijf. Gelukkig is dat uiteindelijk ook gelukt. Ook het ontwerp van de nieuwe 

woning hebben zij verzorgd. Wij zijn blij en dankbaar voor alle tijd en energie die Fledderman 

Bouw erin heeft gestoken, om hun sloop-nieuwbouw projecten aan de Meerweg zo snel 

mogelijk op te kunnen starten. 

 

Onze nieuwe woning wijkt niet zo veel 

af, ten opzichte van de oude woning. 

Door het offeren van de inpandige 

garage, kunnen wij ons huis levensloop 

bestendig maken en een lang 

gekoesterde wens kunnen wij nu ook 

realiseren, namelijk de bouw van een 

tuinkamer. 

 

De bouw van onze nieuwe woning loopt 

tot op heden voorspoedig. Direct na de 

sloop werden de 

funderingswerkzaamheden opgepakt en 

in week 29 (nog voor de bouwvak 

vakantie) werd het houtskelet geplaatst. 

Nu de bouwvak er weer opzit, zijn de 

bouwwerkzaamheden weer hervat en is 

ook Installatiebedrijf Pot Slochteren begonnen met hun werkzaamheden in de woning. 

Als alles naar wens verloopt, kunnen wij mogelijk nog voor de jaarwisseling verhuizen naar 

onze nieuwe woning. 

 

Het hele nieuwbouwtraject geeft ons gelukkig weer veel positieve energie, omdat wij bij 

Fledderman en Pot het gevoel hebben, dat bij hen de bewoners wel centraal staan. 

 

Wij realiseren ons bevoorrecht te zijn in het stadium waarin wij ons nu bevinden, terwijl er nog 

veel dorpsgenoten in onzekerheid verkeren.  

 

Heel veel kracht en succes toegewenst. 

Willem en Corrie 



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

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

al 100 jaar duurzaam
centrale verwarming          

koeling

luchtbehandeling         

elektrotechniek  

NEN 3140 keuringen        

loodgieterswerk

gas- en waterfitter        

dakbedekking



Sporten, sport beleven en sport 

kijken op TV.  

Zelf sporten dat doen miljoenen in 

ons land. Al dan niet in 

verenigingsverband of in een 

sportschool. Vanaf de jonge jeugd 

t/m al lang gepensioneerden. Het 

doen aan sport heeft het imago van 

gezond bezig zijn. Het zal zeker 

goed voor je gezondheid zijn zo lang je 

niet door die stugge verdediger van de 

tegenpartij uit de wedstrijd wordt geschopt. 

Fietsers (wielrenners) die vallen hebben 

het ook langdurig lastig met hun 

gezondheid. Maar toch, sporten is gezond. 

Velen van ons hebben er lol in om 

wedstrijden van allerlei sporten te gaan 

bekijken. Veelal doen ze dat omdat zij een 

team of een sporter steunen (supporter). 

Samen met hen van de tegenstander staan 

zij dan om het veld of zitten zij in een 

stadion. Over het algemeen is dit een 

vreedzaam samenzijn. 

Ik ben geen fanatieke sportbezoeker maar 

ik heb toch wel wat voetbal-tennis-en 

atletiekwedstrijden en auto-en motorraces 

live gezien. 

Hierbij beleef ik zo’n wedstrijd totaal. Zo 

van, wat bijzonder dat ik hier bij ben, wat 

gebeurt er zoal rondom het veld? Hé dat is 

die en die bekende speler. Als je er zelf bij 

een eredivisievoetbalwedstrijd bent ga je 

het TV commentaar en de herhalingen 

missen. Ze gaan echt niet het doelpunt over 

doen omdat ik weer eens maar iets anders 

keek. Ofwel in zo’n situatie hoop ik dat ik 

’s avonds naar de sportuitzending kan 

kijken om te zien wat ik gemist heb. 

Hoe fascinerend sport kijken langs de 

sportvelden ook is, je kunt het veel beter 

volgen op TV. Daarbij ben ik uiterst 

fanatiek in het niet willen weten van de 

uitslagen voordat ik de samenvattingen heb 

gezien. De spanning hoort bij mijn 

sportbeleving, vandaar. 

Alle genoemde aspecten van sport 

waren in de heftige Coronacrisis 

niet mogelijk. Praktisch niet 

sporten, geen wedstrijden dus niet 

live noch op TV kijken. Ik vind 

nog steeds dat de meeste aandacht 

dient uit te gaan naar de 

Coronapatiënten, maar ik kan niet 

inschatten wat de gevolgen zijn 

van de “sportstop”. Mensen kunnen hun 

energie niet kwijt, ze missen de sportstrijd, 

ze zijn hun verzetje kwijt en daarmee 

kunnen ze hun emoties niet uiten. Dit geldt 

voor zowel de sporters als voor de 

toeschouwers. 

Hoe griezelig ik het ook vind (vanwege 

Coronabesmettingen) het is een kadootje 

dat de wegwielrenners weer zijn begonnen 

en al helemaal dat de Tour de France 

alsnog gereden gaat worden (als u dit leest: 

aan de gang is). Als er al een sport is die je 

het beste via de TV kunt volgen is dat 

wegwielrennen wel. Ik realiseer me dat 

niet iedereen daar zo enthousiast over is, 

maar toch, voor mij zal de Tour alles 

bieden van spanning, blijdschap, 

teleurstelling tot kijkgenot. Ofwel een 

welkom verzetje in crisistijd. 

Jan Hesseling 
 

Column 



 
 
 
 
 
 

 

Menko Hammenga 

 

 
 
 

 



Nieuwe AED bij de Pompel 
 
Mogelijk heeft u hem al zien hangen, bij de Pompel hangt sinds kort een AED. 

 

Deze AED bevindt zich in een speciale buitenkast, die in geval van nood te openen is door hard op de 

rode knop te drukken. De lade met de AED erin zal hierdoor naar onderen openen. De buitenkast 

zorgt ervoor dat de AED in de winter niet te koud wordt en in de zomer niet te warm, om zo de 

werking van de AED te garanderen. 

 

Bij het openen van de kast gaat een sirene af en wordt er een SMS bericht gestuurd naar de 

aangemelde AED vrijwilligers in het dorp.  

Bel altijd eerst 112 en meldt dat het om een reanimatie gaat, voordat u de AED ophaalt, elke 

seconde telt! 

De AED vrijwilligers hebben een cursus gevolgd in het omgaan met AED, maar weten niet waar de 

AED ingezet moet worden. Zorg daarom dat de vrijwilligers zsm worden ingelicht waar zij moeten 

zijn. Een lijst met telefoonnummers is te vinden verderop in de Schildjer Proat. 

 

De reeds bestaande AED die zich achter de Graauwedijk 57 bevindt, blijft hier als zodanig aanwezig 

en is door de AED vrijwilligers te benaderen. 

 

Namens het bestuur,  

Bart Leving 

 

 



www.reilink-vastgoed.nl  Hoofdweg 148 Siddeburen   Tel.: 0598 - 43 29 20  info@reilink-vastgoed.nl

Verkoopplannen?
Bel ons voor een GRATIS

waardebepaling van uw woning!
Of kom langs!



!VOOR IN DE AGENDA!  

 

SAVE THE DATE!!! 

Op zaterdag 26 september wordt er in Overschild een 

speciaal evenement georganiseerd voor alle bewoners 

van het dorp 

 

Het evenement begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 

23.00 uur duren 

 

Binnenkort ontvangt u een flyer in uw brievenbus met 

daarop alle informatie 

 

Heeft u één week van te voren nog geen flyer ontvangen, 

dan kunt u contact opnemen met 

opbouwwerker Henriëtte Verhoeff 

tel. 06 52 58 58 81 

 September Oktober November  December  

Schuurverkoop  19    

Oud papier 26  7  

Speciaal evenement 26    

Inundatie Overschild 25    

Inleveren fotowedstrijd   Voor 1 

oktober 

  

Inleveren tijdcapsule  Voor 1 

oktober  

  

Inundatie Appingedam  9   

Inundatie kerk Hellum  17   

Inundatie kerk Woltersum  18   

Inundatie kerk Opwierde   23   

Inundatie Garrelsweer   24   

Inundatie Garmerwolde   30   

Inundatie Steendam  31   

Inundatie Harkstede    6  

Inundatie Ten Post    7  

Ledenvergadering MONO  7   

Ledenvergadering 

Dorpsbelangen 

 13   

Knusse mussen morgen  13   

Inleveren kopij    4 



             
      

 

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

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

• 300 soorten rozen in pot 
 

  Het grootste tuinplantencentrum 
  van Noord-Nederland is in Siddeburen! 
 

• Grote keuze in kamerplanten 

• Grote keuze in sierpotten 

• Grote parkeerplaats  

• Gratis koffie en thee 

• Ook heel veel tuingereedschap 

• Wist je dat wij ons hebben gespecialiseerd 

in robotmaaiers van Gardena? 
 

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

 

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

 

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

* Kwekerij   * Eigen hoveniers 

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

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


