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VOORWOORD VAN DE REDACTIE 

 
Nr. 4  november 2012,  jaargang 31. 
 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

We gaan een heel spannende tijd tegemoet!! Een tijd van veranderingen! 

Wat besluit de gemeente i.v.m. het voortbestaan van ons dorpshuis? 

Hoe zorgen wij als dorp er zelf voor dat ons dorpshuis in de toekomst open blijft? 

Zijn er genoeg vrijwilligers in het dorp om hand- en spandiensten te verlenen? 

Ook de toekomst en de samenstelling van de verschillende verenigingen, comité’s en 

werkgroepen worden onder de loep genomen.  

                     (zie vrijdag 23 november  - KOMT ALLEN)  

          

Op 1 december komt de Sint alle kinderen van ons dorp begroeten. Dat wordt een feestelijke 

happening. 

Op 15 december tijdens de Kerstmarkt  gaat een geheel nieuwe website van Overschild de 

lucht in. Houd die datum in de gaten! 

 

Zoals u in de vorige editie van deze krant wellicht al heeft kunnen zien, zijn de foto’s van een 

mooiere kwaliteit. We hebben nl. een nieuwe printer, die de aangeleverde foto’s aanzienlijk 

beter kan aanpassen en verwerken. 

 

Op 15 september is molen De Windlust feestelijk heropend. Het verslag met de foto’s geven 

een heel mooi beeld van deze dag. 

 

Gert de Vries heeft een interessant en informatief stukje geschreven over de werkzaamheden 

aan de dijk van het Eemskanaal, die hard nodig waren om de kwaliteit van de dijk te 

verbeteren. 
 

 

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

   

 Vereniging Dorpsbelangen  

 S.V. MONO 

 Oranje Comité 

 Werkgroep Evenementen 

 Windlust Mail 

 Kinderspeelweek 

 

Als laatste wensen wij u allen hele prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een 

heel voorspoedig en gezond 2013 
 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk  

 vrijdag 1 maart  2013 binnen zijn bij de redactie op 

Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd: 

schildjerproat@zonnet.nl 

 

 

Ellen, Nicole, Rian en Jelly  

 

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild,18 november 2012   

 
Beste Dorpsgenoten,     

 
 

De winter is voor de één een mooie tijd maar voor de ander kan het niet snel 

genoeg voorbij zijn. Waterschap de Hunze is aan het werk op en rond de dijk 

aan de noordzijde van het dorp, mooi verhoogd en verbreed. Het kappen van 

de populieren aan de ZZ Eemskanaal is begonnen en de dorpelingen, die 

richting Groningen moeten rijden zijn tot 1 januari aangewezen om de 

omleidingen te volgen.  

 

Er is zowel positief als negatief nieuws te melden. 

 

Actiecomité 

Het actiecomité heeft het plan aangeboden aan de gemeente en het is nu 

duimen en afwachten.   

 

Kern met Pit 

Twee juryleden van Kern met Pit zijn op bezoek geweest om ons dorp als 

deelnemer te jureren voor wat betreft de inschriijving 2012 (het plan te 

schrijven voor de gemeente voor het behoud van de Pompel). Zij waren onder 

de indruk en de prijs van € 1.000,- voor het dorp ligt binnen handbereik. Voor 

de provincieprijs (€1.500,-) zijn wij in januari 2013 afhankelijk van drie 

onderdelen: 

1. 33% Het aantal stemmen, die wij op onze inzending ontvangen op de 

site www.kernmetpit.nl . Dus graag massaal stemmen op de site en 

onderwerp Overschild behoud dorpshuis De Pompel!! Ligt vrienden, 

familie en kenissen in!! 

2. 33% De overige 9 deelnemers van Kern met pit 2012 

3. 33% Vakjury 

 

Bij de vergadering van het actiecomité kwam ter sprake, de moeilijkheid om 

bestuursleden voor de verschillende besturen te krijgen en dat wij een voorstel 

voor het dorp aan het maken zijn om het geheel te combineren. De beide 

juryleden van Kern met Pit gaven het advies om ook dit project aan te melden 

voor Kern met Pit voor 2013.  

 

Uitnodiging/Oproep 

Bij alle dorpsbewoners is er zaterdag een flyer in de bus gevallen om allen uit 

te nodigen voor een bijeenkomst op vrijdag 23 november om 20:00 uur in 

de Pompel. 
Onderwerp: 

Voortbestaan van de verenigingen Dorpsbelangen, Mono en de stichting De 

Pompel en eventueel de verschillende werkgroepen in de huidige vorm.  

Komt allen! 
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 Bezuinigingen van de gemeente Slochteren raken ook de bewoners van 

Overschild. 

 

Speeltuinen, sportvelden, trapveldjes en groenstroken 

Afgelopen jaar zijn er verschillende gesprekken gevoerd met de gemeente 

over de speeltuinen- en groenvoorzieningen in de verschillende plaatsen 

binnen de gemeente Slochteren. De planning is dat de gemeente op  

1 januari 2014 alle speeluinen en trapveldjes overdraagt aan DB, of 

sportverenigingen voor het onderhoud. Voor onderhoud en/of vervanging 

kunnen wij dan niet meer terug vallen op de gemeente. Het voorstel is om de 

kosten van de verzekering en de keuringen van de toestellen bij de  gemeente 

te laten. Voor wat betreft het maaien van de velden is door de meeste dorpen 

aangegeven, dat dit een probleem wordt (materiaal, kosten, mankracht, etc) 

en wordt eerst weer teruggelegd bij de gemeente. Wordt vervolgd. 

 

Oud en nieuw 

DB heeft subsidie aangevraagd voor het feest en het vuurwerk. Het feest kan 

doorgaan, echter het vuurwerk wordt dit jaar niet georganiseerd en wel om 

de volgende drie redenen: 

1. De gemeente verstrekt geen subsidie meer voor vuurwerk (kosten € 

1.500,-) 

2. Voor het vuurwerk is geen meldingsplicht meer, maar een 

vergunning nodig (doorlooptijd aanvraag reeds verstreken, voor 2012 

niet meer mogelijk) 

3. Locatie niet meer geschikt i.v.m. strengere regels betreffende het 

afsteken van vuurwerk. Tussen het publiek en het vuurwerk moet 

minimaal 70 meter liggen) 

 

Tot onze spijt kunnen wij voor 2012 het vuurwerk dus niet meer organiseren, 

een heel gemis van een prachtige bijna traditie.  

Wel zorgt DB ervoor dat er weer een Kerstboom bij de Kerk komt te staan.  

 

Graag zie ik jullie bij de mooie evenementen die nog op stapel staan zoals:  

Sinterklaasfeest, Kerstmarkt en als uitsmijter het Nieuwjaarsfeest. 

 

En denk aan vrijdag 23 november 20:00 uur in de Pompel. 

 

  

Henk Nijdam 

Voorzitter Dorpsbelangen 
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Uitnodiging/Oproep 
 

Hierbij nodigen wij alle bewoners uit om de bijeenkomst van  

de verenging voor Dorpsbelangen Overschild bij te wonen op 

vrijdag 23 november  2012 om 20.00 uur in de Pompel 
 

Onderwerp:  

Voortbestaan van de verenigingen Dorpsbelangen, Mono, de Stichting en eventueel de 

verschillende werkgroepen in de huidige vorm. 

 

Het in stand houden van complete besturen is voor veel verenigingen, werkgroepen en 

stichtingen een probleem of worden er in de nabije toekomst mee geconfronteerd. 

Volgend jaar bij de ledenvergadering wordt er bekend gemaakt, dat bij de vereniging 

van Dorpsbelangen Overschild twee bestuurders stoppen, de stichting Dorpshuis heeft 

straks nog maar drie en bij  Mono blijven er twee bestuurders over en brengt het 

voortbestaan van deze verenigingen in gevaar. 

 

In het actiecomité de Pompel (waarin de besturen van Dorpsbelangen, de Stichting en 

Mono zijn vertegenwoordigd) hebben een oplossing richting bedacht, die wij graag op 

23 november willen voorleggen aan alle bewoners van ons Dorp.  

 

Ter ondersteuning in dit proces hebben wij Doreen Sibbes (adviseur, centrum voor 

maatschappelijke ontwikkeling Groningen) uitgenodigd. 

 

Graag zien wij jullie op vrijdag 23 november in de Pompel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Henk Nijdam 

Voorzitter  

nijdamhenk@gmail.com 

tel: 06 22956439 

 

mailto:nijdamhenk@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DE POMPEL 

Het activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten,  

voorstellingen en alle zaalsporten. 
 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

Tot 300 personen  
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 
 

Informatie bij onze beheerder a.i. Rob Gramberg 

Tel. 0596 566390 of 06 16678193 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Deze week heeft een delegatie van het Actiecomité De Pompel inzage gekregen 

in het raadsvoorstel rondom ons dorpshuis. 

De volgende stap is de behandeling van dit raadsvoorstel in de juiste 

gemeenteraadscommissie. Pas daarna volgt behandeling in de gemeenteraad. 

Het gaat er dus om spannen. 
 

Een andere belangrijke voorwaarde om ons dorpshuis te laten voortbestaan is de 

beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Gezien de inzetbaarheid van de 18 

vrijwilligers (voor bar en keuken) op dit moment kunnen we nog een flink aantal 

extra “handjes” gebruiken. En we weten allemaal: vele handen maken het werk 

een stuk lichter. Bovendien, wie komt er nu graag voor een dichte deur te staan? 

Meld je aan bij Harry Wieringa (0596 566519) of Rob Gramberg (06 

16678193). Zie ook de folder, die huis aan huis wordt/is verspreid. 
 

Het is al eens eerder gememoreerd: er dreigt een bestuurlijke ramp in Overschild 

als we niets doen. Binnen het Actiecomité is een idee ontwikkeld, dat wij graag 

op 23 november a.s. met alle Schildjers willen bespreken. Kom dus 

vrijdagavond 23 november a.s. om 20.00 uur naar De Pompel.  

Let op de folder. 
 

Het bestuur van de stichting Dorpshuis heeft het rookbeleid nog eens 

bediscussieerd met de vrijwilligers. Het beleid is helder en is niet voor discussie 

vatbaar. Er kan alleen worden gerookt in de rookruimte of buiten. Afgesproken 

is, dat de vrijwilligers daar één lijn in zullen trekken. De niet-rokers zullen het 

op prijs stellen, als de deur van de rookruimte zoveel mogelijk gesloten blijft. 
 

Op 15 december a.s. zal er weer een kerstmarkt zijn. Het dorpshuis zal op die 

dag een openbare verkoop houden van de schoolmeubeltjes, die door de school 

zijn achtergelaten. Deze meubeltjes kunnen worden bezichtigd tijdens de 

kerstmarkt en er kunnen “deals” worden gesloten. In eerste instantie is deze 

verkoop bedoeld voor de inwoners van Overschild. Wat er na die datum over is 

zal op een andere manier te gelde worden gemaakt. De meubels staan in het 

voormalig lokaal van de middenbouw.  
 

Ook zal de kerstmarkt worden aangegrepen om een nieuwe website voor geheel 

Overschild te introduceren. Zie voor de details hiervoor het losse inlegvel over 

dit onderwerp. 
 

Met het project De Pompel wordt gestreden om de hoofdprijs bij de wedstrijd 

Kernen Met Pit. Onlangs is de jury op bezoek geweest en heeft ons bevraagd 

over het project. Zij gingen met een positief gevoel weg. Maar ook de stem van 

alle inwoners van Overschild telt mee.  

Ga naar www.kernmetpit.nl en breng daar je stem uit! Er staat een hoop 

prijzengeld voor ons dorpshuis op het spel. 

DE POMPEL 
Òns Dorpshuis 

Actiecomité De Pompel 
Een initiatief van Ver. Dorpsbelangen Overschild, St. Dorpshuis en 
S.V. Mono 

http://www.kernmetpit.nl/


 

 



 
 

 

 

 

 

 

Hierbij willen we al onze adverteerders 
 

HARTELIJK DANKEN  

en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2013 toewensen. 
 

Onze adverteerders zijn: 
 

Arkema 

Bosker Meubelen 

M. v. Bostelen 

100 Bunderbos,  

Deco Styling Elja 

J. Dikkema 

Dorpsbelangen 

Entjes, H. Slochteren 

Kapsalon ‘t Hoekje 

Smederij Hofstee 

H. v.d. Laan, Saab garage 

J. v. Leggelo 

Loonbedrijf v. Maar  

H. v. Maar 

J. Mossel 

J. Nienhuis 

Noordenbos 

Gebouw de Pompel 

H. Pot Woltersum 

Prisma 

Quality Coaching 

Rabobank 

Pestman Weidevlees 

M. Stegeman, zinkwerk 

Uitvaartverzorging J. Bos 

J. Veldman 

Westerdijk 

Wiebri 
 



 

 

WAAR ZIJN ALLE VOLLEYBALTALENTEN IN OVERSCHILD? 

 
In tegenstelling tot eerdere berichten en ondanks  dat er nog niet 

voldoende deelname is om het kostendekkend te maken heeft een 

enthousiast groepje in overleg met MONO het volleybal weer 

opgestart.  

Je zult begrijpen dat de training (nog) niet onder de vlag van 

MONO is, niet omdat we niets met MONO te maken willen 

hebben, maar om de simpele reden dat er nu te weinig deelname is 

en MONO die onkosten niet voor haar rekening kan nemen. We 

hebben dan ook het “oude” systeem in ere hersteld: als je komt spelen betaal je € 1.-  

Kom je niet, dan betaal je niet.  

We zien in de afgelopen weken, dat het deelnemersaantal gestaag stijgt en de afgelopen week 

waren we al met z’n 8en en dat schept hoop voor de toekomst! 

Deze actie is vooral ontstaan omdat we jaarlijks in Hellum met heel veel mensen erg leuk 

volleybal laten zien. Onze gedachte is dat het volleybaltoernooi in Hellum voor Overschild 

reddeloos verloren gaat als we niet wekelijks blijven volleyballen.  

Om ons wedstrijdritme te stimuleren is er een mogelijkheid om naar de 

toernooien van Feelfree in Delfzijl te gaan. De club is daar nu nog niet groot 

genoeg voor. 

Een klein verschil met voorgaande jaren is dat we nu op de dinsdagavond 

vanaf 20.00 uur trainen in de Pompel. Iedereen, van crack tot kruk, is van 

harte welkom om ons clubje te komen versterken. Kom en doe mee!! 

 

Namens de volleyballers graag tot dinsdagavond  

Klaasje Pen 

   

 



  
 

In de vorige Schildjer Proat hebben wij een oproep gedaan aan alle Schildjers om zich te melden voor 
een bestuursfunctie bij onze sportvereniging. Helaas hebben we nog geen aanmeldingen mogen 
ontvangen. Op 2 april a.s. is weer de jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens die vergadering treden zeker 
twee en misschien wel drie bestuursleden af. Zij zijn niet meer herkiesbaar. Dus herhalen wij onze 
oproep: meld je aan voor een bestuursfunctie bij MONO!!! 
 
Zoals we hebben aangekondigd is het volleybal op maandagavond gestopt wegens gebrek aan 
belangstelling. Een enthousiast groepje onder aanvoering van Klaasje probeert nu toch op eigen 
kracht het volleybal in ons dorp weer nieuw leven in te blazen. Zij oefenen nu op dinsdagavond van 
20.00 uur tot 21.30 uur. Doe mee en zorg er op die manier voor dat het volleybal in ons dorp blijft 
bestaan. 
 
De aerobicslessen liggen voorlopig even stil in verband met de zwangerschap van Rebecca. Wij 
hopen natuurlijk dat alles goed verloopt en dat er straks weer een gezonde kleine Schildjer bij komt. 
Zodra de lessen weer beginnen laten we dat weten. 
 
Op donderdagavond wordt er vanaf 19.30 uur flink gebadmintond. Er is nog ruimte voor nieuwe 
spelers, dus …….. 
 
 
 
15 december a.s. zal Mono deelnemen aan de kerstmarkt. We gaan weer Kerstsjoelen om een grote 
taart en  de kleine bezoekers van de kerstmarkt kunnen het kerstballenspel spelen, waarbij een 
prijsje is gegarandeerd.  

             
 
En dan kijken we alweer over de jaarwisseling heen. Op 21 januari organiseren we weer het 
inmiddels bekende zaalvoetbaltoernooi 2x2 in de sportzaal van De Pompel. Dit jaar pakken we het 
eens anders aan. Om veel Schildjers tegemoet te komen kunnen alleen teams uit Overschild 
inschrijven. Ben je woonachtig in Overschild of heb je gedurende de afgelopen 10 jaar een poos in 
Overschild gewoond en houd je van voetbal? Dan moet je dus gewoon meedoen. Hoe het werkt kun 
je lezen op de andere Mono-pagina. 
 
 

 
 
Zit je nog op de basisschool? Ga dan maar vast in training. Op 18 februari organiseren we weer de 
kinderspelmiddag. Deze keer moet je je van te voren opgeven. Houd de brievenbus in de gaten, want 
in januari hoor je er meer van.  
 

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949                          
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ZAALVOETBALTOERNOOI VAN S.V. MONO 2013 
Op 21 januari  Aanvang 13.00 uur Locatie De Pompel 

 

 
 

In tegenstelling met voorgaande jaren staat dit keer de inschrijving alleen open voor 
Schildjers. Je bent een Schildjer als je in Overschild woont of de afgelopen tien jaar een poos 
in Overschild hebt gewoond. Dus als je je hele leven in Overschild hebt gewoond, maar pas 
bent verhuisd, dan kun je toch meedoen. Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 7,00 per team. 

Hoe werkt het?  
1. Om te beginnen heb je een maatje nodig, want een team bestaat uit 2 voetballers. 
2. Verzin samen een originele teamnaam. 
3. Samen vul je het aanmeldingsformulier in (zie hieronder) en gooit dat in de brievenbus bij Tjaart 

van Maar, Graauwedijk 27 of bij Rob Gramberg, Kanaalweg 19. Heb je nog vragen, bel dan even 
Tjaart op 06 51560770. Je mag ook een e-mail sturen naar s.v.mono.overschild@hotmail.com, 
waarin je alle gegevens vermeldt (zie de invulstrook hieronder). 

4. Vergeet niet de datum in je agenda te zetten en thuis op de kalender. 
5. Regel supporters die jou die middag komen aanmoedigen. 
6. Zorg dat je op tijd aanwezig bent. 
 
De competitie 
Er wordt gespeeld in twee klassen: 
Groep 1 12 t/m 15 jaar (de leeftijd van de jongste speler is bepalend) 
Groep 2 16 jaar en ouder 
 
Voor iedere groep is een beker beschikbaar. De winnaars van elke groep spelen nog een keer tegen 
elkaar, want in Overschild kan maar 1 team het beste zijn. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JA, wij doen mee aan het 2x2 voetbaltoernooi op 21 januari 2013. 

Team-naam ………………………………………………………………………………… 

Speler 1 ………………………………………………………………………………… lft op 21 jan: ……… m / v 

Speler 2 ………………………………………………………………………………… lft op 21 jan: ……… m / v 

Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. ………………………….. of via e-mail ……………………………………… 

Inleveren bij Tjaart van Maar (Graauwedijk 27) of Rob Gramberg (Kanaalweg 19). 

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


                             

       
 
 
 
 

SINTERKLAAS 
 

Zaterdag 1 december komt de Sint 
 

in ons dorp. 
 

We vieren samen zijn verjaardag van 
 

14.30 u - 16.00 u in de Pompel. 
 



 
 

In oktober hebben wij een doemiddag gehad voor de kinderen. 

Even was ik bang dat Overschild, na het sluiten van de school, was veranderd 

 in Hamelen, maar gelukkig waren er nog kinderen, die het leuk vonden om 

samen te knutselen. 

Dit was een stimulans om door te gaan met de doemiddagen. 

Nu even een update van de evenementen die nog op de agenda staan. 

 

Op 1 december komt Sinterklaas in het dorp. 

 

 

13 December hebben wij, ’s avonds, een workshop voor de ouderen.  

 

En dan, niet verwacht maar toch gekomen: 

 

15 december  de KERSTMARKT. 

Van 13.00 uur tot 18.00 uur in de Pompel. 

Ondanks het feit dat het kort dag was, is het ons toch gelukt om een Kerstmarkt 

te organiseren. Dus, komt allen!!! 

 

Wij zullen ons best doen, om het volgend jaar, weer leuke evenementen te 

organiseren voor jong en oud(er).  

 

Wij, Rita, Joke, Bonna, Bianca, Rammona en Joba, willen iedereen alvast 

prettige feestdagen en een goed, gezond en creatief 2013 toewensen. 

 

 

Namens de werkgroep, Joba 

 
 
 



Heropening molen Windlust 



 

 
Met veel plezier kijken wij, Marius en ik, 

terug op 15 september. De officiële 

heropening van de Windlust werd gedaan 

door de burgemeester door het lichten van 

de vang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit kan natuurlijk niet zomaar,  dus hadden wij de 

burgemeester een mulderspet opgezet en ik moet zeggen, dat hem die pet prima paste. Hij heeft 

de vang met verve gelicht, waarna de Windlust onmiddellijk op gang kwam. Het weer werkte 

erg goed mee en er stond voldoende wind. Prachtig allemaal. Vooraf hadden wij van de 

vereniging De Hollandse Molen een schitterende barometer ontvangen en deze heeft al een 

mooi plaatsje gekregen op de maalzolder. Vele lovende woorden werden er vervolgens 

gesproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WINDLUST MAIL 



 

Dit kan natuurlijk niet zomaar,  dus hadden wij de 

burgemeester een mulderspet opgezet en ik moet 

zeggen, dat hem die pet prima paste. Hij heeft de 

vang met verve gelicht, waarna de Windlust 

onmiddellijk op gang kwam. Het weer 

werkte erg goed mee en er stond voldoende 

wind. Prachtig allemaal. Vooraf hadden wij 

van de vereniging De Hollandse Molen een 

schitterende barometer ontvangen en deze 

heeft al een mooi plaatsje gekregen op de  

Vele lovende woorden werden er vervolgens 

gesproken. De vrijwillig molenaars hebben de mooie taak op zich genomen om het cultureel 

erfgoed voor het nageslacht te behouden en de Slochter Molen Stichting is in de gelukkige 

omstandigheid om er een dusdanig aantal van te hebben, dat er op elke molen van de Stichting 

twee molenaars zijn.  

 



Onder het genot van een kopje 

koffie met cake of koek of een 

glaasje fris, verzorgd door het 

stichtingsbestuur van de 

Pompel,  met muziek van Ger 

van den Berk, konden de 

bezoekers de gerestaureerde 

molen bezichtigen en hier werd 

flink gebruik van gemaakt. Op 

de tussenvloer was er een 

powerpoint-presentatie van wat 

er nu allemaal is gebeurd 

omdat, buiten de opknapbeurt 

van de kap, er niet zoveel te 

zien is geweest. We konden 

ook wat dorpsbewoners 

begroeten, die wel benieuwd 

waren, wat er nu allemaal veranderd was. Er is een fotograaf 

bezig geweest e.e.a. op de gevoelige plaat vast te leggen en 

een impressie hiervan kunt u bij deze W.M. zien. Ellen, 

hartelijk dank daarvoor. 
 

Ik heb het in de september-editie van de dorpskrant ook nog 

gehad over de mogelijkheid van het 

kopen van meel, gemalen op de 

Wilhelmina Noorderhogebrug en 

gebuild in de Windlust. Daar is nog 

niet veel gebruik van gemaakt en ik 

heb er nog wel wat van. Ik bak er zelf 

brood van en dat smaakt prima. Dat 

doe ik niet in een broodbakmachine, 

maar gewoon op “ellebogenstoom”, 

dus goed kneden, laten rijzen, kneden 

en in de vorm doen, nog eens laten 

rijzen en dan de oven in. Ik kan het u 

aanbevelen. Dus help me ervan af. 
 

Momenteel wordt het spoorwiel (“takrad” voor de Groningers onder ons) van nieuwe dammen 

en kammen voorzien. Dit spoorwiel drijft de steenspil aan, die de maalsteen laat draaien. Ook 

het luiwerk ( hiermee worden de zakken graan naar boven gehesen) wordt tegelijkertijd 

gerestaureerd. Deze klus is het laatste onderdeel van de grote restauratie, die nu is gedaan. Dat 

luiwerk was eigenlijk niet veilig te gebruiken, omdat de as te ver omhoog werd getrokken, 

waardoor de luiketting tussen as en lager terecht kon komen. Dit is overigens altijd zo geweest  

en wij waren eraan gewend, maar als er eens een “vreemde” molenaar mee aan het werk moet, 

geeft dat altijd enig risico en dat wordt nu voorkomen. 

 

Dan rest nog een zorgenkindje, het maalkoppel. U weet dat de stenen kapotgevroren zijn, want 

dat heeft u kunnen zien tijdens de heropening. Twee strenge winters waren te veel voor dit 

koppel. Er zijn nu door drie molenbouwers offertes uitgebracht en ik hoop u vanaf deze plek 

binnenkort te kunnen berichten, wie de gelukkige is, zodat de Windlust hierna weer helemaal 

draai- en maalvaardig is. 
 

Vanaf deze plaats wensen Marius en ik u prettige kerstdagen en “veul hail en zegen” in het 

nieuwe jaar. 

Tot meels/mails 
 

Lex. 



Sabotage in de pepernotenfabriek 

 In heel Nederland begonnen de mensen langzamerhand weer met 

de voorbereidingen voor de komende sinterklaastijd. Intochten 

werden voorbereid. De winkels begonnen weer sintsnoepgoed in de schappen te leggen. 

Speelgoedwinkels verspreidden weer superdikke speelgoedboeken, zodat elk kind op tijd zijn of 

haar verlanglijstje klaar kan hebben. Etc. etc.  

Iedereen was vrolijk en opgetogen. Iedereen …………op één na. Ergens in Nederland in een heel 

klein stil huisje zat in het donker bij het licht van een kaarsje een eigenaardig mannetje. Hij 

mompelde “Bah! Wat een rottijd komt er weer aan! Al die snotkinderen met hun vrolijke 

stemmetjes. En dan al die irritante sinterklaasliedjes. Bah, bah en nog 

eens bah! Wat zou het heerlijk zijn als de sint dit jaar eens NIET zou 

komen………hahaha ik verheug me al op al die droevige gezichtjes en 

de teleurstelling als ze lekker geen pakjes krijgen hahaha.” 

Deze 'vreemde' man was een man die niet van kinderen en al hun 

vrolijkheid hield. Hij haatte alles wat leuk was en hij haatte gezelligheid. 

Dus het sinterklaasfeest was aan hem niet besteed, maar die gekke man 

ging zo ver in zijn haat dat hij ineens een heel gemeen plannetje had 

bedacht. 

“Oh oh oh als dat eens zou lukken………” grijnsde hij geniepig.  

En weet je wat hij van plan was? Nou, dan zal ik vlug verder vertellen…… 

De rare man had natuurlijk ook gehoord dat de Sint in Spanje en wel in Madrid woont, samen met 

zijn Pieten in een heel groot kasteel. En dat daar de meeste voorbereidingen werden getroffen voor 

de reis naar Nederland. In de kelders van het kasteel is een heuse speelgoedfabriek, want 

merendeel van de cadeaus worden in Spanje gemaakt! En achter in de kasteeltuin vol met 

sinaasappelbomen, staat een reusachtige pepernotenfabriek! Daarin worden honderdduizenden 

kilo’s pepernoten gebakken voor al die lieve kindertjes in dat koude kikkerlandje, Nederland 

genaamd. 

Nou, om die pepernotenfabriek gaat het nou net. De man had een heel gemeen plannetje bedacht. 

Als hij er nou eens voor zou zorgen dat de productie van de pepernoten stil kwam te liggen. Dan 

zouden er geen pepernoten zijn en zonder pepernoten is het geen sinterklaasfeest en dus zou de 

Sint niet naar Nederland komen! En dan was hij mooi van het rotfeest verlost en kon hij genieten 

van alle treurige gezichten, want dat vond hij pas leuk! De volgende dag reisde de man met een 

last-minute reis naar Spanje en in Madrid aangekomen ging hij snel op zoek naar het kasteel van 

Sinterklaas. De man dacht dat hij die wel snel zou vinden, maar dat viel lelijk tegen! Het kasteel 

van de Sint ligt namelijk op een geheime locatie en bijna niemand weet waar. Dat heeft 

Sinterklaas expres gedaan, want anders komen er steeds kindjes uit Nederland met hun ouders aan 

de deur als ze in Spanje op vakantie zijn. Dat is natuurlijk wel hartstikke gezellig en leuk, maar als 

er steeds visite is, dan kan er niet doorgewerkt worden. Dan loopt alles in de soep en dan is de 

boel niet op tijd af voor de grote reis op de boot! Bovendien is Sinterklaas al erg oud en hij heeft 

in de zomermaanden echt alle rust nodig om straks in december weer veilig en gezond de daken 

op te gaan! Vandaar dat Sinterklaas zijn 'stekkie' uiterst geheim houdt…….. 

Maar voor die gemene man was dit dus allemaal erg vervelend. Hij had honger gekregen en 

besloot om eerst maar eens wat te gaan eten. In een donker steegje zag hij een klein restaurantje en 

hij besloot om daar wat paella te gaan eten. Terwijl hij zat te eten kwam de eigenaar van de zaak 

bij hem zitten: “Hè hè”, zei hij “Eindelijk rust! Al die vakantiegangers met hun kroost! Bah! Ik 

Bah, bah, 

bah !! 



word er soms knettergek van!” De man keek verbaasd op van zijn bord. Hoorde hij dat goed? Was 

er nog iemand die niet van kinderen hield? Hij besloot de restauranthouder in vertrouwen te 

nemen en hij vertelde hem van zijn missie. “Maar nu kan ik het niet vinden” besloot hij zijn 

verhaal. De eigenaar begon te grijnzen en zei samenzweerderig: ”Maar ik weet het WEL!” En hij 

legde uit hoe hij er zo snel mogelijk kon komen. Hij had ook een goeie tip: Hij had op zolder nog 

een pak liggen die een van de pieten ooit per ongeluk eens in zijn zaak had laten liggen. Die mocht 

hij wel aantrekken en als hij dan zwarte schoensmeer op zijn gezicht zou doen, dan was hij net een 

ECHTE zwarte piet. Zo zou hij niet opvallen in de fabriek! De man vond het geweldig en ging 

zich boven vlug omkleden en verven.  

Daarna ging hij op weg naar het kasteel.Toen hij er eindelijk was keek hij zijn ogen uit! Wat groot 

en wat veel pieten! Vlug naar de pepernotenfabriek! 

“Hela jij daar!” zei ineens een piet tegen hem. De man schrok zich een hoedje.”Oeps erbij!” dacht 

hij “Loop niet zo te lanterfanteren, ga gauw terug naar de lopende band! Anders krijgen we nooit 

op tijd alle pepernoten klaar voor december!” “Sorry, ik ga al” stamelde de man en hij dacht “Pfff 

daar kom ik mooi van af!”  

Toen hij bij de band stond haalde hij een pak met smaakstoffen in de smaak spruitjes te 

voorschijn. Hij gooide het in de machine en nu smaakten alle pepernoten naar……………….. 

spruitjes! Maar wat gebeurde daar? Er ging een alarm af en de band werd stil gezet. Vlug kwamen 

de test- en de proefpieten en alle ‘spruitjesnoten’ werden verwijderd. Er werd weer nieuw deeg 

gemaakt en de productie kon weer verder….. 

“Potverjandorie!” foeterde de man in zichzelf “MISLUKT!” Toen besloot hij om de band maar 

stuk te maken, want zonder band geen productie. Hij zag een stok liggen en die stak hij dwars 

door de machine….. Ineens bleef alles stil staan en weer ging het alarm af. 

“Zo zo…..en welke domme piet hebben we hier?” Dat was de stem van 

Sinterklaas die plotseling vlak achter de man kwam staan. De Sint was 

geroepen door de hoofd PepernootBakPiet toen de vreemde spruitjesnoten 

waren gesignaleerd. De Goedheiligman stond achter in de fabriek te kijken toen 

hij die vreemde piet de stok zag pakken en de machine vernielen. Meteen stapte 

hij eropaf! Boos stond hij nu op een antwoord te wachten. “En …kun je nog 

praten?” vroeg de Sint terwijl hij die domme piet bij zijn oor pakte. Hé wat was 

dat nou? Zijn hele mooie witte handschoen was zwart en het oor van de piet 

wit! Hier klopt iets niet…… 

Sinterklaas nam de piet/man mee naar zijn kantoor en met horten en stoten 

kwam het hele verhaal eruit. “Wat!” riep de Sint boos “Jij wou die lieve kleine kindertjes in 

Nederland hun sinterklaasfeest ontnemen?! Hoe haal je het in je hoofd?” Sinterklaas was in heel 

zijn leven nog nooit zo boos geweest! Voor straf moet de man zijn hele leven lang bij Sinterklaas 

in de fabriek blijven werken, speelgoed in elkaar zetten voor al die lieve kindertjes! En Sinterklaas 

kijkt er persoonlijk op toe dat hij geen rare fratsen meer uithaalt! 

En de man…….. die durfde niet eens meer. Hij was zwaar onder de indruk van de Sint en…… hij 

begon het werk eigenlijk zelfs best leuk te vinden. Misschien mag hij wel eens mee naar 

Nederland om die kindjes te verwennen……  

En de lopende band werd dezelfde dag nog gerepareerd en zo werden er toch nog voldoende 

pepernoten gebakken en kon het Sinterfeest op 5 december in Nederland gewoon zonder 

problemen doorgaan! 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Waar gáát het over?  

De misstappen van Badr Hari, de baby van 

‘Barbie’, de wel/niet- relatie van Afrojack 

met Paris Hilton, het nieuwe glitterjasje 

van Gerard Joling of de gekneusde kleine 

teen van Nick van Simon. Het kan de 

gemoederen af en toe flink bezig houden. 

Ik heb al eens iets geroepen in de Schildjer 

Proat over televisieprogramma’s, maar ik 

blijf me verbazen over dit prachtige 

medium. Afgelopen week belandden we al 

zappende ineens in een aflevering van RTL 

Boulevard. Waarom we er precies bleven 

hangen, weet ik eigenlijk niet meer. 

Waarschijnlijk waren we wat moe en 

uitgeblust, maar toen we ons er na tien 

minuten van bewust werden wat we aan 

het kijken waren, keken we elkaar 

verbijsterd aan: ‘waar kijken we eigenlijk 

naar?’ We waren gedurende die tien 

minuten getrakteerd op een levendige 

discussie over de al dan niet te sexy jurk 

die Mariska van Kolck droeg tijdens de 

première van de musical over André Hazes 

(ook zoiets heerlijks). Ze hadden Mariska 

voor de gelegenheid uitgenodigd om ‘haar 

kant van het verhaal’ te vertellen. 

Werkelijk:WAAR GAAT HET OVER? 

Blijkbaar zijn er toch heel veel mensen, die 

wel op deze informatie zitten te wachten, 

het programma met boegbeeld Albert 

Verlinde is immers al jaren in de lucht. Het 

kan misschien best ontspannend werken 

om eens naar de sores van een ander te 

kijken, maar ik voel me er toch altijd een 

soort ongemakkelijk bij. Leuke nieuwtjes 

oké, maar dit soort geneuzel…  

Gelukkig zit er een uitknop op de tv.  

Ik hoef echt niet altijd naar Pauw en 

Witteman en Nieuwsuur te kijken. Het 

hoeft niet persé hoogdravend te zijn, maar 

een beetje ‘een verhaal’ is wel heel aardig. 

Zo blijf ik fan van het programma ‘Boer 

zoekt vrouw’. Er gebeurt misschien niet 

altijd even veel, maar het gaat wel ergens 

over en het gaat over echte mensen. De 

zoveelste editie van het succesvolle 

programma is de afgelopen weken 

behoorlijk verguisd, het schijnt op zijn 

retour te zijn. Dat blijkt overigens niet uit 

de kijkcijfers, maar dat zeggen analisten, 

bn-ers en andere mensen, die er verstand 

van hebben. Veel Nederlanders vinden het 

stom en saai, aldus de diverse boer-zoekt-

vrouw-analisten. Grappig genoeg weet 

bijna wel iedereen, die ik spreek de laatste 

ontwikkelingen (van Aad psychopaat en 

‘super’ Henrieke en haar spraakzame 

veearts ) tot in detail te beschrijven. Het zal 

dus wel een beetje meevallen. Ik vind dat 

trouwens een aparte ontwikkeling: al die 

meningen en analyses van Jan en alleman 

over alles en iedereen. Je kunt geen krant 

openslaan, radioprogramma luisteren of tv-

programma zien. Overal krijg je 

‘meningen’ en analyses, die er allemaal 

iets toe schijnen te doen. Ook zijn er 

analyses van analyses. We leven in een 

democratisch land, dat weet ik heus wel, 

maar dat betekent niet, dat je altijd over 

alles je mening hoeft te ventileren. Ik heb 

persoonlijk niet die behoefte en ik vind het 

ook heel vaak echt niet interessant. Mijn 

mening doet er ook niet altijd toe. Daar ben 

ik mij terdege van bewust. Regelmatig ook 

wel gelukkig (laat mijn kinderen dit niet 

onder ogen krijgen), maar niet als het 

bijvoorbeeld gaat om de jurk van mevrouw 

van Kolck.  

Er zijn wel belangrijkere dingen om je 

druk over te maken. Of klinkt dit heel 

zuurpruimerig? Nou en, ik heb mijn 

mening weer even gegeven. Oeps, zit daar 

wel iemand op te wachten? Misschien niet, 

maar ik ben het in geval weer kwijt. Ik 

hoor graag jullie mening . Als ik nu 

afrond kan ik nog net de herhaling van 

Boulevard meepakken.  

Nicole Bijen  

 

Column 



Verbetering van de kwaliteit van de Eemskanaaldijk 
 

 
U herinnert zich wellicht de correspondentie die we voerden 
met het Waterschap Hunze en Aa’s in het begin van dit jaar. 
De aanleiding was natuurlijk de bijna dijkdoorbraak bij 
Woltersum in de nacht van 6 januari.  
 
De heer van der Laan, 
Afdelingshoofd Veiligheid en 

Voldoende Water, was het met ons eens, dat het 
heel goed mogelijk is, dat in de toekomst hoge 
waterstanden in het Eemskanaal zullen voorkomen 
en dat de kaden en dijklichaam geschikt moeten 
zijn om dergelijke situaties het hoofd te bieden. 
 
In de SP van maart 2012 waren foto’s afgedrukt 
die een indruk gaven van de slechte staat van de 
beschoeiing. Terwijl de beschoeiing zelf welsiwaar 
geen rol speelt in de voorkoming van lekkage van 
de dijk zelf, moet het wel de golfslag van de 
scheepvaart breken om te voorkomen dat de kade 
en daarna de dijk zou kunnen beschadigen. De 
provincie is verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan de damwand en de stortsteen op de waterlijn, 
het waterschap is verantwoordelijk voor de kade 
en de veiligheid tegen doorbraak en overstroming.  
 
Mocht u de afgelopen maanden niet bij de dijk zijn 
geweest, dan ziet u aan de bijgaande foto’s 
duidelijk dat er inmiddels hard werd gewerkt. 

 
De oude beschoeiing is 
er met een kraan over 
een grote lengte tussen 
de aanlegplaats bij de 
Bloemhofbrug tot de 
opgang bij de 
Kanaalweg uitgetrokken. 
De kale kadekanten zijn 
vervolgens bedekt met 
grote 
verstevigingsmatten, 
bestaande uit drie 
verschillende lagen van 
kunststof doeken. Deze 
zijn verbonden door een 
rijshouten vlechtwerk. 
Deze matten zijn 



vervolgens aan de 
kanaalkant van de dijk op 
hun plaats gelegd en 
verzwaard met stortsteen.  
 
Ook aan de andere kant van 
het water zijn uitgebreide 
maatregelen getroffen. Over 
een grote lengte zijn stalen 
damwanden voor het 
dijklichaam aangebracht. Het 
verschil in aanpak valt op, 
maar kan te maken hebben 
met een kwaliteitsverschil 
tussen de dijklichamen aan 
beide kanten. We zullen ons 
daar nog eens over laten 
inlichten, alsmede over de 
resultaten van de 
dijkinspecties aan onze kant van het kanaal. 
 

foto’s en tekst: Gert de Vries 

 
 

 



 
 
Er is ons gevraagd of we een stukje over onze winkel Deco Styling Elja wilden schrijven. 
 
"Natuurlijk leuk", riepen wij heel enthousiast, maar hoe omschrijf je nu Deco Styling Elja? Oké we 
doen een poging. Het is ontstaan door spontane CREA BEA avonden van ons. Wij maakten een aantal 
potten op met foam-planten, creëerden wanddecoraties en hebben het resultaat op hyves gezet. En 
wat gebeurde er, we kregen zomaar serieuze opdrachten. Van het één kwam het ander.... 
 
Zo besloten wij om vorig jaar oktober een winkel/workshopruimte in te richten, in de boerderij op de 
Woldjerweg 5 te Wittewierum. Ja en bij dat inrichten moet je je geen deuren en muren voorstellen 
maar, gordijnen aan staaldraad, een grote kast als afscherming, een grote werktafel, een zithoekje en 
een paar kastjes uit "grootmoederstijd" waar we wat spullen op uitstalden Ha ha, natuurlijk niet 
bedenkend dat het er in de winter zeer koud is en wij met onze ski pakken en snowboots de creaties 
stonden te creëren. Een terrasverwarmer moest een oplossing zijn en deze werd dan ook 
aangeschaft. De gasflessen werden aangesleept en wij waren koning te rijk met ons winkeltje waar 
menigeen langs kwam om onder genot van een kopje koffie of warme chocolademelk onze spullen te 
bekijken. 
 
Vol trots hebben wij ons in laten schrijven voor de Kerstmarkt op 15 december 2011 in Overschild. 
Het was een hele voorbereiding om inkopen te doen, onze kraam leuk in te richten en iedereen te 
laten zien wat wij onderhand te koop hadden. Wat hebben wij van deze dag genoten. 
 
Wij hebben daarna niet lang hoeven nadenken.........ons winkeltje en cadeau assortiment moest 
worden uitgebreid en de vraag naar workshops hebben we uitgewerkt. Er kwamen muren, deuren en 
zo langzamerhand is er een prachtige winkel ontstaan van 90 m2. Wij bezochten diverse beurzen en 
shows en groothandels om de winkel met de nieuwste trends in te richten. 
 

 



 
Bedrijven weten ons inmiddels ook te vinden om een prachtig opgemaakte foam-pot/creatie bij ons 
te laten maken. 
 
Ook zult U ons vaak op "de DAM" achter de boerderij hebben zien staan met prachtige 
voorjaarsbloemen en onze Houten buitenbakken (door ons zelf bedacht en gecreëerd). Dus goed 
opletten als U langsrijdt, want ook volgend voorjaar staan we hier zeker weer. 
 
 

 
 
 
Vrijdagavond zijn wij open van 19.00- 21.00 uur kom gezellig langs en overtuig U zelf. Zie ook onze 
advertentie elders in dit blad of op facebook @decostylingelja 
 
Ook zouden wij het leuk vinden om u te mogen verwelkomen op onderstaande markten:  
Kerstmarkt te Overschild op zaterdag 15 december 2012  
Kerstmarkt te Schildwolde op woensdag 19 december 2012 van 14.00- 22.00 uur 
 
Wij wensen iedereen een gezellige Decembermaand en heel gelukkig, gezond en liefdevol 2013 
 
Elly Rogaar en Jackeline Stelpstra 
Deco Styling Elja (de naam "Elja" zult U inmiddels wel herkend hebben waar die uit is ontstaan) 



 



 

 

 

Geef de  

Pollepel   

door aan: 

 

Naam:              Afine Noordenbos 

Eet graag:             Toetjes pastagerechten en bruin broodje met kaas 

Eet niet graag:        Champignonsoep en olijven 

Specialiteit:                                      Lasagne en ovenschotels 

Favoriete eetgelegenheid:   Een ieder die voor mij kookt is favoriet. 

Wat mislukt altijd:      Satésaus (aldus Rindert) 
 

Met de kerstdagen maak ik vaak tiramisu als toetje. 

Je kan het een dag van tevoren maken en het is verrukkelijk. 

 

Recept:   Tiramisu  

 

Ingrediënten: 

4 eetlepels koffielikeur 

1dl. espresso  

150 gram lange vingers 

125 ml. slagroom 

35 gram basterdsuiker 

200 gram mascarpone 

1 dl. advocaat 

Cacaopoeder 

Ik gebruik een glazen ovenschaal. 

 

Meng de likeur met de espresso en doop de helft van de lange vingers hier met 

de ongesuikerde kant in. 

Schik de lange vingers in een rechthoekige schaal met de gesuikerde kant naar 

beneden. 

Klop de slagroom met de basterdsuiker en meng dit met de mascarpone en 

advocaat. Verdeel de helft over de lange vingers. 

Doop de andere helft van de lange vingers in het koffielikeurmengsel en herhaal 

de laagjes.  

Bestuif de advocaat-roomlaag met cacao en zet de schaal minstens drie uur in de 

koelkast.  

Ik geef de pollepel door aan:  Willem Brakema 

Waarom:  Omdat ik benieuwd ben of hij nog wel eens kookt. 



Zoek de 10 verschillen: 

 

 

 



 
 
Hallo, 
 
Ik ben Marsha Kwanten en zit in groep 7 van de jan ligthartschool in Appingedam. Ik 
vind deze school erg leuk. Het is erg groot en er zijn veel kinderen. Mijn klas is ook groot. 
Er zitten 32 in.  14 in groep 6 en 18 in groep 7. Ik krijg les van juf Gea en het is erg leuk  
in de klas. We zitten vaak in de kring. Laatst hadden we een flessenactie. Toen hebben 
we veel geld opgehaald voor Pink Ribbon.  
 
Met taal en rekenen hebben we dezelfde boeken als vorig jaar. We moeten zelfstandig 
werken. Heel soms mogen we wat aan juf vragen. We mogen wel met elkaar overleggen, 
alleen als we fluisteren. We hebben geen weektaak maar juf schrijft de taken elke dag op 
het bord. Elke vrijdag mogen we op de computer werken, dit is erg leuk. 
 
 
Ik geef de pen door aan Lucie 
 
 
Groetjes van Marsha  
 
 

 
 
 
Na de zomervakantie ben ik naar de Jan Ligthartschool in Appingedam gegaan. Het is 
daar heel anders. Bij mij in de klas zitten 23 kinderen. 8 meisjes en 15 jongens. Ik krijg 
les van meester Ystvan en juf Jessica. Ik moet wel wennen aan de grote klas, het is vaak 
lawaaierig . Op mijn nieuwe school gaan we op vrijdag  middag altijd knutselen en dat is 
erg leuk. Voor sint maarten heb ik een piramide lampion gemaakt. Toen het donker was 
hebben we op school alleen de lampionnen aan gedaan en mochten onze ouders ook 
komen. Dit was heel gezellig.  
 
Jesse schrijf  jij de volgende keer een stukje? 
 
van Brechje  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdweg 144 Openingstijden: 

9626 AJ Schildwolde    maandag gesloten 

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

       woensdag 08:45-13:45 

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

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

Visagie op Afspraak    zaterdag 08:45-16:45 

 

 

Smederij Hofstee 
 

Eigenaar: A  Nuus 

 

Wist u dat wij naast het leveren en repareren van alle soorten machines  

en constructiewerk ook nog een heel pakket aan andere zaken leveren? 

 

Onderdelen: 

 Materiaal voor gas- en waterleidingen 

 Een compleet pakket hang- en sluitwerk 

 Spijkers, krammen, bouten en moeren 

 Alle soorten erf- en stalgereedschap 

 Speelgoedminiaturen b.v. tractoren en machines 

 Skelters in diverse uitvoeringen 

 

Voor vrijblijvende informatie L.M.B. Hofstee, Schildwolde 

Tel: 0598 – 421347 

 



 

Vanaf nu in de Schildjer Proat een nadere kennismaking van dorpsgenoten, in de volgende 

combinaties, die mogelijk zijn: dochter – moeder, dochter – vader,  zoon – moeder of zoon – 

vader.  

  Zoon moeder 

1. Hoe heet je  Willy Maaike 

2. Hoe oud ben je?   37  59 

3. Wat voor school/werk  

doe je? 

 

Com. binnendienst 

Medewerker 

Huisvrouw 

4. Welke hobby’s heb je? Computers Legpuzzels maken 

5. Ben je verliefd? Nee Ja 

6. Wat eet je het liefst? Alles, behalve 

bloemkool 

 

Stampot 

7. Wat is je favoriete 

drankje? 

 

Cola-light Vruchtenbowl 

8. Welke muziek vind je 

leuk? 

 

Allerlei soorten Ierse muziek 

9. Wat lees je graag? PC bladen  Streekromans 

10. Wat is je favoriete  

tv-programma? 

 

CSI/ Bones 

 

Spoorloos, vermist,  

ik hou van holland 

11. Huisdieren? Nee Nee 

12. Wat wil/wou je later 

worden? 

Restaurateur Coupeuse 

13. Wat vind je van 

Overschild? 

 

Leuk dorp, wil hier ook 

niet meer weg. 

Gewoon 

14. Wat zou je graag anders 

zien of vind je belangrijk 

in Overschild? 

Dat de Pompel blijft Idem 



 

 

 



 
 

Wie kiezen jullie uit als de volgende 

inzenders? 

 

Joke Sipsma en Roland Smit 

_______________________________________________________________ 

 

Grunneger resepten: 
 

Jachtschuddel  

Veur vaaier man. 

Wat mout der in: 

n Stuk of zes kookde eerappels, twij dikke siepels, n paprikoa, n bakje podstoulen (champions), 

beetje koumelk, kloetje botter of margerine, neutmeskoat, anderhaalf pond haalf om haalf gehakt, 

gehaktkruden, paneermeel. 

Hou mout je t doun: 

De gruintes mout je mooi fien snibbeln en bakken in pankoukspaan mit t gekruude gehakt. 

t Gehakt mout je even wat rullen aans wordt t ain haile groode gehaktbaale. 

Veur dij stovvels dij t nait moaken kinnen: eerappels stampen mit n beetje botter zolt en 

neutmeskoat, 

ast te dreuge is n beetje koumelk der bie totdat je der n mooi smeu prutje van hebben 

Den krieg je n vuurvaste ovenschoal en dij mout je even invetten. 

Ondertied zetten ie de oven op 180 groaden. 

Begunnen mit n loagje van t gebakken gehakt onderin de schoal, 

den n loagje lamsloagen eerappels, den weer gehakt en zo wieder 

Ie mouten der om dinken dat je as leste n loagje lamsloagen eerappels kriegen, 

den streuden je der n dun loagje paneermeel op en hier en doar n leutje kloetje botter. 

Den schoeven ie t hail spul in de oven en loaten t der omenbie n ketaaier of twinteg minuten in 

stoan. 

Wel even in de goaten hollen, omreden ast te haard gaait den mouten ie de temperatuur n beet 

leger zetten. 

As der n lekker broen körske op zit (nait swaart), vot op toavel. Kiek oet, tis hait. 

Wie kregen der vrouger voak sloat bie in n bakje mit broen sukker en edik. 

Dit gerecht hait jachtschuddel omreden t voak eten wuir op nij-joarsdag, oljoarsdag was der voak 

n driefjacht west.  

Cor Uildriks oet Sapmeer (Dideldom.com) 

http://www.dideldom.com/resepten/index.shtml
http://www.dideldom.com/resepten/index.shtml


  

 ZINKWERK-GRONINGEN 
      z i n k– e n   s o l d e e r w e r k  
 
         

 
 
  
 
 
 
 
   zaterdags is de werkplaats geopend van 9.00 tot 14.00 uur 
                                   
                                   Graauwedijk 36     

                             9625 PC Overschild                        
                   tel: 0596-566448  fax: 0596-567013   

 
w w w . z i n k w e r k – g ro n i n g en  . n l 

 

 

dakgoten 
regenpijpen 
vergaarbakjes 
reparaties 
restauratiewerk 



 

 

De opbrengst  van de collecte voor de verstandelijk 

gehandicapten bedraagt dit jaar  € 309,22 

Collectanten en gevers heel hartelijk dank hiervoor. 

  

    Ellen de Vries 
                            

 

De collecte van de Nierstichting heeft in Overschild en 

omstreken dit jaar € 416,45  opgeleverd.  

Collectanten en gulle gevers heel hartelijk dank 

hiervoor. 
        

        Jan Hammenga 

 

 

 

 
 

Kerstkransjes  
 

 
Benodigheden (50 stuks): 

 

200 g bloem 

150 g boter of margarine 

100 g basterdsuiker 

1 eigeel 

1/2 ei om te bestrijken 

150 g amandelen en/of een paar lepels suiker 

 

 

Meng de bloem met de boter en doe er de basterdsuiker en het eigeel bij. Rol het deeg op een met 

bloem bestoven tafel uit tot een lap van 1/3 cm dikte. Steek hieruit kransjes met een uitsteekvormpje. 

Steek uit het midden van het kransje een klein rondje. Leg de kransjes 3 cm van elkaar af op een 

beboterd bakblik en bestrijk ze met losgeklopt ei. Bestrooi ze met amandelen en/of suiker.  

Bak de koekjes 20 minuten op 180 graden Celsius. 

 



 

 

 

KERSTMARKT 2012 

 
VAN 13.00 UUR TOT 18.00 UUR 

 

IN DE POMPEL !! 
 
 
 
 
 
 
 

ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN 
EEN DRANKJE VELE  GEZELLIGE 

KRAAMPJES BEZOEKEN. 

 



Nieuws van: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koninginnedag lijkt lang geleden, maar de Schildgroep is volop in bedrijf met de 

voorbereidingen om volgend jaar een nieuw toneelstuk in Overschild op te voeren.  

Er hebben zich nieuwe spelers gemeld en dat betekent dat we nu 10! spelers hebben en dat 

betekent weer, dat we kijken naar grotere toneelstukken. Wat weer een uitdaging is voor de 

spelers en de mensen, die achter de schermen werken. Langzaam maar zeker wordt iedereen 

in en om Overschild besmet met het Schildgroepvirus. 

 

Maar voor het zover is komt eerst op 15 december de kerstmarkt. 
 

Vorig jaar is het al door ons gezegd: “De kerstmarkt zal nooit meer hetzelfde zijn” en wij 

denken dat we dat doel hebben bereikt. Het vervelende van succes is dat het verplicht tot meer 

actie. Daarom is de Schildgroep vol enthousiasme bezig om de kerstmarkt nog specialer te 

maken dan vorig jaar. De Schildgroep heeft vorig jaar een prachtig bedrag ingezameld. 

 

Nogmaals dank voor de gulle hand die ons is toegereikt. 

 

U kunt op ons rekenen tijdens de kerstmarkt.  
Net als vorig jaar kunt u, al dan niet samen met uw geliefden, op de foto. Onze decorbouwer 

Lex maakt daarvoor een prachtig podium. Daarnaast zullen er spelletjes zijn en er zal 

ongetwijfeld wat lekkers zijn, maar dit moet eerst nog in overleg met de organisatie en de 

mensen, die de bar in de Pompel beheren. We willen ze niet brodeloos maken en gunnen hen 

ook de inkomsten.  

De verdere invulling van ons programma moet geheim gehouden worden, daarvoor moet u 

echt komen kijken. In tegenstelling tot Koninginnedag is de toegang van de kerstmarkt 
gratis dus laat deze kans niet aan uw neus voorbij gaan. Laat u verrassen, kijken kost niks! 

De Schildgroep rekent op een grote opkomst want zonder u hebben wij geen podium. 

 

 

Met theatrale groet 

De Schildgroep 
 



Romantiek van Kerstmis 

 

De romantiek van Kerst. 

Is toch wel een heel klein wonder. 

De romantiek van Kerst. 

Maakt ons leven heel even bijzonder. 

 

Ons jachtige leven haalt even adem.  

De tijd lijkt stil te staan.  

Mijmeringen over het voorbije jaar.  

Toekomstplannen voor de weg te gaan.  

 

De kerstboom staat,  

de kaarsjes branden. 

De beste wensen uitgesproken  

voor het nieuwe jaar. 

En we beseffen dat dit Kerst bijzonder maakt:  

we hebben even, heel even maar,  

weer aandacht voor elkaar 

 

Die rust, die tijd,  

die interesse, die warmte. 

Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder? 

Als we dat weten vast te houden. 

Is de romantiek van Kerst  

niet een klein, 

maar juist een heel groot wonder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerstkronkels 
 

Dit heb je nodig 
rode, witte, gele pijpenragers 

rode, witte, gele rietjes 

schaar 

lijm 

gele sterretjes 

kerstboomhaakjes 

 

Zo ga je te werk 
Knip de verschillende gekleurde rietjes in kleine stukjes. Schuif de rietjes om de pijpenragers. 

Draai de pijpenragers rondom twee vingers of om een fles en schuif hem eraf. Trek de kronkel 

iets uit elkaar zodat er een soort spiraal ontstaat. Plak onderaan de kronkel een klein sterretje. 

Maak een kerstboomhaakje aan de kronkel vast en hang het in de kerstboom!! 

Tip: 
Buig de aangeregen pijpenragers in een vorm, zodat er een bal, ster, klok of boom ontstaat. 

Kneed eventueel nog stukjes aluminiumfolie om de pijpenrager. 

 

KERST PUDDING 

Ingrediënten: 

20 gram oranjesnippers 

20 gram gesnipperde gember 

25 gram bitterkoekjes 

25 gram lange vingers 

boter om in te vetten 

1 appel 

1 peer 

1 klontje boter 

citroensap 

3 dl melk 

3 eieren 

30 gram suiker 

Klaarzetten: schaal, pan, schaal.  

 

Bereiding: 

Maak de oranjesnippers en gembersnippers nog fijner dan ze al zijn. Verkruimel de koekjes of 

snijd ze in stukjes. Schil de appel en de peer. Verwijder de klokhuizen en snijd de vruchten in 

stukjes. Bak de appel en peer in de boter goudbruin Laat het grootste deel van het vocht 

verdampen. Druppel er citroensap overheen. Meng snippers, koekjes en vruchtenstukjes door 

elkaar. Klop melk, eieren en suiker door elkaar. 

Beboter een hoge schaal van ca. 1 liter inhoud Leg het vruchtenmengsel erin. 

Giet het melk-eimengsel er over heen. Sluit nu de schaal met een deksel. 

Zet de schaal in een pan met zacht kokend water Laat de pudding in ca. 1-1½ uur stollen.  

Draai de pudding dan op de kop op een schaal.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij nog een klein berichtje van het bestuur van Kinderspeelweek Overschild. 

Verder hebben we het al in de vorige Schildjer Proat verteld, maar we blijven 

het elke keer natuurlijk noemen, volgend jaar wordt speelweek gehouden van  

5 t/m 9 augustus 2013, het thema zal dan Middeleeuwen zijn, dus je kan alvast 

weer inspiratie op doen voor het nieuwe jaar! 

 

Wil je verder nog op de hoogte blijven van de speelweek, je kan dan altijd onze 

site bezoeken www.kinderspeelweekoverschild.nl 

In het nieuwe jaar zullen we dan ook snel weer van ons laten horen! 

 

Via deze weg willen wij jullie nogmaals allemaal bedanken voor de hulp, van dit 

jaar! 

 

Namens het bestuur wensen we jullie allemaal alvast fijne feestdagen en een 

goed Nieuwjaar! 

 

 
 

Rita, Martijn, Willy, Johan en Sandra  
 

 

 

 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 



Nieuws van het Oranje Comité 
 

 

 

 

Hallo  dorpsgenoten, 

 

Even een korte update van het Oranje comité. 

Hoewel april nog ver weg is word er al weer nagedacht over een leuk 

programma. 

Tijdens de kerstmarkt zullen wij weer aanwezig zijn met de traditionele 

Poffertjes en Oliebollen. 

Mocht u suggesties of ideeën hebben over de invulling van Koninginnedag in 

Overschild, dan kunt u die dan bij ons kwijt. 

De puzzelrit werd afgelopen jaar gewaardeerd met 18 deelnemers en zal zeker 

weer in het programma worden opgenomen. 

Ook hier zijn ideeën altijd welkom. 

Over de rest van het programma zijn we nog aan het brainstormen. 

Daarover misschien meer in de volgende Schildjer Proat. 

Helaas heeft Corrie besloten een punt te zetten achter haar Oranje festiviteiten. 

Ook via deze weg nogmaals bedankt voor alles wat je voor het Comité betekend 

hebt. 

 

Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en graag tot ziens op de Kerstmarkt. 

 

Een hartelijke groet van het Oranje Comité, 

 

Dianne Blaauw 

Jacqueline Bijzet 

Afine Noordenbos   

Tessa Dijkstra 

Oranje 

Comité 



e kerstballen en versiering 

 

  

Blinkende voorwerpen bezitten vanouds in het volksgeloof een onheil afwerende 

kracht. Goud en diamanten zijn zeer gewild en daarom dus duur. De traditie dat 

blinkende voorwerpen zoals kristallen of glazen spiegels heksen kunnen afweren is 

dus al oud. Heksen zijn bang voor hun eigen spiegelbeeld en dat geldt zeker, 

wanneer dat beeld nog extra verwrongen wordt door een bolronde bal van zilverglas, 

die een 'heksenbal' genoemd wordt. In de 18e eeuw werden in Engeland glazen 

ballen voor de ramen opgehangen om vervloekingen, boze geesten en ongeluk af te 

weren. Ook worden negatieve invloeden teruggestuurd naar degene die ze verstuurd 

heeft. Het doel van het ophangen van deze ballen is een, voorbijgaande boze geest 

die een mogelijk gevaar vormt voor de harmonie in huis, af te leiden. De geest raakt 

dan gehypnotiseerd door de schittering van de bal. Als de geest de bal aanraakt wordt 

hij geabsorbeerd en raakt gevangen in de bal. Het lijkt misschien vreemd om te lezen 

dat een geest gevangen zou kunnen raken in glas, maar ook in veel oude sprookjes 

komen geesten in lampen en flessen voor.   Deze heksenballen werden vroeger ook 

in verband gebracht met de 'zonnewende' feesten van de noordelijke gebieden zoals 

Siberië, Noord-Canada en Groenland. Daar geloofde men dat de Sjamaan (= 

toverdokter of tover priester) zou verschijnen als de zon op zijn laagste punt stond 

(rond 25 december). Deze Sjamaan was een belangrijke figuur in hun religies omdat 

hij degene was die tussen de aarde en de hemel kon reizen. 

 

'De Sjamaan vertoonde zijn magische krachten en voorspraak bij de goden door 

middel van het eten van hallucinerende paddenstoelen 'fly Agaric' Deze 

paddenstoelen werden ook gegeten door rendieren! In deze hoedanigheid 'vloog' de 

Sjamaan door de lucht en stond er om bekent dat hij via het rookgat de huizen of 

onderkomens van de mensen binnenkwam. 

 

De angst van de mensen voor deze gruwelijke Sjamaan werd gedeeld door degenen 

die Odin als hun god hadden….. 

 

Odin was een soort Sjamaan. Hij de vader der vaders, de god van de oorlog en de 

god van de hangende. Hij leefde in Walhalla en nuttigde daar grote maaltijden. Tot 

zijn eer werden -meestal overwonnen vijanden- met speren doorboord terwijl ze aan 

een boom hingen. De boom was Odins manier van lijden en overwinning op de weg 

naar mystieke kennis.. 

 

In vroeger tijden versierde men tot zijn eer bomen met schedels van mensen offers. 

We zien hier een duidelijke achtergrond voor de kerstman. Odin wordt vaak 

afgebeeld in gezelschap van rendieren. Het was de gewoonte om in je huis iets achter 

te laten voor de Sjamaan. Voor het slapen gaan legde men dan iets van voedsel neer 

in de hoop dat de Sjamaan/kerstman daardoor gunstig gestemd zou worden. 

 

Precies datzelfde ritueel kennen we uit Amerika en inmiddels ook al in ons eigen 

land. (hier vinden we ook een deel van het Sinterklaas verhaal hoewel nog niet 

 



gecombineerd met het verhaal van Bisschop Niklaas uit Myra, Turkije en de mannen 

met zwarte gezichten van het 'Doden Heir') 

 

Dat deze legendes en verhalen juist uit de noordelijke landen komen verklaart ook 

dat de Kerstman op de Noordpool zou wonen.  

 

Ook vinden we in de meeste kerststukjes paddenstoelen terug. Het liefst de rood met 

witte stippen. Dit is een van de hallucinerende paddenstoelen die door toverdokters 

wordt gebruikt. Het is ook niet zo maar, dat uitgerekend  in deze paddenstoelen 

kabouters zouden wonen, maar dat is een ander verhaal.  

 

Zonder al de kerstgewoontes te willen bespreken, zal inmiddels wel duidelijk zijn dat 

de meeste van onze 'kerstattributen' te maken hebben met het afwenden van onheil 

en het aantrekken van voorspoed en geluk. Dat is inderdaad de reden waarom Jezus 

Christus geboren is. Doordat Jezus Christus naar de aarde kwam wendde Hij ons 

onheil dat door Adam in de wereld was gekomen af en bracht ons 'leven en 

overvloed' (Joh 10:10) Misschien verklaart, dat waarom veel heidenen, die tot geloof 

kwamen juist deze rituelen hebben meegenomen in de christelijke feestdagen. 

  
 



Kerstkleurplaat: 



 

                       Jaarvergadering 2012 

                  

IJsvereniging “Schildmeer en omstreken” 
 

 

 

De jaarvergadering van de IJsvereniging, waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en 

klaverjassen, kan deze keer weer traditioneel plaats vinden tussen Kerst en Nieuwjaar en wel op: 

 

 

                 Zaterdagavond 29 december om 20.00 uur. 

                   Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda! 

 

 
 

Zoals u van ons gewend bent komen we binnenkort ook langs voor de contributie (nog altijd  

€ 3,50, of svp overmaken op RABO 35.2753.099 – u wist toch wel dat per traditie iedereen in het 

dorp lid is?). We brengen meteen de agenda van de jaarvergadering mee.  

Ook nu is deze voorzien van een BON voor een gratis BINGO ronde!  

 

Op Oudejaarsdag kunt u ons aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen en appelflappen, 

inclusief poedersuiker. Lekker gemakkelijk en geen stank in huis.  

 

We hebben in het begin van dit jaar fiks in de kou gezeten, met als gevolg dat we op zowel zaterdag 

4 als 11 februari schaatswedstrijden hebben kunnen organiseren. Uiteraard hopen we dat dit jaar 

weer mee te maken, maar dat kan niet zonder uw hulp. Kom dus naar de vergadering, voldoe de 

contributie, koop een paar zakjes oliebollen dan zijn we er weer helemaal klaar voor! 

 

Ook dit jaar willen we proberen om met een groepje op Kardinge te gaan schaatsen. We horen op 

de vergadering graag van u hoe we dit vorm kunnen geven en zijn benieuwd hoeveel deelnemers we 

kunnen verwachten.. 

 

Tenslotte een paar opmerkingen over het gebruik van de ijsbaan. Het bestuur doet zijn uiterste best 

om een goede ijsvloer te verzorgen, maar kan niet op elk moment klaarstaan. Bij grote sneeuwval is 

het duidelijk dat hulp met sneeuwschuiven aan de orde is om vastvriezen te voorkomen. Zodra er 

geschaatst kan worden is de keet open, zo niet dan kunt u bij Piet-Jan Verplak  of Nico Hoogakker 

de sleutel halen. Dekeet blijft gewoonlijk open tot ‘savonds het licht weer uitgaat. We verwachten 

dat iedereen een beetje meehelpt om op te letten of de ijsbaan, de keet en de materialen gebruikt 

worden waarvoor ze bedoeld zijn en of alles netjes wordt achtergelaten. 

 

N.B. We zoeken versterking voor een kleine taak in ons bestuur. Bel even ! 0596-566321 

 

Veel schaatsplezier! 

Bestuur IJsvereniging Overschild 



De feestjurk 

Het is december en de donkere dagen voor Kerst zijn maar al te waar. Stormachtig is het met 

fikse regenbuien. Een witte kerst lijkt ver weg, hoewel er in elke winkel en ook in de straten 

gedroomd wordt van een White Christmas. Toch klinkt het gezellig denkt ze en als 's avonds 

overal in en buiten de huizen de lichtjes branden, geeft dat een feestelijk gevoel. 

Kom, ze loopt er nog even uit voor een paar boodschappen, wat tijdschriften en wat lekkers. 

Buiten treft ze haar nieuwe buurvrouw, die bezig is een kerstboompje van zeer 

onwillige lampjes te voorzien. Ze woont nog maar enkele weken in hun straat 

en veel verder dan een groet zijn ze nog niet gekomen. Het kerstboompje waait 

alle kanten op, valt aldoor om, de lampjes flikkeren aan en uit. 

“Kom, ik help je wel even” zegt ze en samen sjorren ze net zo lang tot de boom 

stevig staat en alle lampjes een plekje hebben. 

“Maar laat ik me eerst eens even voorstellen, ik heet Anneke en woon daar.” Ze 

wijst naar het grote riante huis op de hoek van de straat. “Lieske” zegt ze wat 

verlegen.”Wat fijn dat u me even wilde helpen.” De grote bruine ogen staan vermoeid in het 

smalle gezichtje.. 

Dan ziet Anneke opeens twee stralende snoetjes achter het raam. Twee kleine jongetjes zwaaien 

naar haar. Ze zwaait terug. ”Wat een schatjes” zegt ze. Lieske knikt. Ja, twee drukke maar lieve 

kereltjes, mijn grootste bezit. 

Na elkaar fijne feestdagen te hebben gewenst vervolgt Anneke haar weg. Wat later, alleen in het 

grote huis, komt de eenzaamheid op haar af. Eenzaam ondanks kinderen en kleinkinderen. Maar 

vooral zo alleen zonder Jan, die al jaren geleden van haar weggenomen werd. Ook aan het einde 

van het jaar. Plotseling gaf zijn hart, dat grote warme hart, het op en moest ze alleen verder. Ze 

heeft het een plek kunnen geven, maar toch…het heimwee blijft. Toch heeft ze ook nu een 

mooie jurk gekocht zoals ze elk jaar deed toen Jan nog leefde. Ook de kinderen kregen nieuwe 

kleren. De dagen waren druk en gezellig. 

Nu wacht ze. Tja, waarop? Een telefoontje van de kinderen die haar vragen de kerst bij één van 

hen door te brengen. Tot nu toe heeft ze nog niks gehoord. “Ze laten het op elkaar aankomen” 

denkt ze in een sombere bui. Ach, ze zijn allemaal zo druk met werk, feestjes, vrienden, relaties, 

sporten en dan is er weinig tijd voor een oude moeder. Ook de kleinkinderen ziet ze weinig. Ook 

al druk druk met van alles. Zelfs de kleinsten hebben al een hele agenda met afspraken en 

verplichtingen. 

De volgende morgen lijkt alles een stuk lichter. Het is droog. Ze ruimt wat opgewaaid blad weg 

en hangt vetbollen voor de mezen in het voederhuisje.. Een driewielertje komt al piepend over de 

stoep haar kant op. “Hoi, wat doe jij ?” zegt het kleine mannetje vrolijk. “Ik geeft de vogeltjes 

eten” zegt ze. “Ben jij een Oma” zegt hij ? Ja hoor. Hoe heet je ? “Ik heet Tim en mijn broertje 

heet Luuk, maar die is nog klein. Ik ben al drie. Dan hoort ze roepen. Tim, niet te ver gaan hoor, 

op het stoepje blijven.. 

“Mamma” zegt hij blij en rent op haar af, het fietsje op de grond gooiend. Met een peutertje op 

haar arm komt Lieske haar kant op. Ze maken een praatje over het weer en dan vraagt ze aan 

Anneke of ze zin heeft in een kopje koffie. Als ze gezellig aan de ronde tafel zitten en de 

kleintjes spelen vraagt Anneke: “Vertel eens iets over jezelf. Ben je alleen? Dan hoort ze het 

zoveelste trieste verhaal over een scheiding, die haar leven zo op de kop zette. Over de vader van 

de beide jongetjes, die ze niet meer wil zien en gelukkig is met een nieuwe vriendin en haar 



kinderen. Maar die ook zijn plichten op financieel gebied niet nakomt, zodat ze met veel moeite 

in hun levensonderhoud kan voorzien. Gelukkig springen haar ex-schoonouders wat bij, maar dat 

zuiver ter wille van de kinderen, hun kleinkinderen. Lieskes ouders zijn overleden, ze was enig 

kind. Werk is moeilijk te vinden en wat moet ze dan met de kinderen?  

Anneke ziet hoe tranen langzaam over haar wangen glijden. Meteen staat Tim naast haar. “Niet 

huilen Mamma”. Er klinkt paniek in het kleine stemmetje. “Mamma huilt niet hoor schat, 

mamma is een beetje verkouden. Gerustgesteld gaat het kind terug naar zijn autootjes. Weer 

thuis laat Anneke dit verhaal niet los. En dan opeens weet ze wat te doen. 

Als later op de dag de telefoon gaat en ze de stem van haar oudste zoon hoort, is ze toch blij. 

Maar hij verontschuldigd zich direct. De plannen rond de kerst zijn gewijzigd. Ze hebben toch 

nog een chalet in Zwitserland kunnen bemachtigen en daar gaan ze met vrienden naar toe. Ze 

hebben net geen plekje over, anders had ze mooi mee gekund. Leuk voor de kinderen. Tja, om 

op te passen denkt ze cynisch, vorige vakanties indachtig. 

's Avonds laat, als ze net op het punt staat naar bed te gaan, belt haar dochter. Als Mamma het 

niet erg vindt, ze wilden dit jaar met de kerst naar de zon, dus ze hadden een reisje geboekt naar 

Bonaire. Stel je voor Mam, kerst op het strand in het witte zand. Kon zij Tante Jans niet 

uitnodigen, dan was ze niet alleen”. Toch fijn dat ze meedacht, maar tante Jans, nee, ze werd al 

moe bij de gedachte alleen. 

In bed kon ze niet slapen. Dat ze alleen was met de kerst was niet erg, ze is meestal alleen. Maar 

ze had het zich zo anders voorgesteld vroeger. Zo’n hecht gezin en nu? Vooruit, niet piekeren, 

het leven liep altijd anders dan je dacht en vaak hoopte. 

Drie dagen voor kerst loopt ze bij Lieske langs. De kinderen kennen haar al precies en roepen 

blij:”Oma Anneke”. Tegenover Lieske gezeten vraagt ze: ”Wat dacht je ervan, zouden wij niet 

samen fijne gezellige kerstdagen kunnen hebben?” Maar wel op één voorwaarde.. Jij en de 

jongens komen helemaal in het nieuw, dat hoort met kerst. Ik heb ook een nieuwe jurk, een 

feestjurk. Samen maken we er mooie dagen van. 

Ze legt de enveloppe, voorzien van een mooi rood strikje op tafel. Hier is alvast jullie 

kerstcadeau. Haar hart is licht en blij als ze naar huis gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 
 

Uw leveranciers van : 
 

Sierbestrating 
Tuinhuisjes 
Tuinhout 

Blank hout 
Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 
Tuinmeubelen 
Tuinverlichting 
Zand en Grond 

Split en Natuursteen  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oppasbureau de Rammelaar 
Uw kind in goede handen 

 
 

Gaat u ook wel eens weg en heeft u een 

oppas nodig? 

Bel dan Darja Gramberg: 06 4296 0973 

Of 

Simone Eissens: 06 4650 9127 

Wij komen met plezier voor maar € 2,50 

p.p. per uur. 

 

De wereld is klein,  

laat het dan gezellig zijn. 

 

Hopelijk tot gauw. 

Darja Gramberg & Simone Eissens 

 

Op zoek naar professionele, 

flexibele gastouderopvang in 

Overschild? 

 www.100bunderbos.simpsite.nl 
of bel 06 42 127 127  

 
Ingeschreven bij KvK en LRK 

 



De spin en het Christus kind 

 
Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. "Oh," gilde de dochter van de 

herbergier. "Maak dat je wegkomt, lelijk mormel." 

 

"Zou ik werkelijk lelijk zijn?" vroeg de spin zich af, toen hij tegen de muur opklom. "Hoe het 

ook zij, mijn web is prachtig." Hij spon een mooi groot web en zocht er een goed plaatsje in 

om de nacht door te brengen. 

 

Maar de volgende morgen, o hemeltje lief, de herbergierster kwam er aan met haar bezem. 

"Wat! Een spinnenweb in mijn schone kamer!" riep ze. Ze veegde het prachtige web naar 

beneden en verjoeg de spin. "Daar ga je," zei ze en joeg hem met haar bezem weg. "Ik kan 

spinnen met hun lelijke harige lichamen en afschuwelijke lange poten niet uitstaan." 

 

"Niemand mag me," jammerde de arme spin, toen hij wegging naar de herbergstal en hij 

begon een web te spinnen van de ene balk naar de andere. Daar viel niemand hem lastig. De 

dieren onder hem waren hem eigenlijk dankbaar, omdat hij de vliegen ving, die hen bij warm 

weer plaagden. 

 

"Nu maak ik me tenminste nuttig," zei de spin. "Als ik nu ook maar mooi was," voegde hij er 

met een zucht aan toe. Maar omdat dat nu eenmaal niet kon, begon hij het fijnste web te 

spinnen, dat ooit door een spin gemaakt werd. 

 

Hij werkte er al sinds lang aan, toen er op een nacht grote drukte in de stal onder hem heerste 

stemmen en het flikkeren van lichten. Hij kon niet ontdekken wat er gebeurde, maar 's 

morgens keek hij naar beneden en daar zag hij in een van de kribben een teer kindje, waarover 

zich een mooie jonge vrouw boog, terwijl een oudere man met een vriendelijk gezicht 

toekeek. 

 

De baby begon te huilen. "Hij heeft het koud," zei zijn moeder. "Ik heb 

al het stro, dat ik kon vinden over hem heen gelegd, maar het is niet 

genoeg." 

 

Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn schitterend web, dat 

zo zijdeachtig zacht was, als distelpluis en zo warm als wol, kwam hij 

van de balk naar omlaag en hij legde het aan de voeten van de moeder. 

Zij pakte het op, legde het over haar baby en stopte het warmpjes om 

hem heen. Hij hield op met huilen en viel tevreden in slaap. 

 

Toen zei Maria, de moeder, tot de kleine grijze spin, die daar trots bij stond: "Grijze spin, 

welke beloning wil je hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn zoon?" 

 

"Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij zijn voorpoten ineensloeg, "als ik toch alleen maar 

mooi zou mogen worden!" 

 

"Dat kan ik niet doen," antwoordde Maria, "je moet zo blijven, als de Heer je geschapen heeft. 

Maar ik zal maken, dat de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 's avonds een spin ontdekt, 

zal hij zeggen: 'Aha, dat betekent geluk.'" 

 

En daarom beschouwt men het tot op deze dag als een teken van geluk, wanneer men 's 

avonds een spin ziet. En tot op de dag van vandaag hangen wij tevens op kerstavond lange 

gouddraden en zilveren 'engelenhaar' in de kerstboom ter herinnering aan de kleine grijze spin 

en het geschenk, dat hij aan het Christuskind heeft gegeven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VOOR IN DE AGENDA ! 

 

 

 

 

                                                                   

 

november 

 

december 

 

januari 

 

   februari 

 

maart 

Ver. Dorpsbelangen over 

voortbestaan verenigingen 

Overschild, 20.00 uur de Pompel 

 

23 

    

Sinterklaasfeest  in de Pompel 

14.30-16.00 uur 

  

1 

   

Workshop voor volwassenen 

In de Pompel, 20.00 uur 

  

13 

   

Doemiddag voor kinderen 

In de Pompel, 14.30-16.00 uur 

  

15 

   

Kerstmarkt in de Pompel 

13.00-18.00 uur 

  

15 

   

Jaarvergadering IJsclub 

In de Pompel om 20.00 uur 

  

29 

   

Nieuwjaarsfeest in de Pompel 

Vanaf  0.30 uur 

  

 

 

1 

  

Kinderspelmiddag 

In de Pompel 

   

18 

  

Zaalvoetbaltoernooi 2x2 

In de Pompel 

   

21 

  

 

Laatste inleverdatum kopij S.P. 

     

1 

 



Kerstknutselen: 

 

Handafdruk krans 
 

 

Dit heb je nodig 
stevig groen papier 

stevig rood papier of gebruik een rood lint 

potlood 

schaar 

lijm 

eventueel glitter of glitterlijm 

 

  

 

 

 

 

Zo ga je te werk: 

 

 

Omtrek ongeveer 12 keer je hand m.b.v. een potlood op stevig groen 

papier. Knip de handafdrukken uit. 

 

 

Lijm de handafdrukken samen in een kransvorm. 

Zorg ervoor dat de polsen een elkaar een beetje 

overlappen. 

 

 

 

Maak van rood breed lint een strik en lijm deze op de 

handenkrans. Eventueel kun je de krans nog met glitter of 

glitterlijm versieren. 

 



 

 

Warmtevol Kerstfeest 
 

Kerst is de mooiste tijd van het jaar, 

gezellig met z'n allen bij elkaar. 

Kerst is niet zomaar een feest. 

Het is een bepaalde wens, 

gedachten,dat je om iemand geeft. 

Kerst is voor iedereen, 

niemand in de kou alleen.  

Kerst is een warmtevol feest.  

Geen tijd voor zorgen of vervelende dingen, 

het is tijd om bij de kerstboom gezellig kerstliedjes te gaan zingen. 

Een mooie boom rijk versierd, 

de lichtjes aan, een mooie tijd breekt aan, 

voor iedereen die ongelukkig is steken we een kaarsje aan. 

Gelukkig Kerstfeest allemaal! 

 



 



ACTIECOMITÉ DE POMPEL 
Een initiatief van Vereniging Dorpsbelangen, Stichting Dorpshuis en S.V. Mono 

 

 

 

Aan alle inwoners van Overschild 

 

 

 

 

Overschild, 19 november 2012. 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Tijdens het bedenken van een plan tot behoud van ons dorpshuis De Pompel kreeg 

het Actiecomité De Pompel de mogelijkheid aangeboden om een website te laten 

maken voor heel het dorp; een zogenaamd dorpsportaal. De ontwikkeling van deze 

website zou volledig gesubsidieerd worden. Het Actiecomité heeft die kans 

gegrepen. 

Met trots kunnen we u melden dat de website op 15 december a.s. officieel in 

gebruik zal worden gesteld.  

Er is een redactie gevormd en er zal zeer nauw worden samengewerkt met Schildjer 

Proat. Ook is een webmaster aangesteld, die er voor zorgt, dat alle informatie op de 

site zal worden geplaatst. 

De bedoeling is dat iedere inwoner, iedere vereniging, club, comité of commissie en 

iedere ondernemer van Overschild zich op de site kan presenteren. Op de site kunt 

u terugvinden wat er allemaal is te doen in Overschild. Van evenementen die 

hebben plaatsgevonden kunt u een verslag lezen en foto’s bekijken. Door middel 

van een contactformulier kunt u reageren op wat u heeft gelezen en gezien.  

Kortom: het wordt een website voor en van alle Schildjers. 

 

Wij nodigen u van harte uit om op 15 december a.s. om 14.00 uur de officiële in 

gebruikstelling bij te wonen en ter plekke de site te bewonderen op een groot 

scherm. U kunt dan ook kennismaken met de redactie en de webmaster. 

 

Graag tot 15 december a.s.. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Actiecomité De Pompel 

 

P.S.: Wilt u nu al een bijdrage inleveren voor plaatsing op de website, dan kunt u die 

via e-mail sturen naar redactie.website@hotmail.nl. Vermeld daarbij duidelijk, dat 

het gaat om een bijdrage voor de website. 

mailto:redactie.website@hotmail.nl


ACTIECOMITÉ DE POMPEL 
Een initiatief van Vereniging Dorpsbelangen, Stichting Dorpshuis en S.V. Mono 

 

 

Aan alle adverteerders van Schildjer Proat 

 

 

Overschild, 19 november 2012. 

 

Beste adverteerder, 

 

Tijdens het bedenken van een plan tot behoud van ons dorpshuis De Pompel kreeg 

het Actiecomité De Pompel de mogelijkheid aangeboden om een website te laten 

maken voor heel het dorp; een zogenaamd dorpsportaal. De ontwikkeling van deze 

website zou volledig gesubsidieerd worden. Het Actiecomité heeft die kans 

gegrepen. 

Met trots kunnen we u melden dat de website op 15 december a.s. officieel in 

gebruik zal worden gesteld.  

Er is een redactie gevormd en er zal zeer nauw worden samengewerkt met Schildjer 

Proat. Ook is een webmaster aangesteld, die er voor zorgt dat alle informatie op de 

site zal worden geplaatst. 

De bedoeling is dat iedere inwoner, iedere vereniging, club, comité of commissie en 

iedere ondernemer van Overschild zich op de site kan presenteren. Ook u kunt uw 

onderneming of organisatie presenteren op de website. Voor slechts € 10,00 per 

jaar extra heeft u niet alleen een advertentie in Schildjer Proat, maar staat u ook op 

de website en kan uw onderneming wereldwijd worden gevonden. 

Kortom: het is niet alleen een website voor en van alle Schildjers, maar het is ook 

een unieke gelegenheid voor u om uw organisatie te presenteren aan de Schildjers, 

maar ook aan alle andere bezoekers van de website. Stuur uw bijdrage over uw 

onderneming/organisatie z.s.m. naar de redactie via redactie.website@hotmail.nl . 

De redactie zorgt er, met de webmaster, voor dat uw bijdrage op de site wordt 

geplaatst. 

 

Wij nodigen u van harte uit om op 15 december a.s. om 14.00 uur de officiële in 

gebruikstelling bij te wonen en ter plekke de site te bewonderen op een groot 

scherm. U kunt dan ook kennismaken met de redactie en de webmaster. 

 

Graag tot 15 december a.s.. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Actiecomité De Pompel 

 

mailto:redactie.website@hotmail.nl


ACTIECOMITÉ DE POMPEL 
Een initiatief van Vereniging Dorpsbelangen, Stichting Dorpshuis en S.V. Mono 

 

 

Aan alle besturen van verenigingen, stichtingen,  

commissies, comités etc in Overschild e.o. 

 

 

Overschild, 19 november 2012. 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Tijdens het bedenken van een plan tot behoud van ons dorpshuis De Pompel kreeg 

het Actiecomité De Pompel de mogelijkheid aangeboden om een website te laten 

maken voor heel het dorp; een zogenaamd dorpsportaal. De ontwikkeling van deze 

website zou volledig gesubsidieerd worden. Het Actiecomité heeft die kans 

gegrepen. 

Met trots kunnen we u melden dat de website op 15 december a.s. officieel in 

gebruik zal worden gesteld.  

Er is een redactie gevormd en er zal zeer nauw worden samengewerkt met Schildjer 

Proat. Ook is een webmaster aangesteld, die er voor zorgt dat alle informatie op de 

site zal worden geplaatst. 

De bedoeling is dat iedere inwoner, iedere vereniging, club, comité of commissie en 

iedere ondernemer van Overschild zich op de site kan presenteren. Op de site kunt 

u terugvinden wat er allemaal is te doen in Overschild. Van evenementen die 

hebben plaatsgevonden kunt u een verslag lezen en foto’s bekijken. Door middel 

van een contactformulier kunt u reageren op wat u heeft gelezen en gezien.  

Kortom: het wordt een website voor en van alle Schildjers en is een unieke 

gelegenheid voor u om uw organisatie te presenteren aan de Schildjers, maar ook 

aan alle andere bezoekers van de website. Zonder uw levendige inbreng is de 

website een statisch geheel. Alleen met uw hulp kunnen we er een dynamisch 

geheel van maken. Help ons de website verder te vullen en stuur uw bijdrage over 

uw organisatie z.s.m. naar de redactie via redactie.website@hotmail.nl. De 

redactie zorgt er, met de webmaster, voor dat uw bijdrage alvast op de site wordt 

geplaatst. 

 

Wij nodigen u van harte uit om op 15 december a.s. om 14.00 uur de officiële in 

gebruikstelling bij te wonen en ter plekke de site te bewonderen op een groot 

scherm. U kunt dan ook kennismaken met de redactie en de webmaster. 

 

Graag tot 15 december a.s.. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Actiecomité De Pompel 

 


