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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
De winter wil maar niet voorbijgaan! Na zo’n veelbelovend lentegevoel van begin maart,
roert maart weer flink zijn staart met sneeuwbuien en vorst.
Maar het voorjaar komt eraan, de voorspellingen worden beter.
Dit voorjaarsnummer staat weer bol van de activiteiten, zoals het optreden in de Pompel
van Cesarea, het neut’n schait’n op 2de paasdag, de jaarlijkse toneelvoorstelling van de
Schildgroep deze keer op zaterdag 27 maart en de jaarlijkse Schildjer Wandeltocht. Ook
komen de jaarlijkse vergaderingen van MONO en van Dorpsbelangen er weer aan.
Dorpshuis de Pompel doet een dringende oproep voor meer vrijwilligers!
Vereniging Dorpsbelangen roept vrijwilligers op om komende zaterdag 16 maart te komen
helpen het Kostererf op te knappen!
Inmiddels is onze dorpswebsite online: www.overschild.nu. Het is een site van en voor
iedereen in dit dorp en eigen inbreng is van harte welkom op redactie.website@hotmail.nl
We hebben inmiddels 2 nieuwe adverteerders gevonden, Amode schoenen uit Siddeburen en
Kantor uit Appingedam.
Henk Kruizenga doet weer zijn jaarlijkse verslag over het weer en ook vindt u een verslag
van de ANLS over hun 12½ jarig bestaan.
Rebecca doet een oproep voor meer deelnemers aan de aerobics, een activiteit van MONO.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:









Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
IJsvereniging
Schildgroep
Oranje Comité
Windlust Mail
Kinderspeelweek

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk
vrijdag 7 juni 2013 binnen zijn bij de redactie op Meerweg 6 of
kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Jelly, Nicole en Rian

Overschild, 10 maart 2013
Beste Dorpsgenoten,
Weer een winter waar omze kinderen op natuurijs hebben mogen staan.
Mooie sneeuw momenten, maar het wordt nu weer tijd voor wat warmer weer,
zodat wij weer kunnen genieten van onze tuinen.
De laatste maanden is er weer veel gebeurd. Oud en Nieuw zonder vuurwerk
was voor ons wel even wennen. Gelukkig was het feest er wel.
Actiecomité
Begin januari is er een subsidie aanvraag samengesteld door Rob en verstuurd
naar de provincie. Op de uitslag is het nu wachten.
Kosterserf
Op 16 maart is het NLdoet dag van het Oranjefonds. Wij willen dan graag
met enige vrijwilligers een nieuw hek plaatsen aan de achterzijde van
Kosterserf en nog wat andere karweitjes. Zie de oproep verderop.
Kern met Pit
Namens ons dorp heeft Rob op 19 maart in Freaylemaborg €1.000,- mogen
ontvangen voor ons project rapport de Pompel. Een keurig jury rapport waar
wij als dorp trots op mogen zijn. Ons project “Bestuurlijk Overschild” voor
2013 werd afgewezen. (rapport en plaquette liggen in de Pompel)
Dam op.
Rob van Dam van TV Noord heeft kortgeleden Overschild bezocht. Harry en
Rob hebben samen met Willy en Tessa, Rob van Dam ontvangen in de
Pompel. Vervolgens heeft Rob van Dam het Saabmuseum van Harm bezocht.
Twee stappen verder stond Lex klaar om Rob van Dam een molenaarspetje op
te zetten en hem uit te leggen hoe de Windlust werkt. Kortom 15 minuten
mooie reclame voor ons dorp. Nieuwsgierig kijk dan naar uitzending gemist
TV noord.
Aardbevingen
Wie had dat gedacht dat het episch centrum van een aardbeving in Overschild
zou liggen. Jos heeft een enquête uitgestuurd en de reacties waren goed. Wij
gaan nu kijken hoe wij jullie van meer informatie kunnen voorzien.
Ledenvergadering
In april wordt er een ledenvergadering gepland datum en agenda volgen.
AED,
In april zal er een herhalingscursus plaatsvinden. Er wordt binnenkort met de
AED vrijwilligers contact gezocht over de data..

Henk Nijdam
Voorzitter DB
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Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Overschild
1.
Opening
De algemene ledenvergadering van 18 april 2012 werd geopend om 20.10 uur in de Pompel in aanwezigheid
van 16 leden. Van het bestuur was Ulbe Noordenbos afwezig. Johan Folkersma en Sandra van der Laan
hebben zich afgemeld.
2.
Vaststelling agenda
Het was niet meer gelukt om de agenda te kopiëren en te verspreiden in het dorp, waardoor de agenda werd
voorgelezen. Op verzoek van G. de Vries werd het agendapunt over het actiecomité onder het kopje van het
jaarverslag gezet. De vergadering besloot deze onveranderd vast te stellen en de vergadering voort te zetten.
3.
Vaststellen van de notulen
Aangezien de vergadering van 2011 een moeilijke vergadering was voor het bestuur hebben de notulen lang
op zich laten wachten. Ze zullen tijdens de volgende Schildjer Proat worden gepubliceerd en zijn
onveranderd door de vergadering vastgesteld.
De situatie aan de steiger is onveranderd en de oude steiger is helaas nog steeds niet weg en er is nog geen
nieuwe aanbouw gepleegd. Gehoopt wordt dat er hiervoor tzt vrijwilligers willen aanmelden om dit te
realiseren.
Verder is er een nieuw speelhuisje op het Kosterserf aangelegd voor €4.100,- waaraan de gemeente en de
woningcorporatie een bijdrage aan hebben geleverd. Ook dorpsbelangen heeft voor enkele honderden euro’s
een bijdrage geleverd. En via de gemeente hebben we een nieuwe paal gekregen voor het ooievaarsnest op
de grens van de ijsbaan en het voetbalveld.
4.
Jaarverslag van de secretaris (deze zaken betreffen dus de periode april 2011 – april 2012)
Het afgelopen jaar was het moeilijk om met vier bestuursleden de belangen van het dorp te behartigen.
Desondanks zijn er veel activiteiten ontplooid, maar zijn wij tot minder in staat dan wij graag zouden willen
doen. Vanaf eind april 2011 neemt het bestuur deel aan het actiecomité voor het behoud van de Pompel. Dit
is een innitiatief van Dorpsbelangen, de beheerstichting, MONO, gemeente en provincie, dat tot doel heeft
de Pompel voor de gemeenschap te behouden. De financiering hiervan staat vanwege het definitief
wegvallen van de school onder grote druk, waardoor er slimme oplossingen moeten worden gezocht.
Hiervoor neemt het bestuur deel aan vergaderingen en activiteiten die worden georganiseerd, zoals de
informatiemarkt en informatiebijeenkomsten. Ondanks dat wij nu een hoop weten over de mogelijkheden,
weten we niet zeker of we het gebouw voor de gemeenschap kunnen behouden. In september dit jaar is de
dorpsvisie in een speciale vergadering vastgesteld en aan de gemeente aangeboden. Deze visie is door B en
W en de gemeenteraad positief kritisch ontvangen. Een belangrijke discussie die op dit moment speelt zijn
de gemeentelijke bezuinigingen, in de vorm van de perspectiefwissel. Deze discussie is nog niet gevoerd en
wij zullen ons verzetten tegen voorstellen die Overschild zullen raken. Voorbeelden zijn het niet strooien
van niet essentiele wegen en het bijhouden van groenvoorzieningen. Het dorp is door het wegvallen van de
school al hard genoeg getroffen en als het dorp de Pompel overneemt dan wordt er al heel veel bezuinigd.
Om deze reden zijn wij samen met andere besturen in overleg getreden met de gemeente. Daarnaast was aan
het begin van dit kalenderjaar onzekerheid over de kwaliteit van de dijk van het Eemskanaal. Binnenkort
gaan we met de provincie spreken over zaken rond het Eemskanaal. Daarnaast heeft het bestuur zich ingezet
om de speeltoestellen van het Kosterserf veilig te houden en is er oud en nieuw georganiseerd.
4.1
Discussie over actiecomité.
Uit de zaal werd eenvraag gesteld over de status/ juridische vorm van het actiecomité

en de mate van aansprakelijkheid. Op het moment dat er verantwoordelijkheid moet worden genomen voor
belangrijke investeringen voor het behoud van de Pompel is het belangrijk verantwoordelijkheden helder te
hebben. Het actiecomité is een overleggroep van de beheersstichting, Dorpsbelangen, Mono, de gemeente en
de provincie. Het heeft geen juridische status, maar is vooral bedoeld om alle informatie, kennis en inzet bij
elkaar te brengen in een overleg. Maar het is nog geen aparte stichting of vereniging, waardoor het niet
zelfstandig besluiten kan nemen. Op het moment dat er geld geinvesteerd zou moeten worden zal dit
waarschijnlijk gebeuren via de stichting of de gemeente.
4.2
Discussie over bezuinigingen.
Ook de gemeente Slochteren wil bezuinigen op haar diensten voor haar burgers. Het nalaten van strooien
van de Kanaalweg, Meerweg en Oude Graauwedijk in de winter is hier een voorbeeld van. Het bestuur van
Dorpsbelangen is het niet eens met deze plannen en zullen zich hiertegen dus verzetten.
5.
Commissies
5.1 Kinderspeelweek
De kinderspeelweek was gezellig en de financiën waren in evenwicht, deze zullen binnenkort door Evelyn
van Ommen gecontroleerd worden.
5.2. Evenementen
De evenementen waren over het algemeen geslaagd, jammer dat niet alle activiteiten druk bezocht werden.
Er is een klein tekort gesloten, een mogelijk oplossing zou een bazaar zijn, ook moet Dorpsbelangen nog
€225,= overmaken. De financiën worden binnenkort door Corry van der Laan gecontroleerd.
5.3. Schildjer Proat
Schildjer Proat is financieel sterk en heeft ook dit jaar weer een overschot, de kas zal binnenkort worden
gecontroleerd door Greet Nijborg.
5.4. kas dorpsbelangen
De kas van Dorpsbelangen zal gecontroleerd worden door Harm van der Laan.
6. Aftreden en verkiesbaar bestuur Dorpsbelangen
Dit jaar treed er niemand van het bestuur af en niemand toe, Ulbe wordt gevraagd hoe hij zijn lidmaatschap
het volgende jaar gaat voortzetten. Henk heeft aangekondigd vanaf 2013 te stoppen met het voorzitterschap
van Dorpsbelangen. Op dit moment zijn er vele verenigingen in het dorp, die op de een of andere manier in
het algemeen belang van het dorp zijn. Dit komt voort uit een lange traditie en uit een tijd toen er een andere
soort gemeenschapszin in het dorp was. Op dit moment kampt ieder bestuur met een krapte aan mensen en
zou het samenvoegen van de besturen van de verschillende verenigingen een optie zijn. Dit kan alleen op
vrijwillige basis, maar zal heel veel overlap in functies kunnen voorkomen. Afgesproken is dat hierover dit
jaar een discussie wordt gestart die er wellicht toe zal leiden dat er in ieder geval beter wordt samengewerkt
en het bestuur van Dorpsbelangen door meerdere verenigingen wordt gedragen.
7. Dorpsvisie
Het dorpsvisie rapport is aangeboden aan de gemeente en hierover is nog geen gesprek geweest met de
betrokken wethouder. Wel wordt er binnenkort een overleg gevoerd met een ambtenaar van de provincie om
de zaken te bespreken die spelen rond de verbetering van de dijk van het Eemskanaal.
8. Pad Kanaalweg/ Graauwedijk
Over dit wandelpad is afgesproken dat Dorpsbelangen een brief gaat schrijven naar de gemeente om dit
proces vlot te trekken. Deze zaken worden in overleg met Thomas Fledderman gedaan.
9. Regelmatig contact gemeente/ politie
De gemeente maakt tijd vrij om regelmatig met Dorpsbelangen bestuurders te spreken. Het afgelopen jaar
hebben we geen gebrek aan belangstelling gehad vanuit de gemeente, maar het zou verstandig zijn als het
bestuur van de vereniging en B en W een keer per jaar om de tafel gaan zitten en afspraken maken hoe we
zoveel mogelijk uit de visie kunnen verwezelijken.
10. Fietspad Meenteweg, Graauwedijk.
Op dit moment is het fietspad aan de Meenteweg minder goed afgewerkt dan mogelijk is. Het bestuur gaat
hierover in gesprek met de gemeente.

Uitnodiging/Oproep
Hierbij nodigen wij vrijwilligers uit om op zaterdag 16 maart te
helpen het kosterserf op te knappen.
Ondanks dat het kosterserf er dankzij de inzet van de maaiers er netjes bij ligt vragen
wij u om uw hulp. Dit om ervoor te zorgen, dat dit in de komende jaren zo blijft, dit
gaan wij doen door het vervangen van het achterste hek, het opknappen van het
voorste hek en het losmaken, vervangen van het zand.
Op zaterdag 16 maart organiseert het Oranjefonds een vrijwilligersdag, dat wij een
mooi initiatief vinden om iets te doen.
Ik hoop, dat het u leuk lijkt om die dag de handen uit de mouwen te steken, zodat het
Kosterserf er daarna voor jaren weer goed bij ligt. Graag zien wij u op zaterdag
16 maart bij het Kosterserf. Van 10.00 – 14.00 uur.
Meer informatie volgt, maar u kunt zich hiervoor opgeven via het onderstaande
mailadres.
Met vriendelijke groet,
Jos Nugteren
Bestuurslid dorpsbelangen Overschild
josnugteren@hotmail.com
tel. 06-12792523
http://www.nldoet.nl/nldoet/

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

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

DE POMPEL
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NIEUWSBRIEF 2E JAARGANG NR 1
27 februari 2013
Tot nu toe …
Op 20 december 2012 heeft de Gemeenteraad van de
Gemeente Slochteren een besluit genomen over de
toekomst van De Pompel. Kortweg houdt dat besluit in:
a. Dat we het gebouw mogen overnemen van de
gemeente voor 50% van de marktwaarde plus de
aankoopkosten; in totaal € 87.500.
b. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
stelt de gemeente een bedrag van € 35.000
beschikbaar.
c. Voor het creëren van een jeugdhonk draagt de
gemeente € 5.000 bij, en
d. Voor het energiezuiniger maken van de verlichting
etc. een bedrag van € 20.000.

Dat kunnen b.v. zijn: aannemers, timmerlieden,
metselaars, stukadoors, installateurs (gas,licht,water),
stoffeerders, schilders enz..
Zij moeten wel ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel.
De bedoeling is dat we binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren waar we al deze ondernemers op
de hoogte brengen van onze plannen en de manier waarop
we die willen realiseren.
Ben je zo’n ondernemer en wil je graag uitgenodigd
worden voor die informatiebijeenkomst? Geef je dan
z.s.m. op bij het Actiecomité De Pompel in de persoon
van Henk Nijdam, nijdamhenk@gmail.com.

Op de eerste werkdag van de maand januari hebben we in
het provinciehuis een subsidieaanvraag neergelegd voor
het totale bedrag van € 162.000. Hierover is nog geen
besluit genomen en moeten we nog even geduld hebben.
Maar als de subsidie wordt toegekend, dan ziet het er
goed uit voor ons dorpshuis en kunnen we onze plannen
gaan uitvoeren.

De styling

We zijn dus alvast begonnen met het formuleren van ons
aanbestedingsbeleid, zodat we direct van start kunnen als
het besluit over de subsidie is gevallen.
Ondertussen hebben we ook een begin gemaakt met
fondswervingsactiviteiten. Op basis van een optimistische
schatting van het fondswervingbureau mag een opbrengst
van € 50.000 worden verwacht.

Voordat al het werk kan worden begonnen moeten we
natuurlijk wel weten hoe het er allemaal uit moet gaan
zien qua stijl, kleuren en materialen etc.. Om dat te gaan
bedenken willen we een z.g. stylingcommissie in het
leven roepen. De commissieleden komen uit het dorp,
hebben interesse in de aankleding van ons dorpshuis,
hebben er feeling voor en willen op basis van consensus
daar het bestuur over adviseren. En je mag er natuurlijk
ook (een beetje) verstand van hebben. De commissie van
ca 5 personen wordt voorgezeten door een bestuurslid van
de stichting dorpshuis. Wil je meedoen, meepraten en
meebeslissen over het aanzien van ons dorpshuis? Meld je
dan z.s.m. aan bij Rob Gramberg,
grambergrob@hotmail.nl.

Oproep
Met de gemeente zijn we in overleg over een
gebruiksovereenkomst voor de periode tot 31 december
2013.
Kortom: we zitten niet stil.

Aanbestedingsbeleid
Op grond van de provinciale richtlijnen moeten we straks
de uit te voeren werkzaamheden via een onderhandse
aanbesteding “aan de man” brengen. We zijn verplicht om
tenminste drie partijen uit te nodigen een offerte uit te
brengen.
De selectiecriteria voor de gunning mogen we zelf
bepalen.
De kern van ons aanbestedingsbeleid is het principe dat
we de financiële middelen zoveel als mogelijk “in het
dorp” willen houden. Dat betekent dat we graag in contact
komen met alle in Overschild e.o. gevestigde ondernemers, die zouden kunnen en willen participeren in de
veranderingen in ons dorpshuis.

Zoals bekend is ons dorpshuis een 100%
vrijwilligersorganisatie en met de inzet van die
vrijwilligers gaat het de goede kant op. Maar we zijn er
nog niet. (Zie ook de oproep elders in deze editie van
S.P.).
Wil je ook toetreden tot het legioen van patatbakkers,
bierschenkers en soppers? Of wil je je beste krachten
geven als (toekomstig) bestuurslid of als beheerder?
Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden bij een
bestuurslid van de Stichting (Thomas Fledderman, Henk
Kruizenga, Harry Wieringa, Ina Kiel of Rob Gramberg).

Vragen
Voor alle vragen over deze nieuwsbrief, de toegang tot
De Pompel of anderszins kun je contact opnemen met
Rob Gramberg, 06 16678193 of
grambergrob@hotmail.nl.

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

NIEUWE OPROEP!!
Niet zo lang geleden hebben wij een oproep gedaan aan alle inwoners van Overschild om
zich aan te melden als vrijwilliger in ons dorpshuis De Pompel.
Dat heeft gelukkig een paar nieuwe vrijwilligers opgeleverd, maar het is nog lang niet
genoeg om ons dorpshuis ook op langere termijn draaiend te houden. Helaas hebben
namelijk ook een paar mensen zich (naar zij zelf hopen) tijdelijk terug moeten trekken om
persoonlijke redenen.
De vrijwilligers van nu zijn stuk voor stuk enthousiaste inwoners, die naast hun drukke
banen, naast hun kinderen, naast hun hobby’s etc., het van groot belang vinden voor de
leefbaarheid van ons dorp, dat er een dorpshuis blijft bestaan. Want:
Als naast het verdwijnen van onze basisschool ook nog het dorpshuis moet worden gesloten
wordt Overschild binnen de kortste keren een zielloos dorp. Een dorp zonder sociale
samenhang en saamhorigheid.
Betaalde krachten (in loondienst of via een pachtconstructie) is financieel een doodlopende
weg; dat is gewoon een kwestie van rekenen. Ons dorpshuis is dus alleen met vrijwilligers
open te houden; op basis van saamhorigheid dus!

Daarom deze herhaalde oproep. Het is inmiddels “vijf over
twaalf”. Geef je op als vrijwilliger voor ons dorpshuis en doe wat
er binnen je mogelijkheden ligt voor De Pompel, ons dorp en
jezelf.
Bij het mededelingenbord in de entree van De Pompel hangen aanmeldingsformulieren,
maar bellen kan natuurlijk ook: 06 16678193.

Nieuwgeboren in Overschild

IN MEMORIAM: Jan Soede
Mijn herinneringen aan een markante persoonlijkheid.
Jan Soede gestorven op 1 februari 2013 in de leeftijd van 76 jaar.
Zoals in de rouwkaart stond, te vroeg en onverwacht, allebei waar.
Wat echter nooit vermeld wordt, is wat hij voor Overschild betekend heeft.
Vele zaken hadden zijn belangstelling en vooral de financiën. De zelfwerkzaamheid was in die tijd een
hot item en dat paste precies in zijn denken en dus kregen we goedkoop hekwerken voor de kleuters en
speelwerktuigen voor de school.
Ik geloof, dat Jan in alle verenigingen, die ons dorp rijk was, een functie heeft vervuld, van eenvoudig
lid tot meestal voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het was een man van principes, gesjoemel was hem een gruwel en de kerkelijke waarden stonden
bovenaan en dus kwam hij altijd op voor de belangen van de kerk, maar ook voor de individuele leden
van de kerk en wat volgens zijn ideeën goed was voor het dorp. Jan was soms een moeilijke man. Hij
kon uiterst ongemakkelijk en onverwacht uit de hoek komen op vergaderingen.
Wij hadden in het begin een moeizame verhouding. Niet verwonderlijk, we waren beiden
Westerlingen, beiden ‘baasjes’ en beiden overtuigd van ons gelijk. Een betere combinatie van karakter
eigenschappen is nauwelijks mogelijk om NIET in conflict te komen en dat gebeurde dan ook
geregeld.
Om zaken te regelen had ik hem nodig. Ik denk aan het sportveld en het Kosterserf, dat waren
eigendommen van de Kerk. Jan zat tenslotte in de kerkenraad en wilden we, als Mono en
Dorpsbelangen wat, dan hadden we hun toestemming nodig. Jan was onze pleitbezorger en zij het
moeizaam, kwam het tot ieders tevredenheid voor elkaar.
Wij beiden zaten toen o.a. in het bestuur van MONO en trachtten de financiën binnen de club te
houden. Jan zat al, als bestuurder met zijn kinderen in de tafeltennis club in de oude openbare school
van meester Van der Holt. Eigenlijk net zo’n coryfee als Jan met dat verschil, dat Jan ‘kerkelijk’ was
en Otto ‘openbaar’. Gezien het karakter van Otto, verliep die samenwerking soepel.
Later bij de POMPEL werd onze verhouding zakelijker. De belangen van de Stichting werden
belangrijker, dan de persoonlijke tegenstellingen en vaak vonden wij elkaar op dit vlak en soms botste
het hevig. Ik was bereid te sjoemelen in het belang van het dorp en de Stichting, Jan niet.
Ik sluit af. Jan was, zoals al eerder vermeld, zo nu en dan, een moeilijke man in overleg situaties, maar
hij handelde altijd gedreven door zijn principes, zowel kerkelijk als sociaal.
Hoe ouder wij werden, des te beter we met elkaar konden opschieten, maar altijd werd van zijn kant
een zekere afstand bewaard en dat was jammer, ik bleef meneer Mol en hij Jan.
Ronald Mol.

Wij Gedenken
Jan Soede

Jan overleed op 1 februari 2013, op 76 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw op de Kanaalweg 12 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

WEBSITE-NIEUWS
Tijdens de gezellige en drukbezochte Kerstmarkt op 15
december 2012 is de nieuwe website van ons dorp in
aanwezigheid van burgemeester Geert-Jan ten Brink
officieel geopend.

Deze website is voor en van alle
inwoners van Overschild. Iedereen
kan zijn/haar eigen inbreng
doormailen naar de redactie van de
website, te weten
redactie.website@hotmail.nl .
De redactie bestaat uit Willy de Vries
(webmaster); Karen Wieringa en
Jelly Dijkstra.

Als u de site wilt bekijken, gaat u naar www.overschild.nu ; dan naar Dorpsportaal
Overschild. Op de homepage ziet u bovenaan allerlei tapjes (nieuws, agenda, over het dorp,
etc.), waarachter info over dat onderwerp staat.
Bij bijv. agenda staan per maand (hopelijk) alle aktiviteiten vermeld, die in ons
dorp/dorpshuis plaatsvinden. Bij bijv. foto’s staan o.a. foto’s van de lancering van de website
en Sinterklaasfoto’s.
Zo is het ook mogelijk om te adverteren voor slechts € 15,= . Mocht u in combinatie met de
dorpskrant Schildjer Proat willen adverteren op de website, dan is de prijs van de advertentie
maar € 10,= .
De redactie is druk bezig om meerdere leuke onderwerpen/thema’s o.i.d. op de site te
plaatsen. Zo denken we bijv. aan een Schildjer Minimarkt, waarbij iedereen spulletjes kan
ruilen en/of aanbieden. Mocht u zelf nog leuke ideeën hebben, dan horen we dat heel graag.
Het zou heel fijn zijn, als de site echt gemaakt wordt door de inwoners zelf.
Ook alle verenigingen uit het dorp kunnen info en evt. foto’s op de site zetten.
Wij (de redactie) hopen, dat de site goed bezocht gaat worden en dat we zo veel mogelijk
inbreng van de dorpsgenoten kunnen plaatsen. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden
via onze dorpskrant.
De Redactie van de website

AEROBICS

Op maandagavond is er aerobics van 19.15 – 20.15 uur.
Dit doen we met een aantal fanatieke dames. Alleen het zou leuk zijn
om er nog een aantal dames bij te krijgen (Heren mogen ook
natuurlijk ).
Hierom een oproep voor iedereen die van sporten houd en het
gezellig vind om samen met anderen te bewegen.

Hieronder een uitleg hoe een les in elkaar steekt.
De les bestaat uit een aantal onderdelen. Ongeveer het eerste half uur wordt gebruikt voor
cardiotraining.
D.m.v. aerobicspassen bouw je een dansje op. De opbouw bestaat uit veel herhalingen, en de
passen zijn eenvoudig uit te voeren. Voor jong en oud!!
Na een half uur ga je door met spierverstevigende oefeningen.
Alle spieren van het lichaam komen aan bod. Doormiddel van oefeningen op de grond of
staand.
De laatste 5 minuten zijn voor de cooling- down. Heerlijk alle spieren nog stretchen en weer
tot rust komen. Dit helpt ook om spierpijn te voorkomen.
Wie nieuwsgierig is geworden nodig ik van harte uit om een keer mee te doen!!
Met vriendelijke groet,
Rebecca

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Op 2 april a.s. houdt onze sportvereniging weer haar jaarlijkse ledenvergadering.
In deze Schildjer Proat is daarvoor een oproep geplaatst.
De relevante stukken van deze vergadering kunt u een week voor aanvang van de vergadering
toegestuurd krijgen via e-mail. Een verzoek daartoe richt u aan s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Hoewel de agenda de normale zaken omvat zal er toch het nodige te bespreken zijn.
Er treden tenminste 3 bestuursleden af, die zich niet meer herkiesbaar stellen. Er zijn een paar
kandidaten gevonden die vacatures in het bestuur willen invullen, maar wij hopen natuurlijk op meer
kandidaten. Er moet de komende jaren behoorlijk worden aangepakt. Wil je als bestuurslid onze
vereniging meehelpen een nieuwe, heldere koers te varen geef je dan op bij Erwin van der Laan of
stuur een e-mail naar s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Zo’n ledenvergadering leidt natuurlijk al snel de aandacht af van waar het bij ons om gaat: het
actieve sporten.

In januari jl. hebben we weer in de zaal gevoetbald. Dit keer alleen met deelnemers uit
Overschild. De teams waren verdeeld over twee poules: een jeugdpoule en een seniorenpoule.
Na een spannend toernooi werd in een zinderende finale duidelijk dat de Oude Knarren net iets tekort
kwamen. Gebr Ko (Jeroen en Rick) gingen er met de beker vandoor.

Rebecca (onze “aerobicsjuf”) heeft haar lessen op maandagavond weer hervat. Om 19.15
uur gaat in de sportzaal de muziek aan en kan er worden gewerkt aan buik- en andere spieren. Er is
nog volop ruimte om mee te doen. Lekker een uurtje intensief bewegen? Kom eens langs.

Het aantal badmintonners blijft stabiel, maar er is nog ruimte over. Op
donderdagavond om 19.30 uur worden de netten opgehangen in de sportzaal en kan er op drie banen
worden gespeeld. Enkelspel, dubbelspel, alleen mannen, alleen vrouwen, zelfs gemengd is mogelijk.
Om 21.00 uur wordt de boel weer opgeruimd en kan aan de bar de partijtjes worden geanalyseerd.

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

De volleybal activiteiten op maandagavond zijn stilgelegd, omdat er te weinig
deelnemers waren. Een aantal heeft toch gemeend de volleybaldraad weer te moeten oppakken.
Voorlopig op eigen verantwoordelijkheid proberen ze nu de volleyballiefhebbers opnieuw te
interesseren, maar nu op dinsdagavond. Wil je meedoen? Meld je aan bij Klaasje Pen.

Tot slot hebben we dan nog de vermaarde kindergym op woensdagmiddag onder
leiding van Wendy. Van 13.00 tot 14.00 uur “trainen” de kinderen uit de bovenbouw en om 14.00
uur is het de beurt aan de kinderen uit de onderbouw. Wil je ook meedoen? Kom gewoon eens kijken
in De Pompel en vraag een aanmeldingsformulier aan Wendy. Heb je een schoolvriendje of –
vriendinnetje op bezoek? Geen probleem; voor slechts € 2,00 per keer kun je die gewoon meenemen.

Pasen komt er weer aan en dus komt Neut’n Schait’n weer in zicht. Dankzij nauwe
samenwerking met de Stichting Dorpshuis is de toekomst van dit traditionele volksvermaak veilig
gesteld. Noteer in de agenda: maandagmiddag 1 april a.s. (2e paasdag) in De Pompel.

Op zaterdag 4 mei a.s. kan iedereen weer meedoen aan de wandeltocht Rondom Schildmeer,
die we al vele jaren met succes organiseren. Ook dit jaar kan weer worden gewandeld over 4
afstanden: 5, 10, 17 en 30 kilometer. Vanaf 8.30 uur kan worden gestart. Om 18.00 uur moet
iedereen weer binnen zijn. Leden van de wandelbond en/of van s.v. Mono wandelen tegen een
gereduceerd tarief.
Voor vragen of opmerkingen over deze bijdrage: Rob Gramberg, 06 16678193 of mail naar
s.v.mono.overschild@hotmail.com.

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Dinsdag 2 april 2013
Algemene ledenvergadering S.V. MONO
Aanvang:
Locatie:

20.30 uur
De Pompel

s.v.mono.overschild@hotmail.com

DORPSINFO
SCHOOLVAKANTIES 2013
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie basisonderwijs
Zomervakantie voortgezet onderwijs

week 8
week 18
week 28 t/m 33
week 28 t/m 34

(16.02.
(27.04.
(06.07.
(06.07.

t/m
t/m
t/m
t/m

Voor de vakanties in het midden en zuiden van Nederland:
zie www.schoolvakanties-2013.nl .

DATA ZATERDAGEN OPHALEN OUD PAPIER IN 2013

26 januari

27 juli

23 februari

31 augustus

30 maart

28 september

27 april

26 oktober

25 mei

30 november

29 juni

28 december

Op deze zaterdagen kunt u al uw oud papier ’s morgens vroeg buiten zetten!

24.02.)
05.05.)
18.08.)
25.08.)

OPBRENGST OUD PAPIER

Vanaf juli 2012 is de opbrengst van het oud papier bedoeld voor het dorpshuis
De Pompel. Daarover heeft u in de vorige edities van onze dorpskrant al kunnen
lezen. De vrijwilligers die zich hebben opgegeven, weten allemaal wanneer ze
dit jaar moeten rijden en lopen. Tot nog toe loopt dat goed.

De opbrengst ziet er als volgt uit:
Juli

2012

2620 kg

€ 170.30

Augustus

2012

2780 kg

€ 139.00

September

2012

4420 kg

€ 221.00

Oktober

2012

2640 kg

€ 138.60

November

2012

2760 kg

€ 158.70

December

2012

3800 kg

€ 199.50

Januari

2013

2700 kg

€ 141.75

Februari

2013

1960 kg

€ 96.00

De kiloprijs van het oud papier wisselt regelmatig, zodat je de maanden niet met
elkaar kunt vergelijken qua kilo-opbrengst en geldbedrag. Al met al mooie
bedragen, waarvoor hartelijk dank.
Maar misschien kunnen we met z’n allen ervoor zorgen, dat er nog beter wordt
gelet op de zaterdagen dat het oud papier aan de kant van de weg gezet kan
worden. Dan kan er nog meer geld opgebracht worden.
Ook hier geldt: voor en door de inwoners zelf!
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Dorpshuis,
Jelly Dijkstra

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

23 maart 2013
Grandioze Muziekavond in De Pompel
m.m.v.

CESAREA
Aanvang: 21.30 uur
Zaal en snackbar open vanaf 16.30 uur
Toegangsprijs: € 5,00
Geregistreerde vrijwilligers van De Pompel hebben vrij toegang!

De band CESAREA is ontstaan doordat een paar vrienden samen dagelijks aan het musiceren waren en
op een gegeven moment besloten om een band te vormen. Zij haalden er 2 zangeressen bij, zorgden
voor een repertoire en gaven hun band de naam CESAREA! Het eerste optreden was op een
Nieuwjaarsfeest in de Molukse wijk De Wijert. Dit was in 1986! Alhoewel de meeste oud-leden, op
twee na, eruit zijn en we nu 25 jaar verder zijn, bestaat de band vandaag de dag nog steeds!
Onlangs werd er een groot jubileumfeest in Huize Maas gegeven ter ere van het 25 jarig bestaan!! Wat
wel heel erg jammer was, was dat de drie zangeressen besloten om op dat moment afscheid van de band
te nemen. Inmiddels hebben wij drie nieuwe zangeressen en het eerste optreden is inmiddels een feit!
De band CESAREA speelt bekende swingende Funky-Soul- en Discocovers. Denk hierbij aan nummers
van o.a. Chaka Khan, Michael Jackson, Incognito, Brand new Heavies, Kool and the Gang, CHIC en
James Brown.
De band CESAREA is uitermate geschikt voor feestjes, waar gedanst moet worden!!
Kijk voor meer informatie ook op www.cesarea.nl

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Visagie op Afspraak

Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag
08:45-12:00
woensdag
08:45-13:45
donderdag
08:45-12:00
vrijdag
08:45-12:00
zaterdag
08:45-16:45

13:00-17:45
13:00-17:45
13:00-17:45

Kinderspeelweek Overschild.

Hier weer even een kort berichtje van het Speelweekbestuur. De datum van de
speelweek was natuurlijk al bekend maar toch zullen we hem nog een keertje
vermelden 5 t/m 9 augustus 2013 zal de 32e Kinderspeelweek worden
georganiseerd. Het thema is Middeleeuwen, dus jullie kunnen je allemaal weer
hier op voorbereiden. Je kunt je al opgeven via de website:
www.kinderspeelweekoverschild.nl of anders vul je de lijst in, die in de volgende
Schildjer Proat toegevoegd zal worden. Voor vragen over de speelweek voor
nieuwe deelnemers kun je altijd contact met ons opnemen.
Sandra van der Laan 06-25598785
Met vriendelijke groeten,
Het speelweekbestuur.

Voortgang activiteiten Eemskanaaldijk
In de editie van december schreven we al over de werkzaamheden aan de Eemskanaaldijk ter hoogte
van het dorp tot aan de Bloemhofbrug. Het zal ieder opgevallen zijn dat er al veel bomen langs de dijk
gerooid zijn tussen de Bloemhofbrug en Groningen. Uiteindelijk zullen alle bomen verdwijnen en niet
vervangen worden. Het zal even wennen zijn.
Onderstaand een bijdrage met informatie van het waterschap Hunze en Aa’s, van de hand van de
heer van der Leij over de werkzaamheden en toekomstige activiteiten.

Geachte heer / mevrouw,
Vanwege uw betrokkenheid bij de veiligheid van de Eemskanaal kaden hierbij een bericht m.b.t. de
stand van zaken van de zuidelijke kade van het waterschap Hunze en Aa’s.
Door het waterschap en de provincie zijn in samenwerking enkele werken uitgevoerd ter verbetering
van de kade. Deze werkzaamheden zijn in de afgelopen maanden uitgevoerd in opdracht van de
provincie. Dit betreft een versterking van de teen van de kade onder water en het ophogen van de
kade van km. 13,5 tot km. 14,4. Het versterken van de teen van de kade is de taak van de provincie in
het kader van de scheepvaart, het ophogen is een taak van het waterschap in het kader van de
veiligheid tegen overstroming.
De versterking van de teen van de kade is uitgevoerd d.m.v. het aanbrengen van kleigrond wat is
afgedekt door een folie met wiepen waarop stortsteen is aangebracht. De ophoging van de kade tot
een kruinhoogte van 2 meter + NAP is met kleigrond uitgevoerd.
Daarnaast is de provincie bezig met het aanbrengen van een kleibedekking op diverse plaatsen aan
de teen van de kade om de kade beter waterdicht te maken. Dit laatste gebeurt in het kader van
afspraken die in het verleden zijn gemaakt tussen het waterschap en de provincie.
Het waterschap is in december 2012 gestart met de toetsing van de kade conform de hiervoor
geldende landelijke eisen, de zogenoemde Leidraad toetsen veiligheid regionale
waterkeringenkeringen. Via de hierna aangegeven link kunt u het volledige leidraad rapport inzien en
eventueel downloaden (http://goo.gl/CohvV)
De eerste stap in deze toetsing is het verrichten van een 12-tal boringen tot 10 meter onder de kruin
van de Eemskanaal kade in het traject van Groningen tot Delfzijl. Op deze wijze wordt exact de
grondsamenstelling in beeld gebracht waarna d.m.v. diverse proeven de stabiliteit van de kade kan
worden bepaald. De uitkomst hiervan wordt vergeleken met de norm voor de stabiliteit. Uiteindelijk kan
op deze wijze de veiligheid van de kade voor de toekomst (25 jaar vooruit) worden vastgesteld.
De komende jaren zal het waterschap de stabiliteit van de kade verder verbeteren door o.a. de kap
van de bomen die in de zone van de kade staan. Met name het wortelstelsel van bomen zorgt voor
extra lekkage van kanaalwater door het dijklichaam. De kap van deze bomen zal in totaal ca. 3 jaar in
beslag nemen.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij
mailen of eventueel bellen.

Namens het waterschap Hunze en Aa’s,
Henk van der Leij
specialist Kering en Veiligheid

Nieuws van het Oranje comité.

Voor het Oranje comité is 2013 een speciaal jaar.
Een rustig jaar, waarin we weinig organiseren
rondom 30 april.
U zult zich wel afvragen wat hier de reden van is.
Wel beste lezers, dat wordt veroorzaakt door de abdicatie van onze
Majesteit koningin Beatrix. Als trouwe volgers van de monarchie was 28
januari voor ons een bijzondere dag, de koningin kondigde haar abdicatie
aan.
Alleen het woord abdicatie is al een plechtigheid op zich, velen van ons
hadden nog nooit van het woord gehoord. Abdicatie is het neerleggen van
een meestal vorstelijke functie bijv. pausschap, koningschap of keizerschap
bij het leven, in tegenstelling tot beëindiging door overlijden.
De grondwet bepaalt niet op welke wijze afstand gedaan moet worden. Het
is zelfs niet onderworpen aan ministeriële verantwoordelijkheid.
Het is enkel de Koning of Koningin die afstand kan doen.
Kleine geschiedenisles: de volgende Nederlandse
vorsten hebben afstand gedaan van het
koningschap:
 Willem der Nederlanden 1840
 Wilhelmina der Nederlanden 1948
 Juliana der Nederlanden 1980.
Dit betekent dat Juliana 32 jaar heeft geregeerd
en haar dochter Beatrix 33 jaar. Stel dat WillemAlexander ook ongeveer 33 jaar gaat regeren, dan
weten de leden van het oranje comité niet of ze
ooit nog weer een abdicatie gaan meemaken.
Wij wachten nog op een uitnodiging voor de plechtigheid in de Nieuwe
kerk. Mocht dit niet doorgaan, dan willen wij zeker niets missen en zitten
wij voor de TV. We hopen op uw begrip, als trouwe oranje fans kunnen wij
dan niet op een post zitten in een speeltuin tijdens een puzzelrit.

Gelukkig worden er rondom 30 april door scholen etc. wel veel festiviteiten
georganiseerd. De bazaar heeft de kinderen van Overschild dit jaar bediend
van een aantal leuke spelletjes.
Voor 27 april, de verjaardag van onze aanstaande koning staat een
spetterende voorstelling van de Schildgroep gepland. Natuurlijk is er weer
de traditionele verloting en zorgen we na afloop voor een sfeervolle
afterparty met muziek.
Begin april kunt u de leden van het Oranje comité weer verwachten voor de
collecte, zodat we volgend jaar, mits het voortbestaan van ons dorpshuis
niet in het gedrang komt, met frisse moed weer een programma voor u
kunnen neerzetten, zoals u van ons gewend bent.
Nu ga ik weer snel verder met het zoeken naar een passend hoofddeksel,
mocht er nog een uitnodiging komen.
Hartelijke groet namens het Oranje comité (Afine Noordenbos, Dianne
Blaauw, Jacquelien Bijzet)
Tessa Dijkstra.

Het weer in 2012
Het weer in 2012 wordt door weerkundigen als een normaal jaar getypeerd. De
gemiddelde jaartemperatuur was 10,3 C tegen 10,1 van het langjarig gemiddelde.
(gem. laatste 10 jaar)
Landelijk hadden we 1725 zonuren tegen 1643 normaal, en er viel 873 mm neerslag tegen 843
mm normaal. (Normaal is hierbij ook het langjarig gemiddelde.)
In Overschild viel 842 mm neerslag, het aantal zonuren was in het noorden iets lager.
Toch verliep het weer in 2012 allesbehalve normaal, het verliep sterk wisselvallig, waarbij we
van het ene uiterste in het andere vielen. Dit in tegenstelling tot 2011, waarbij het soms lange tijd
hetzelfde weertype was.
Zo begon 2012 buitengewoon zacht met plus 14
C op nieuwjaarsdag met veel neerslag en hoge
waterstanden. We herinneren ons allemaal nog
wel de evacuatie van Woltersum en omgeving op
vrijdag 6 januari.
Eind januari viel de vorst in die ook de eerste 10
dagen van februari aanhield. Er was zelfs sprake
van een officiële koudegolf met minima bij ons
van -19 op 4 en 5 februari. De landelijk laagste
temperatuur werd gemeten in Lelystad op 4 febr.
met -23 C. De gevoelstemperatuur daalde tot -30
wat gemiddeld maar één keer in 30 jaar voorkomt.
De eerste 10 dagen van februari waren de zonnigste dagen in februari in 100 jaar, mede
doordat de sneeuw vooral in de nacht viel.
De lente van 2012. We beleefden een zachte lente, dat kwam vooral door de maand maart die
droog, zonnig en een warm verloop had. In Overschild viel maar 23 mm neerslag tegen 57
normaal. Het was de op 3 na zachtste en mooiste maartmaand in 100 jaar.
De gevolgen van de hoge temperaturen in januari en de strenge vorst in februari werden
nu openbaar. Veel vaste planten, struiken en vooral rozen bleken te zijn doodgevroren. De
wintergranen hadden de winter goed doorstaan, op hier en daar wat natte plekken na.
April was vrij koud, somber en nat met soms zware nachtvorsten tot -6 . Het bijzondere van
april was dat er op bijna alle dagen onweer voorkwam door het onstabiele weertype.
De maand mei was erg wisselend, de eerste helft was te koud met regelmatig nachtvorst, de
tweede helft was warm en zonnig. In Overschild viel 41 mm neerslag, tot soms wel het
driedubbele in het zuiden van het land.
De zomermaanden juni, juli en augustus. De zomer ging erg koel en wisselvallig van start. De
gemiddelde temperatuur van de zomermaanden was 17 wat normaal is.
Juni is in 15 jaar niet zo koel en nat geweest. Het was een sombere maand, maar gauw vergeten
dus. In Overschild viel 98 mm regen.

Juli gaf eerst een aantal droge en warme dagen. waarop
volop ingekuild kon worden. Buurman Bijen kon zelfs
nog hooi persen bij mij op het land met 28 . Daarna
volgden weer een paar weken van nat, koel en somber
weer. In totaal viel er 102 mm regen in Overschild tegen
ongeveer 70 normaal, landelijk was de neerslag in juli
tussen 75 en 200 mm.
De laatste dagen van juli waren weer droog, zonnig en
warm met temperaturen van 30C .
Augustus begon in Overschild met zware onweersbuien met soms 25 mm regen, maar daarna
werd het volop zomer met zelfs temperaturen van 33 rond het weekend van 19 augustus.
In Limburg werd zelfs enkele dagen meer dan 36 gemeten.
De graan- en stro oogst had hierdoor een vlot verloop, de opbrengsten waren normaal.
De laatste week van augustus was heel nat en ruig met soms bijna 100 mm neerslag in het
noorden van Groningen en Friesland, met als gevolg ondergelopen aardappelvelden.
De herfstmaanden, vooral de maand september, waren vrij zonnig en tamelijk droog met
uitzondering van oktober. September gaf ook nog een aantal uitzonderlijke warme dagen, op
zondag 9 september kwam overal de temperatuur nog boven de 30 uit.
In september kon er goed gewerkt worden aan de aardappelen bietenoogst. In alle 3 de herfstmaanden week de
temperatuur niet af van het langjarig gemiddelde.
Op 24 september hadden we de eerste zware herfststorm en het
onstabiele weer hielden we de hele maand oktober. Op bijna
alle dagen in oktober heeft het wel geregend, soms niet veel
maar toch.. Landelijk viel er 106 mm regen tegen 82
normaal, wij hadden 86 mm.
Dit had gevolgen voor de laatste snede gras en de verdere oogst van aardappelen, bieten en maïs,
die op een aantal dagen en op meerdere percelen problematisch verliep.
Het wintergraan kon bijna overal goed de grond in en had een goede start. 22 oktober was een
bijzondere dag, toen werd het nog 22 wat nog maar 1 keer vaker in de laatste 100 jaar is
gebeurd zo laat in de maand oktober.
November was een droge maand met in Overschild 49 mm neerslag, terwijl gem. 82 mm
normaal is. De laatste oogstwerkzaamheden hadden daardoor een goed verloop.
December 2012 is nat, vrij zacht en somber verlopen. Er viel gemiddeld 125 mm neerslag
tegen een langjarig gem. van 80 mm. In Overschild viel 122 mm neerslag, ook voor een deel in
de vorm van sneeuw.
December gaf in de eerste helft van de maand al “2 wintertjes” met sneeuw en op 8 december
zelfs 10 vorst.
Het 2de deel van december staat ons allen denk ik nog wel vers in het geheugen. Het was vaak
erg nat, koud en somber.

Hieronder de cijfers per maand in 2012.
maand

Gem.neerslag

Langj.

Overschild Temp.N

Temp.l.j. zonuren

Zon l.j.

januari

86 mm

73mm

109 mm

4,9

3,1

70 uren

63 uren

februari

21

57

23

0,8

3,3

113

88

maart

19

68

13

8,3

6,2

166

125

april

58

42

48

8,4

9,2

146

180

mei

61

61

41

14,5

13

219

213

juni

94

68

98

14,9

15,6

178

195

juli

111

73

102

17,3

18

208

208

augustus

82

78

95

18,5

17,5

233

203

Septem.

60

78

56

14,2

14,5

175

143

oktober

106

83

86

10,5

10,7

109

113

november

50

82

49

6,8

6,7

68

63

december

125

80

122

4,9

3,7

40

49

totalen

873 mm

843

842 mm

10,3

10,1

1725

1643

Landelijk vallen steeds weer de enorme verschillen op b.v. Leeuwarden kreeg 1040 mm neerslag
en in het oosten van het land kwamen meerdere plaatsen niet boven de 750 mm.
Wat voor “weerjaar' zal 2013 worden?
Januari 2013 verliep droog en koud, in Overschild viel maar 37 mm neerslag, normaal 73.
De rest van het jaar is nog voor ons verborgen, gelukkig maar want anders kregen we nu al ruzie,
want ieder wil toch weer wat anders! De één heeft last van de ogen met felle zonneschijn en de
ander wordt somber van regenachtig weer. De één wil zonnebrillen verkopen en de ander
paraplu's en regenbroeken.
Tot slot een paar weerspreuken:
Als de weerman loog, bedenk dan: `tussen de buien door was het droog'
Wat elke zomer weer is gebleken, is dat het warm was met de winter vergeleken.
In januari veel verdronken land, is goed voor ganzen maar slecht voor de boerenstand.

Bron: eigen waarnemingen en gegevens KNMI. Overschild, januari 2013, Henk Kruizenga.

IJsvereniging “Schildmeer en omstreken”
We werden in januari van dit jaar getrakteerd op een mooie
vorst periode die voor goed ijs zorgde, vooral omdat er bij ons
in het noorden geen sneeuw van betekenis viel. Onze
ijsmeester Nico Hoogakker kon zo een prachtige ijsvloer doen laten groeien,
waarvan velen gebruik hebben gemaakt.
Tijdens de schaatswedstrijden voor de jeugd op 19 januari was het een beetje fris en een matig
windje maar dat kon de pret niet drukken. We noteerden 9 deelnemers die in verschillende ronde’s
hun uiterste best deden om als eerste aan te komen teneinde een beker te veroveren. Vervolgens
was er nog voldoende tijd en animo onder 7
deelnemers voor een wedstrijdje ijskegelen met een
medaille voor de winnaars. De uitslagen:

1.
2.
3.

Schaatsen:

IJskegelen:

Gijs Noordenbos
Lisa Snijder
Robert Kiel

Lien Adamse
Roelof Doornbos
Lisa Snijder

’s Avonds beproefden 19 (bijna) volwassenen hun
krachten op het ijskegelen met als resultaat:
1. Rindert Noordenbos
2. Gert de Vries
3. Bas Pen

In en na het weekend viel een dik pak sneeuw, waarvan een deel
door het bestuur van de ijsbaan kon worden geschoven. Bert hield
er een hersenschudding aan over, maar een clubje jongeren
maakten het werk de volgende dag af. Zodoende konden weer
rondjes worden geschaatst en op vrijdag prikslee wedstrijden
worden georganiseerd. Onder toeziend oog van 8 toeschouwers
deden 11 personen een gooi naar de overwinning.
En het werd nog erg
gezellig in de keet.
De uitslag:
1. Auke Arkema
2. Dennis van Maar
3. Dirk Huyssoon

En de enige deelnemende
en veruit de beste dame:
Saskia Hoogakker

Het ijsgebeuren is Mark en Dennis van Maar zo goed bevallen dat ze de ijsclub in het bestuur
zullen komen versterken. U kunt ze in december succes wensen op onze jaarlijkse
ledenvergadering.

Paasvuur
Het aansteken van een paasvuur is een oud ritueel, dat in
delen van Europa voorkomt. Op eerste of tweede Paasdag
worden in een deel van Europa paasvuren aangestoken.
Hiervoor wordt - vaak weken of vaak zelfs maanden tevoren - veel hout verzameld en op een
grote bult gelegd die soms tientallen meters hoog is. Als het duister invalt wordt het geheel
aangestoken. Het spektakel trekt vaak veel toeschouwers en meestal is het een echt
dorpsgebeuren.
De noordgrens van het gebied waarin dit volksgebruik plaats vindt, loopt door Denemarken en
de zuidgrens door Zwitserland en Oostenrijk. Het oosten van Nederland is de westgrens en de
oostgrens loopt oostelijk van de Harz. Maar ook buiten dit gebied worden paasvuren ontstoken.
Het paasvuur is waarschijnlijk voor voorchristelijke origine (mogelijk uit de Oudsaksische
godsdienst en de Germaanse mythologie of overgenomen van andere Indo-Europeanen), maar
kreeg later na de kerstening een Christelijke invulling als het licht van Pasen en teken van de
Verrijzenis van de Zoon van God, het licht der wereld. Oorspronkelijk vaak een eerbetoon aan de
godin Ostara op haar gewijde offerplaatsen, werd het vuur een symbool van de overwinning op
de dood door Christus' Verrijzenis met Pasen. In Duitsland wordt op de paasvuren ook een pop
of figuur als Judas Iskariot symbolisch verbrand. In twee steden in Duitsland zijn nog de
Germaanse vuurraderen van de nachtevening gebruikelijk die aan het nog algemener verspreide
paasvuur verwant zijn: brandende houten raderen worden van een berg afgerold.
Op Stille Zaterdag wordt tijdens de paasvigilie uit een steen vuur geslagen voor de kerken
(Latijnse ritus) als symbool van het licht van de Verrijzenis. Paasvuren zijn in elk geval sinds
1559 uit schriftelijke bronnen bekend.

WINDLUST MAIL
In de vorige Schildjer Proat heb ik u verteld
over de restauratie van het spoorwiel
(“takrad” voor de Groningers onder ons.
Nou dat is klaar en het ziet er prachtig uit.
Nieuwe dammen en nieuwe kammen, we
hebben het alleen nog niet kunnen testen,
omdat de steenspil met het rondsel is
uitgezwaaid en omhoog gehesen. Dit
hebben we gedaan, omdat momenteel de
maalstenen worden vervangen. En omdat
die stenen er toch worden uitgehaald, kan
de vloer ook direct worden aangepakt. Dat
dit nu gebeurt is alleen maar gunstig, want
anders had het de komende tien jaar ergens
in gang moeten worden gezet. Één van de
kapotte stenen wordt beneden op de begane
grond tentoongesteld en de andere wordt
ingemetseld in de vloer bij de molenaar van
de Entreprise in Kolham. Het uit de
Windlust takelen van de oude stenen en het
binnenbrengen van de nieuwe schijnt vrij
gemakkelijk te gaan.
Met een kraan wordt de boel naar beneden en omhoog gehesen en dan via de stelling naar binnen
gerold. Dan worden de stenen stuk voor stuk via een takeltje aan een balk door het trapgat op
hun plek gelegd op de steenzolder. Als dat net zo snel gaat als het naar beneden takelen van de
oude stenen, dan lijkt het erop dat het in een uurtje bekeken is. We praten dan wel over 1200 kg
voor de loper, 700 á 800 kg voor de ligger en een handkettingtakeltje. Dan de meelring en de
meelkuip er omheen, kaar erop en we kunnen weer malen. Vóór Koninginnedag (de laatste
voorlopig) moet alles helemaal klaar zijn. De nieuwe stenen zijn wel anders. De oude waren
breekstenen (speciaal geschikt voor veevoer) en we krijgen nu stenen met een massief maalvlak,
met een bilsel uitgevoerd als tarwesteen (geschikt om tarwemeel te malen). Ik verheug me er nu
al op.
Heeft u Overschild nog gezien bij “Dam op” van RTV Noord? Dikke pret mee gehad tijdens de
opname. Er zitten meer “au-balken” in de Windlust dan ik had gedacht. Marius en ik kunnen
bijna overal rechtop zonder het hoofd te stoten onderdoor lopen, maar kennelijk zijn wij de
enigen. De cameraman, de productieleider en Rob van Dam zelf kwamen erachter dat er veel
uitsteeksels en harde balken zijn in een molen, waarvoor je moet buigen, niet uit eerbied, maar
gewoon omdat dat minder pijnlijk is.
Dan heb ik tot slot nog een mededeling voor de agenda: Het Groninger Molenweekend valt dit
jaar op 8 en 9 juni. Op 8 juni is de Windlust open voor bezoekers, we proberen iets extra’s te
doen maar dat is, ook voor ons, nog een verrassing. En op 9 juni kunt u, als u van een
wandelingetje houdt, terecht op de Olinger Kolonie molen aan de Groeve vanaf een uur of één.
Houdt u er rekening mee, dat bij de Olinger molen geen enkel comfort (toilet, water e.d.)
aanwezig is. Dat geldt ook voor de Windlust, maar deze staat in een dorp en u kunt meestal bij
de Pompel terecht voor een kopje koffie.
Ik laat het hierbij en verwelkom u graag tijdens het “nieuwe” malen op de Windlust.
Tot Mails/meels,
Lex.

ZINKWERK-GRONINGEN
z i n k– e n s o l d e e r w e r k
dakgoten
regenpijpen
vergaarbakjes
reparaties
restauratiewerk
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

Inmiddels zijn de repetities voor de opvoering op 27 april 2013 in volle gang. Het gaat zo
met z‟n downs en ups maar we hebben weer goede hoop, dat het allemaal weer gaat lukken.
We hebben nog 7 en een halve week om de personages ons weer eigen te maken. We zullen
de groep even aan u voorstellen te beginnen met de regisseur, dit jaar is dat
Gerda Klinkhamer, de nieuwe vrouwelijke speelsters: Ida Joustra, Afine Noordenbos en
Dorien Stiekel, de oude bekenden: Fleur Noordenbos en Klaasje Pen, de nieuwe mannelijke
speler: Erwin van der Laan, de oude bekenden: Joël van Dijk, Bert Schrage en Willy de
Vries, zij moeten ervoor zorgen dat Ben, Corrie, Billy, Dirk, Suus, Sjoukje, Ans, Oma en
Rob goed uit de verf komen. We gaan
spelen: een vrolijk spel in drie
bedrijven geschreven door Hans van
Wijngaarden en de titel luidt: “De
sleutel ligt onder de mat”.
Komt allen: zaterdag 27 april,
aanvang 20.00 uur in De Pompel.
Dan nu even iets over de activiteiten
van De Schildgroep buiten deze
opvoering om.
De kerstmarkt was als eerst aan de
beurt, de groep ging verkleed terug in
de tijd ten tijde van Charles Dickson.
Het was helaas minder druk dan vorig
jaar maar niettemin wel gezellig. Er
waren diverse standjes en de groep
zong kerstliederen en men kon met de
groep op de foto.

Ook werd op de kerstmarkt de
website van het actiecomité
officieel gelanceerd en de
groep zong daar ook nog even
een liedje. De groep is
inmiddels al weer druk in de
weer voor de kerstmarkt van
2013, dit moet weer een
onvergetelijke kerstmarkt
worden en de groep zal er alles
aan doen om dat te
verwezelijken dus:
Graag tot ziens op de
kerstmarkt van 2013!

Iets later kwam de Bazaar ter sprake, de school is niet meer, dus de organisatie van de
bazaar ook niet meer. Klaasje opperde het idee om als Schildgroep de organisatie maar op
ons te nemen, er werd in het rond gevraagd of iemand anders misschien van plan was om
een bazaar op poten te zetten. Dit bleek niet het geval en zodoende werd er aan het begin
van het jaar weer door de groep gediscusseerd en er kwam al vrij vlot witte rook uit de
schoorsteen: De Schildgroep gaat de bazaar organiseren. Om kosten te besparen werd
bedacht, dat we de sportzaal niet gingen gebruiken, maar het gebeuren ging plaatsvinden in
het Pompel gedeelte en in de schoolruimtes. Om 19.00 uur ging de kinderbazaar van start en
de opkomst was geweldig te noemen, maar liefst 28!!! kinderen deden hieraan mee. De
jeugd kon volop oefenen en op het laatst voor de punten gaan bij spelletjes zoals, hoedje
wip, het duizendspel, het kleine rad, sjoelen en nog veel meer andere
behendigheidsspelletjes.

Er werd gestreden in 3 leeftijdsgroepen en tegen negenen werd de kinderbazaar afgesloten met
de prijsuitreiking. Toen kon de grote bazaar van start gaan met als toegevoegde spellen het
schieten en het rad van fortuin van de familie List en Bedrog.

De opkomst was ook nu weer geweldig, er werd fel gestreden om hele mooie prijzen.
Tussendoor kon men onder het genot van een drankje en eventueel een hapje even uitrusten
van alle inspanningen.
Tot slot willen we natuurlijk ook nog wat bedankjes plaatsen: „t Scharrelhofke en C-1000 voor
de “zacht”geprijsde prijzen, de stichting voor de gesponsorde prijzen en natuurlijk alle
Schildgroepers en alle andere mensen, die zich voor ons ingezet hebben, het was een groots
feest, dat wat de groep betreft volgend jaar zeker een vervolg krijgt.
Dus wat de schildgroep betreft tot ergens in maart 2014 voor de volgende Bazaar.

Bomen rondom de begraafplaats.
U hebt het misschien al wel gezien, de bomen rondom de begraafplaats zijn weer geknot, het
is eerst wel weer een kale aanblik.
Rondom de begraafplaats staan 75 bergesdoorns (Acer pseudoplatanus) die ongeveer om de 6
jaar moeten worden afgeknot. De sapstroom van deze bomen komt heel vroeg in de winter al
weer op gang, voor 15 december moet de snoei plaatsvinden.
De voorlaatste keer zijn ze afgeknot in 2006, dit laten we als Stichting Begraafplaats
uitvoeren door Landschapsbeheer Groningen.

Ze hebben het werk ook deze keer weer tot volle tevredenheid van ons uitgevoerd.
De bomen rondom de begraafplaats zijn al vrij oud, hoe oud weet ik niet, misschien staan ze
er al wel vanaf de aanleg van de begraafplaats rond 1900. In mijn beleving hebben ze er altijd
al zo gestaan, ook toen we vroeger als kinderen schaatsten op de gracht rond de begraafplaats.

Door de gemeente Slochteren zijn deze bergesdoorns aangemerkt als: karakteristiek,
waardevol en beeldbepalend, dus beschermd!
Bij de snoei in 2006 kregen we van de gemeente Slochteren nog subsidie voor het onderhoud
van deze bomen. Enkele jaren geleden is deze subsidie afgeschaft en hierdoor komen nu alle
onderhoudskosten voor rekening van de Stichting.
Omdat de bomen al zo oud worden zijn ze vatbaarder voor allerlei ziekten en plagen.

Landschapsbeheer Groningen heeft ons nu aangeraden om de volgende “knotting” over 3 jaar
uit te voeren. Dit betekent dan een geringere aanslag op de vitaliteit van de bomen door het
knotten, waardoor ze sneller weer gaan uitlopen. Helaas heeft één van de bomen na de snoei
van 2006 het loodje gelegd.

We hopen dat alle nog
levende bomen in het
voorjaar weer gaan uitlopen
en dat we in de zomer weer
mogen genieten van hun
mooie, kleurrijke en grote
bladeren.

Stichting Begraafplaats Overschild, Henk Kruizenga

Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer Slochteren
Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren ( ANLS ) bestaat 12 ½ jaar!
Het is vrijdagavond 8 februari en Restaurant de Boerderij Fraeylemaborg in Slochteren
stroomt vol met genodigden voor de Jubileumavond van de Agrarische Natuur- en
Landschapsbeheer Slochteren. De vereniging bestaat 12 ½ jaar! Iedereen wordt warm welkom
geheten en de feeststemming zit er goed in. Na een kort welkomstwoord van Gerben
Stellingwerf, voorzitter van ANLS, wordt de ANLS-jubileum-DVD gepresenteerd.
De ANLS is een vereniging met agrarische leden, die in samenwerking met Staatsbosbeheer
diverse natuurgebieden beheren. Gezamenlijk wordt aan natuurdoelen gewerkt. De ANLS
weidt schapen en koeien, onderhoudt de hooilanden en ondersteunt bij de ontwikkeling van
natuurgebieden.
De vereniging heeft een mooie korte documentaire geproduceerd over de geschiedenis, het
werk en de essentie van de vereniging ANLS. De DVD werd dan ook met luid applaus
ontvangen!
Het realiseren van de DVD werd mede mogelijk gemaakt door een donatie van de Rabobank
Stad en Midden Groningen. De cheque werd overhandigd door dhr. Stevens van de
Rabobank.
Dhr. Rieks v/d Wal (Districtshoofd SBB) neemt het woord, “De start van onze samenwerking
was „een goed gesprek‟ en de basis van onze samenwerking is gebaseerd op groot vertrouwen
en wederzijds respect.” Dat gesprek resulteerde in het weiden van een kudde Herefordkoeien
in het natuurgebied aan de Uiterdijk in Kolham, het eerste project van ANLS en SBB.

Foto: Hereford koeien

Inmiddels beheert de ANLS vier agrarische natuurgebieden van SBB; in Kolham de Kudde
Herefords, In Overschild (Natuurgebied Tetjehorn) weidevee, Woudbloem met de Groninger
Blaarkoppen en Slochter Ae met weidevee. Ook zijn er hooilanden en grondgebruik voor
schapen en vleesvee.
Als blijk van waardering werd door Staatsbosbeheer een bank aangeboden welk na overleg
een plaats krijg op een strategisch plek in 1 van de natuurgebieden.

Foto: Groninger Blaarkoppen

De toekomst ziet de vereniging positief tegemoet.
Gerben Stellingwerf vertelt enthousiast,
“De wereld verandert en het is belangrijk blijvend nieuwe plannen te ontwikkelen. We zijn
bezig met de ontwikkeling van een natuur- wandel- en educatiebos nabij Kolham. Het gebied
wordt 32 ha groot en krijgt de toepasselijke naam ‟Kolhamster Mainschaor‟,
gemeenschappelijke weide.”
“Als groep boeren staan we midden in de maatschappij; natuur, duurzaamheid en landbouw
zijn de onderwerpen waar wij ons voor inzetten. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is;
zonder gezonde landbouw, geen kwalitatief goed agrarisch natuurbeheer. Een juiste balans
tussen beide takken van „sport‟ levert een win-win situatie op.”
“Ook hebben we goede contacten met de gebiedspartijen en de inwoners uit de streek. Door
het geven van voorlichting op basisscholen wordt de jeugd nauw betrokken bij de vele
aspecten, die het landschap biedt, waarin zij opgroeien. En wilt u als stadjer in de huid
kruipen van een agrarisch natuurbeheerder en genieten van het buitenleven, dan kunt u zich
inschrijven voor de „inboeringscursus‟ van de ANLS!” Op spontane manier de burgers bij
de agrariërs een kijkje laten nemen in de bedrijfsvoering. Uitleg geven over agrarisch
natuurbeheer en proberen een band te krijgen om het negatieve beeld van de agrarische sector
te doen verdwijnen.

Bij elk natuurgebied staan
informatieborden over het gebied. In
Tetjehorn aan het begin van het gebied
bij de laan tegenover loonbedrijf van
Maar.
In Woudbloem op de parkeerplaats bij
het Slochterdiep.
In Kolham op de parkeerplaats aan de
Uiterdijk.

Foto: Informatiepaneel in Tetjehorn.

De kudde Herefordkoeien kunnen het hele jaar door buiten lopen.
Alleen bij extreme kou met sneeuw worden de dieren bijgevoerd.
De Groninger Blaarkopkoe is een oud veeras, welke u nog bij diverse bedrijven en
verenigingen kan tegen komen.
In het gebied Woudbloem is een vistrap gerealiseerd. Zeker een kijkje waard!

Foto: De vistrap in Woudbloem

De DVD die over onze vereniging is gemaakt kan besteld worden tegen vergoeding
bij Rita Bouman Hoofdweg 67 in Siddeburen of via de mail: Rita59@Ziggo.nl

Column
Biezen pakken
De meest gestelde vraag van de afgelopen
paar maanden is met stip op nummer één:
“wanneer gaan jullie verhuizen?” met
gevolgd op nummer twee: “is de stal al
klaar?”. Ik voel me bijna bezwaard, dat ik
hierop na al die jaren nog geen concreet
antwoord kan geven. Het lijkt net of ik het
niet wil vertellen. Ik zeg ook heel vaak:”als
het klaar is”, beetje flauw, maar veel meer
weet ik er dan op zo’n moment vaak niet
over te vertellen. We hebben de boerderij
in Stedum nu bijna zes jaar geleden
gekocht. Lange tijd was er helemaal geen
zicht op wanneer. Eerst was het het
vergunningentraject (dat duurde hééééél
lang) wat voor onzekerheid zorgde. Eind
2011 konden we dan eindelijk met de
bouw beginnen, maar nog is het moeilijk
om precies te vertellen wanneer we over
gaan. Er zijn zoveel afhankelijkheden,
keuzes, die gemaakt moesten en moeten
worden en dan zit alles tot nu toe nog
redelijk mee. Wordt al het materiaal tijdig
geleverd, breekt er niemand twee armen,
dat soort dingen. Nu het voorjaar er weer
aankomt, ziet het er voor ons ook zonnig
uit. De stal is bijna klaar, het eerste
jongvee staat er en er wordt flink geklust
om onze eigen huisvesting verhuisklaar te
maken Een datum kan ik nog steeds niet
geven voor dit alles (sorry!), maar ik
beloof jullie, dat we nu echt een keer onze
biezen pakken. Ik weet het: we houden
jullie al lang in spanning, maar ik dreig nu
ook echt spullen in te gaan pakken, denk
na over te verbouwen vertrekken in ons
nieuwe huis en geef daar prioriteiten aan,
fantaseer over wijn drinken in een hottub,
spectaculaire boomhutten en loungesets
voor in de tuin (ik draaf door, ik zeg ook
fantaseer). Het volgende nummer van de
Schildjer Proat zal ik waarschijnlijk mijn
verhaal schrijven vanuit Stedum, onderweg
in een verhuiswagen of tussen de ingepakte
dozen. In het ergste geval zit ik
oververmoeid met mijn handen in het haar
op een stoel te bedenken, wat ik in welke
volgorde moet doen. Wanneer dit zal zijn
hangt af van wanneer mijn schoonouders

hun nieuwe stulp kunnen betrekken, we in
Overschild het stokje (en het huis)
overdragen en welke verbouwplannen te
realiseren zijn in een paar weken. We
hebben een eisen- en wensenlijst. Deze
laatste is een stuk langer, maar
vanzelfsprekend minder dringend. We
hoeven niet op een gasbrander in de tuin te
koken, het toilet bevindt zich in het huis en
we kunnen alle zes in een droge kamer
slapen. Er is zelfs verwarming. Kortom,
het is prima bewoonbaar. Nee, jullie
hoeven ons dus niet op te geven voor Help,
mijn man is….je weet wel, want dan
hebben we daarna waarschijnlijk een ander
probleem. Is daar al een programma voor?
Help, mijn man wil scheiden, ideetje? Ik
ben dol op dit soort programma’s, zoals
jullie weten. Mocht iemand zich geroepen
voelen om ons op te geven voor een
metamorfoseprogramma, sta ik daar
overigens niet afwijzend tegenover.
Metamorfose van het huis, bedoel ik dan
hè. Ik hou namelijk helemaal niet zo van
klussen. Een wandje behangen en wat grof
schilderwerk lukt nog. Slopen kan ik vast
ook, maar verder zet ik wel koffie en ik
haal verf enzo. Mijn man heeft geen tijd
verwacht ik en heeft al genoeg gebouwd de
afgelopen tijd. Een voorwaarde voor
opgave voor een dergelijk programma: een
leefbaar huis, dus geen opgespoten
zandvloeren voor het ultieme strandgevoel
(boeren gaan immers nooit op vakantie) en
witte banken en kleden zijn ook niet
handig met vier jonge kinderen. En
Natascha Froger mag ook wel thuisblijven
hoor. Zo erg is het nu ook allemaal weer
niet. Afin, kijk maar. Zonder gekheid, nog
een paar maandjes en dan zit onze tijd in
Overschild er op, maar we zullen niet met
stille trom vertrekken, dus de onlangs
gemaakte verontwaardigde opmerking “ik
dacht dat jullie al lang verhuisd waren”, is
niet van toepassing. Fatsoenlijk afscheid
nemen, dat zijn we jullie (alle betrokken,
geïnteresseerde en zelfs louter
nieuwsgierige ;-) Schildjers) wel
verschuldigd.
Nicole Bijen

Uw leveranciers van :

Op zoek naar professionele,
flexibele gastouderopvang in
Overschild?
www.100bunderbos.simpsite.nl
of bel 06 42 127 127
Ingeschreven bij KvK en LRK

Begrafenis- en Uitvaartverzorging

Joh. Bos
Verzorging van begrafenissen voor
leden van o.a. “Opwierde” te
Appingedam, Eenum, Wirdum, O.W.M.
Uitvaartzorg te Delfzijl, “Het Noorden”
en N.U.V.E.M.A.
En voor NIET-LEDEN van de
Begrafenisverenigingen.
Voor thuis opbaren eigen koeltafel
aanwezig.

Tel. 0596-571440 – Wirdum
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Sierbestrating
Tuinhuisjes
Tuinhout
Blank hout
Vijverbenodigdheden
Tuindecoratie
Tuinmeubelen
Tuinverlichting
Zand en Grond
Split en Natuursteen

Hallo ouders en peuters in Overschild en omgeving,
Vinden jullie het ook zo jammer dat er geen peuterspeelzaal meer
is in Overschild?
Vanaf 1 april 2013 biedt het 100bunderbos de mogelijkheid voor
peuters om een of meerdere dagdelen te komen spelen en leren.
Er wordt gewerkt met het VVE project (vroege voorschoolse
educatie) ‘Kiki de beer’.
Kiki de Beer krijgt een eigen plekje binnen het 100bunderbos en
zal deelnemen aan alle aangeboden activiteiten. Samen gaan we
voor Kiki zorgen.
Heeft u interesse in een peuterplekje in het 100bunderbos?
Of zoekt u reguliere dagopvang? Ook hier zijn nog een aantal
plekjes vrij.
Per dagdeel is er plaats voor maximaal 5 kinderen.
Voor meer informatie en/of prijzen kunt u contact opnemen met
onderstaande gegevens.
Tot ziens in het 100bunderbos!
100bunderbos
Jolien Kriek
Kanaalweg 18
9625PG Overschild
Tel: 06 42 127 127
KvK: 54014956
LRK: 856284373
www.100bunderbos.simpsite.nl
www.facebook.com/100bunderbos

Je tuin voorjaar klaar maken
Een aantal tuin tips om je tuin lente klaar te maken voor het voorjaar.
Het kan natuurlijk nog gaan vriezen in maart, maar toch kunt u de tuin al lenteklaar maken.
Hier volgt een klussenlijst voor in de lente.
Planten
Knip alle dode bloemen weg, alle dode takken aan struiken en
bomen. Het onkruid begint al te groeien, dus begin met onkruid
wieden. Haal beschermingsmateriaal, zoals bladeren en stro weg.
Maar let op, als het nog gaat vriezen kunt de plant toch beter nog
even beschermd laten. De planten in potten en bakken hebben water
nodig als het een aantal dagen niet heeft geregend.
Grote planten kunt u delen en verpoten. Rozen worden in het
voorjaar en najaar gesnoeid. Nu kunt u de dode en beschadigde
takken snoeien. De nieuwe loten snoeit u af tot 15 á 25 cm van de grond. De kleinere loten tot 7,5
cm van de grond. Elke maand moet u de rozen bemesten.
Struiken snoeien: tot 10 á 15 cm van de stam.
Voorjaarsbloemen
Het echte voorjaarsgevoel krijgt u met voorjaarsbloemen. In
bakken, bloempotten en borders kunt u viooltjes, tulpen,
narcissen en andere mooie voorjaarsbloemen poten.
In het najaar moet u eigenlijk al de voorjaarsbollen planten,
maar het kan nu ook nog. Alleen komen de bloemen dan wat
later op. Het groen van uitgebloeide bollen kunt u het beste
laten staan tot het vergeeld is. Op deze manier krijgen ze meer
voedingsstoffen binnen, genoeg voor het volgende jaar.
Alleen bij narcissen kunt u het groen wegknippen, anders
maakt het teveel zaad aan i.p.v. energiereserves in de bol.
Zaaien

U kunt gaan beginnen met het zaaien van bloemen
en gewassen. Dit kan in een kas, maar ook in huis
op de vensterbank. Kijk in de winkel in welke
maanden u de planten of gewassen moet zaaien.

Vijver
De pomp en de filter kunnen nu worden schoongemaakt.
Haal alle dode bladeren uit de vijver.
Gazon
Als de winter voorbij is kunt u het gazon bemesten. De
voeding in de grond is nu laag, waardoor bemesten
nodig is. U kunt mestkorrels gebruiken, maar ook
organisch mest, compost of stalmest gebruiken.

Maaien kan al, alleen als het gras niet te nat is. Ook de kantjes meenemen voor een net
resultaat.Verticuteren is nodig als uw gazon veel mos bevat, of er dun en droog uitziet. Met de
verticuteerhark, of een met motor (te huur bij de vakhandel of tuincentra), krabt u het gras open en
verwijdert u mos. Dit mag niet als het gazon nog nat is!
Tuinmeubels
De tuinmeubels kunt u weer uit de schuur halen, schoonmaken en neerzetten. De parasol kunt u
het beste nog even binnenhouden, omdat het nog best veel kan regenen.
De bankjes in de tuin kunnen worden schoongemaakt en eventueel een likje verf gebruiken.
Overige klusjes
Grasmaaier, maak de grasmaaier na het maaien goed schoon en kijk of het onderhoud nodig heeft.
De beelden in de tuin kunnen een schoonmaakbeurt krijgen.
U kunt nieuwe bomen en struiken planten, de grond is nog behoorlijk nat.
De bestrating kunt u met een hogedrukspuit schoonmaken.
Kleur in de borders
Als je borders in je tuin hebt, kun je, na de vorstperiode, de afgestorven delen van de vaste planten
afknippen. Als je er erg veel hebt, kun je dit klusje met een heggenschaar uitvoeren.
De afgeknipte resten kun je, in kleine stukjes, op de bodem laten liggen. Verwijder eventueel
onkruid en vanaf eind februari kun je de border bemesten. Als er gaten zijn gevallen, plant dan wat
bloeiende bollen, of primula’s of viooltjes. Ook op je tuintafel kun je een pot met bijpassende
bloeiende bollen, viooltjes of primula’s neerzetten.
In de paastijd kun je kiezen voor gele bloemen. De bloemen en bladeren van voorjaarsbloemen,
zoals krokussen, tulpen, narcissen en sneeuwklokjes, kun je gewoon laten afsterven.
Na de bloei trekken ze hun voedingstoffen uit bloem en bladeren terug in de bol, om deze het
volgende voorjaar weer te gebruiken. Laat de bladeren en de bollen dus met rust tot de bladeren
vergeeld zijn. Narcissen vormen hierop een uitzondering, bij hen moet je wel de uitgebloeide
bloemen verwijderen omdat anders te veel energie wordt gebruikt voor de zaadvorming.
Het planten en snoeien van bomen en struiken
Bekijk je tuin kritisch en wees niet terughoudend
om planten te verwijderen die het vorig jaar niet
goed deden. Als je ze wilt vervangen en bomen of
struiken in je tuin bij wilt planten of verplanten dan
kan dat, als het niet vriest, tot half april.
Struiken die in het voorjaar bloeien, zoals de
krentenboom en de sering, mag je nu nog niet
snoeien. Je zou er de bloemknoppen mee
wegknippen, die al aan de takken zitten. Struiken
die in het voorjaar bloeien worden, als dat nodig is,
na de bloei terug gesnoeid.
Struiken die pas in de zomer bloeien, zoals sommige soorten van de vlinderstruik Buddleja,
mogen wel in het voorjaar worden gesnoeid. Maar let op, want er zijn verschillende soorten
vlinderstruiken, met verschillende bloeiperioden en dus ook verschillende snoeimaanden.
Handig is, en dat geldt niet alleen voor vlinderstruiken, om de planten-etiketjes van alles wat er in
je tuin staat te bewaren. Hierop staat altijd duidelijk de snoeimaand aangegeven.
Zomerbloeiende struiken vormen hun bloemen op nieuw hout, dus hierbij kun je geen
bloemknoppen wegknippen.
Bijvoorbeeld hortensia’s. Knip hierbij alleen de oude bloemen weg als de struik nog verder mag
doorgroeien. Wordt hij te groot, knip dan de oude stelen helemaal tot aan de voet weg. Er zijn ook
bomen, zoals de berk en notenbomen, die beter niet in het voorjaar worden gesnoeid.

Ook wijnranken kun je beter met rust laten in de lente.
Fruitbomen als de appel en de perenboom kun je wel snoeien, maar met fruitbomen zoals de kers
en de pruim moet je wachten tot na de bloesem. Wat alle bomen en struiken betreft, als je twijfelt
kun je het beter eerst opzoeken op internet dan direct te gaan knippen.
Hiervoor zijn tal van sites met snoeikalenders.
Rozen
Rozenstruiken verdienen altijd speciale aandacht.Vanaf ergens in
mei ( ijsheiligen) kun je de eventuele winterbescherming bij de
rozen weghalen. Als je rozen op stam hebt, controleer dan of de
stokken ernaast nog sterk genoeg zijn. Bij klimrozen, en andere
klimplanten, moet je controleren of het bindmateriaal nog goed zit,
niet te los maar ook zeker niet te vast
zodat het de plant kan afknellen.
Als het niet meer vriest kun je ook gaan
snoeien. “Laat je ergste vijand je rozen
snoeien” is een gezegde waarmee wordt
bedoeld dat je niet te weinig weg moet
snoeien. Uiteindelijk is het beter voor
de roos als je flink te keer gaat.
Rozenstruiken worden, afhankelijk van
het soort roos, vaak zowel in de lente
als de herfst gesnoeid. In het voorjaar
snij je de dode of beschadigde takken
af. De sterke takken snoei je terug tot zo'n twintig centimeter van de
grond. De zwakkere takken snij je nog verder af, tot ongeveer tien centimeter.
Zo bevorder je de groei van de sterkere loten ten opzichte van de zwakkere. Klimrozen moeten
nog verder terug worden gesnoeiden, tot ongeveer 7,5 centimeter van de grond.
Bij alle rozen snoei je nieuwe, lange takken die niet hebben gebloeid flink terug.
Na het snoeien kun je de rozen bemesten, eventueel met speciale rozenmest.
Doe dit daarna elke maand tot in juli.
Tot slot
“Goed gereedschap is het halve werk” is een heel wijs gezegde, dat niet alleen voor de timmerman
geldt maar ook voor het werken in de tuin. Vooral als je een grote tuin hebt, loont het de moeite
om meerdere gespecialiseerde scharen te kopen, zoals een heggenschaar of een knipper waarmee
je takken tot wel vijf meter hoog kunt snoeien. Plan je voorjaarstuinklussen op een paar mooie
lente dagen, maar wees voorzichtig met het verwijderen van beschermmateriaal van de winter,
zoals bladeren en stro. Na een paar warmere voorjaarsdagen kan het in maart of april zo maar
ineens weer gaan vriezen. Onkruid lijkt altijd veel minder last van de kou te hebben.
Zodra het de kop opsteekt, begin het dan direct aan te pakken. Vergeet daarbij niet om onder
eventuele hagen of langs schuttingen te wieden.
Bron: Plazilla.com

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

Roland Smit

Joke Sipsma

2.

Hoe oud ben je?

25

54

3.

Wat voor school/werk
doe je?

Loodgieter

Calamiteiten

4.

Welke hobby’s heb je?

Klussen

Lezen

5.

Ben je verliefd?

Nee

Ja

6.

Wat eet je het liefst?

Alles

Pizza

7.

Wat is je favoriete
drankje?

Hertog Jan

Wijn

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Van alles

Van alles

9.

Wat lees je graag?

Geen tijd voor

Romans

Klusprogramma’s

Films

10. Wat is je favoriete
tv-programma?
11. Huisdieren?

Hond

12. Wat wil/wou je later
worden?

Timmerman

Kapster

13. Wat vind je van
Overschild?

Rustig

Gezellig

14. Wat zou je graag anders
zien of vind je belangrijk
in Overschild?

De Pompel

De Pompel

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Peter en Daan

___________________________________________________________________

Hallo dorpsgenoten,
Ik ben Wendy Brouwer en woon al bijna 5 jaar
samen met mijn vriend Jan Peter en onze
dochter Floortje van 15 maanden in Overschild.
Als hobby heb ik het maken van
verjaardag/thema taarten.
Waarom ik dit zo leuk vind om te doen?
Ik kan hier al mijn creativiteit in kwijt en
vind het heerlijk om te doen.
Ik ben ongeveer 2 jaar geleden begonnen met taarten maken,
hiervoor heb ik een cursus gevolgd.
Je kan vele kanten op met een taart,
rond, vierkant, groot, klein
Strak, vrolijk, kinderlijk, sierlijk of modern.
En met allerlei verschillende soorten smaken.
Maar ook mooie gedecoreerde cupcakes en cake pop’s
voor bijvoorbeeld een geboorte of trouwerij.
In overleg is er heel veel mogelijk,
Er is geen taart hetzelfde en uw idee werk ik uit!
Er zit in het maken van een taart heel veel tijd.
Eerst bakken, vullen, bedekken met marsepein en vervolgens versieren.
Gemiddeld kost mij het maken van één taart 6 uur.
Maar het is ontzettend leuk om te doen, het geeft veel voldoening
Mijn prijzen voor een taart beginnen vanaf €40,Wil je ook z’n mooie taart of cupcake’s/cake pop’s,
Mail: brouwer_wendy@hotmail.com
Tel: 06 23083072
Groetjes Wendy Brouwer
Meerweg 17

Korte (onverwachte) trip naar Zuid-Afrika
Door Nicole Bijen

Baie dankie!
Het was begin januari, de feestdagen net achter de rug, dat mijn zus,
stewardess bij KLM, een sms stuurde met de volgende tekst: ‘Een reisje
naar Zuid-Afrika is zeker geen optie voor jou? Eind januari’. Ik mocht
mee voor zo’n 200,- euro, want de vlucht, waarop zij moest werken was
nog lang niet vol. Nee, natuurlijk is dat geen optie, dacht ik direct. We zijn hartstikke druk en hoe moet ik
opvang regelen voor onze vier kinderen. Toch liet het idee me niet helemaal los. Het was toch wel een
heel aanlokkelijk aanbod. Mijn man vond dat als het me heel leuk leek, ik het moest doen, dus trok ik de
stoute schoenen aan. Binnen tien minuten was de opvang voor de kinderen geregeld. Wat een luxe!
Anderhalve week later was het zover. Terwijl hier de koudste week van deze winter zich aankondigde,
pakte ik zomerjurkjes en slippers in. Hier hartje winter, daar hartje zomer. Na een vlucht van ruim tien
uur kwamen we aan in Johannesburg. Hoewel, Zuid-Afrika, en Johannesburg in het bijzonder, niet echt
een goede reputatie heeft als het gaat om criminaliteit, heb ik me geen moment onveilig gevoeld. Ik
voelde me er zelfs erg thuis. Prachtig land, heerlijk weer, goed eten en aardige mensen. Wel vond ik de
gevolgen van de apartheid nog voelbaar, een bepaalde gereserveerdheid van zwarten ten aanzien van
blanken. Hoewel ze naast tien andere talen prima Afrikaans (Boeretaal) spreken, doen ze dat niet graag.
In eerste instantie spreken ze heel vaak Engels met elkaar om er naarmate het gesprek vordert wat
Afrikaans doorheen te gooien. Dat was althans mijn ervaring in Joburg. In bepaalde delen van ZuidAfrika schijnt het wel de eerste taal te zijn. Een bezoek aan het indrukwekkende en grote
apartheidmuseum maakt nog eens goed duidelijk hoe absurd deze periode is geweest. Het is echt nog niet
lang geleden dat de apartheid is afgeschaft (1990) en Nelson Mandela vrij kwam. Niet raar dus dat het
nog voelbaar is. Iedereen van boven de dertig kan zich immers nog goed herinneren hoe het was.

Net zo indrukwekkend, maar dan veel leuker en vrolijker was de Safari die ik samen met mijn zus heb
gemaakt. Dit was het hoogtepunt van de reis. Vanwege de korte duur van onze trip, kozen we voor
Pilanesberg in plaats van het bekende Krugerpark. Dat scheelde aanzienlijk in de reistijd en het was
minstens zo mooi. Op beide plekken zijn ‘the big five’ te zien. Mede dankzij onze vriendelijke en ervaren
chauffeur werd het een onvergetelijke ervaring. Wat wist hij veel te vertellen. Natuurlijk over de dieren,
maar ook over het land. Aangezien we de Safari overdag deden, waarschuwde hij ons dat het lastig zou
zijn om ‘the big five’ (leeuw, luipaard, olifant, neushoorn, buffel) te zien. Luipaarden schijnen zich niet
vaak te laten zien. Mensen die ze wel eens gezien hadden, hadden ze ook slechts als stipje op afstand
gezien. Bij aankomst in Pilanesberg werd met druk gepraat en veel gebaren duidelijk dat er een leeuw
was gesignaleerd, heel dicht bij de ingang, dus kreeg onze gids, Johannes, haast. Niet voor niets, want na
nog geen vijf minuten zagen we hem liggen, likkebaardend en nagenietend van de zojuist verslonden
halve gnoe (de andere helft lag er nog). Echt uniek, zo dichtbij. We konden hem nog net niet aaien.

Buffels en luipaarden kregen we niet te zien, maar wel olifanten, giraffen, zebra’s, gnoe’s, nijlpaarden,
neushoorns, antilopen en andere prachtige dieren. Vooral de olifanten waren geweldig. Ze kwamen al
stoeiend gevaarlijk dichtbij en zorgden ervoor dat Johannes de auto toch heel voorzichtig in de achteruit
zette. Hij vertelde dat het jaarlijks wel een aantal keer voorkomt dat boosaardige olifanten een busje of
jeep op de kant gooien of van de weg afdrukken. Dat wil je niet. Ik kan er nog veel meer over vertellen,
maar de foto’s zeggen waarschijnlijk meer. Eind van de dag konden we voldaan weer naar het hotel. Na
Johannes uitgebreid bedankt te hebben: ’ Baie dankie!’, hebben we nog lang na zitten genieten en praten
met een niet te versmaden Zuid-Afrikaans wijntje erbij. Vooral het thuisfront even jaloers gemaakt met
mooie foto’s en enthousiaste verhalen.

Na een laatste shop- en relaxdagje zat het er weer op en bereidde mijn zus en ik ons alweer voor op de
terugreis. Zij op ruim tien uur werken en ik op ongemakkelijk zitten, liggen en hangen. Het was heel fijn
om weer thuis te komen, maar ik had dit beslist niet willen missen. Ik zou heel graag nog eens terug gaan,
maar dan met ons zessen, ooit. Eerst nog even sparen…..

Ik zit op de bongerd in stedum. Het is een leuke school. ik heb veel vriende mijn beste
vriendin heet Robyne. ze is half zweeds en ik ben op haar feestje geweest. We gingen
schaatsen bij Kardinge. Er zitten 20 kindere in mijn klas. Ik zit in een klas met groep 3, 4
en 5 en ik zit in groep 4. Mijn juf heet Klaassiena en op vrijdag heb ik juf Andrea. Die vint
ik het leukst. Juf Klaassiena is een beetje streng. Spelling is leuk. Rekenen is saai. Op
woensdag is er elke week bongerd podium dan kan de hele school iets doen. dan kun je
bijvoorbeeld voorlezen ,een quiz voorbereiden, dansen ,zingen of een toneelstukje doen.
maar Schaldmeda vind ik toch ietsje leuker omdat er meer leuke uitjes waren en het was
ietsje rustiger en ik mis de juffen allemaal.
Joost, wil jij de volgende keer iets over je school vertellen?
Willemijn Bijen.

Groninger meeuwhaan (zilverpel)

Wie heeft er belangstelling voor een mooi
Groninger meeuw haantje ?
Hij is gratis af te halen bij Gert.
(0596 566321)

Paastradities:

Palmpaasstok
Wat heb je nodig:







Twee stokken.
Houtlijm/spijker.
Lint.
Buxestakjes.
Pinda's - eitjes -snoepjes enz.
Broodhaantje.

Maak twee stokken aan elkaar in de vorm van een kruis.
Bevestig de stokken met houtlijm en een spijker aan
elkaar. Omwikkel het kruis dan met kleurige linten en
kleurig papier. Liefst ook met groene buxestakjes (dat is
het traditionele palmpasengroen) of dennetakjes. Dit groen
staat voor de overwinning van het leven op de dood.
Versier het geheel met een ronde krans of slinger vol pinda's, eitjes, rozijntjes en snoepjes.
Zo'n krans verwijst naar de kringloop van het jaar. En een ei is een symbool voor nieuw leven
en vruchtbaarheid. Ook kan je er nog fruit bij hangen. Bovenop het kruis prik je een
broodhaantje. Zo'n haantje kun je bij de bakker kopen, maar zelf bakken is leuker!
Wat betekent de haan op de palmpaasstok? Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin
van een nieuwe dag. Zo is de haan een teken van waakzaamheid en ook van inkeer, vergeving
en nieuw begin. Daarom staat een haan ook vaak op de kerktoren. Een haan herinnert ook aan
het lijden van Jezus - denk aan het verhaal waarin een haan drie keer kraait nadat Petrus drie
keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.
Als de kinderen met een Palmpasenstok over straat lopen hoort daar ook een liedje bij.
palm palm pasen
hei koerei
over enen zondag
krijgen wij een ei
één ei is geen ei
twee ei is een half ei
drie ei is een paasei

Stille kerkklokken
Tijdens Pasen worden de kerkklokken in Nederland, België en Frankrijk niet geluid en blijft
deze stil. Het verhaal wil dat deze klokken dan wegvliegen naar Rome om dan met Pasen
terug te komen. Hierbij nemen ze gekleurde Paaseieren en chocolaatjes in
de vorm van paaseieren of paashazen mee. De dagen waarop de klokken
wegvliegen naar Rome zijn afhankelijk van het land. In Nederland en het
Vlaams sprekende deel van België vliegen de klokken op Stille Zaterdag
weg. In Frankrijk en het Frans sprekende deel van België vliegen de
klokken naar Rome op witte donderdag.

Geef de

Pollepel
door aan:
Naam:
Eet graag:
Eet niet graag:
Specialiteit:
Favoriete eetgelegenheid:
Wat mislukt altijd:

Recept:
Ingrediënten:
100 gram zilvervliesrijst
Zout en peper
1 grote broccoli
350 gram achterhamreepjes
1 groentebouillontablet
2 eieren

Willem Brakema
Macaroni
Rode kool
Geen
Egyptisch restaurant Nefertari Appingedam
Als je niet kookt, kan er niets mislukken, er
wordt altijd heerlijk voor mij gekookt.
Broccoli-rijsttaart met ham
150 gram geraspte 30+ kaas
1/8 liter slankroom
2 eetlepels gesnipperde bieslook
Springvorm
Beetje vloeibare boter om in te
vetten

Kook de rijst gaar volgens de verpakking.
Laat de rijst afkoelen. Maak intussen de broccoli schoon en snijd de broccoli in
kleine blokjes.
Breng ¼ liter water met de bouillon aan de kook en kook de broccoli in circa 10
minuten.
Laat de broccoli uitlekken. Klop 1 ei los en meng het met 100 gram kaas door de
rijst.
Verdeel het rijstmengsel over de bodem van de vorm en druk het stevig aan.
Bak de bodem in circa 7 minuten gaar. Snipper ondertussen de ham.
Klop in een grote kom het andere ei los met de slankroom en roer de rest van de
kaas, de broccoli, de ham en de bieslook erdoor.
Breng het mengsel pittig op smaak met zout en peper en schenk het over de
rijstbodem.Bak de taart in het midden van de oven in nog circa 40 minuten gaar.
Ik geef de pollepel door aan: Hero van Maar
Waarom: Op zoek naar eventuele mannelijke kooktalenten in Overschild

Spektakel Eitjes
Ingrediënten
4 eieren
de schillen van 1 ui
1 blikje tonijn
2 eetlepels mayonaise
1 eetlepel ketchup
1 doosje tuinkers
Bereiding
Leg de eieren in een pannetje water en breng ze aan de kook.
Laat ze 8 minuten koken, kieper de eieren in een zeef en houd ze onder de koude kraan.
Klop met een lepel op de eierschaal totdat die vol barstjes zit, maar pel de eieren niet!
Doe de uischillen in een pan, leg de eieren erop en giet er water bij tot ze onderstaan. Laat een
uurtje zachtjes pruttelen.
Haal de pan van het vuur en laat de eitjes een nachtje in het nu bruine kookvocht! Nu wordt je
geduld beloond!
Pel de eieren, en je zal zien dat ze in gekke streepjes gekleurd zijn. Snijd de eieren overlangs
door en wip de dooiers eruit.
Doe die in een bord, samen met de uitgelekte tonijn, de mayonaise en de ketchup.
Plet tot je een mooi mengsel hebt en vul daar de eieren mee.
Verdeel de tuinkers over vier bordjes, leg er telkens twee halve eitjes op en smullen maar!
Tip:
Hou je niet zo van vis? Dan kan je in plaats van tonijn fijngesnipperde ham gebruiken.

! VOOR IN DE AGENDA !

maart
Optreden Cesarea
In de Pompel, aanvang 21.30 uur
Neut’n Schait’n in de Pompel
Groei en Bloei op Fraeylemaborg
11.00-17.00 uur
Mono Jaarlijkse ledenvergadering
de Pompel, aanvang 20.30 uur
Stinzenplantentocht
Park Fraeylemaborg
Vervanging achterhek Kosterserf
11-14/15 uur
Oud papier !
Toneelstuk ‘de sleutel ligt onder de
mat’ in de Pompel, 20.00 uur
Kroning
WillemAlexander en Maxima
Wandeltocht rondom Schildmeer
Vanaf 8.30 uur starten
Oud papier
Groninger Molenweekend

april

mei

juni

23
1
1
2
7
16
27
27
30
4
25
8 en 9

Olinger Kolonie molen open
Vanaf 13.00 uur
Kunstmarkt Fraeylema Rondom

9
15

Oud papier

29

Openluchtspel “camping Borgzicht,
Fraeylema Ensemble
Uiterlijke inleverdatum kopij
Art Carnivale
Steendam bij Schildmeer

juli

28 en 29
7
19, 20
en 21

