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SCHILDJER  PROAT 
 

De dorpskrant van Overschild en omstreken verschijnt 4 keer per jaar:  in maart, juni, 

september en december. 
 

REDACTIE: Jelly Dijkstra Kanaalweg 19 Overschild tel. 087 876 4653 

 Rian Vergeer Graauwedijk 74 Overschild tel. 566375 

 Ellen de Vries Meerweg 6 Overschild tel. 566321 

Penningm. Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49 Overschild tel. 566246 

Printer Harry Wieringa Kanaalweg 22 Overschild tel. 566519 
 

E-mail adres: schildjerproat@zonnet.nl 
 

REKENINGNUMMER SCHILDJER PROAT: 

RABOBANK “MIDDEN NEDERLAND”          NR. 35 27 53 269 
 

ABONNEMENTEN 
Niet-inwoners van Overschild kunnen zich voor € 9,25 abonneren op Schildjer Proat met 

bijdrage (excl.) verzendkosten. Losse nummers zijn voor € 2,50 verkrijgbaar op Meerweg 6. 
 

ADVERTENTIE-TARIEVEN 
Kwart pagina  per editie  €   9,10 per jaar   € 27,50 

Halve pagina  per editie  € 14,75 per  jaar  € 44,50 

Hele pagina  per editie  € 21,55 per jaar   € 65,00 
 

DRUKWERKTARIEVEN 
Enkelzijdig  € 0,04 

Dubbelzijdig  € 0,07 

Per origineel  € 0,29 

Betaling contant of op rekening van Schildjer Proat. 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Al deze stukken worden BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID van de redactie geplaatst, 

dit geldt ook voor geplaatste stukken van Dorpsbelangen en de Stichting. 

De redactie behoudt zich het recht voor om brieven en ingezonden stukken in te korten of niet 

te plaatsen. Uiteraard verdwijnen anonieme brieven in de prullenbak. 
 

BESTUUR DORPSBELANGEN 

NAAM  ADRES  TEL. FUNCTIE  WERKGROEP 
Henk Nijdam  Kanaalweg 28 566392 Voorzitter 

Evelyn Schipper- 

v. Ommen   Kanaalweg 26 0630722464 

Ulbe Noordenbos Graauwedijk 12 566257     

Jos v. Nugteren  Graauwedijk 10 566531      
 

Rita Bouman  Hoofdweg 67  

  Siddeburen 566229 Voorzitter  Evenementen  

Rita Bouman     Voorzitter  Kinderspeelweek 
 

Website: www.dorpsbelangenoverschild.nl 
 

Bank Dorpsbelangen RABO “Midden Groningen” nr. 35 27 52 629     

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/


 
 
 

VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
 

 

 
Nr. 3 september 2013,  jaargang 32. 
 

 

 Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 
Overschild in beeld!! Op de boerderij Hoog Hammen van Jan Broekema, inmiddels 

verkocht aan de fam. Offenberg wordt de televisieserie Hollands Hoop opgenomen. In het 

voorjaar van 2015 komt de produktie op t.v. De redactie heeft een bezoekje gebracht op de 

filmset en een verslag en fotoreportage vindt u in deze krant. 

 

Op woensdag 9 oktober a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen 

gehouden. Henk Nijdam (vrz) en Jos Nugteren (lid) treden af en zijn niet herkiesbaar. Er 

zijn dringend nieuwe leden nodig, dus KOMT ALLEN!! 

 

Via deze weg willen wij de fam. Snakenborg bedanken voor het jarenlang rondbrengen van 

de dorpskrant. Wij wensen hun veel succes met de drukke werkzaamheden rond hun B&B. 

 

Van de Kinderspeelweek staan weer hele leuke foto’s en een verslag in deze krant. 

 

De schuurverkoop heeft ondanks het zeer natte weer toch aardig wat bezoekers getrokken. 

 

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

   

 Vereniging Dorpsbelangen  

 Familieberichten 

 S.V. MONO 

 Schildgroep 

 Windlust Mail 

 Kinderspeelweek 

 

Voor meer informatie over het dorp kunt u lezen op de website van Overschild: 

www.overschild.nu. 
 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 22 november 2013 binnen zijn bij de 

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

schildjerproat@zonnet.nl 
 

 

 

 

Ellen, Jelly en Rian  
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Secretariaat: 
H. Nijdam 

Kanaalweg 28 
9625 PG Overschild 
Tel: 0596566392 

 
E-mail: 

db.overschild@kpnplanet.nl 
 

Internet: 
www.dorpsbelangenoverschild.nl 
 

Ingeschreven bij de K.v.K. : 
Inschrijfno. 40023503             

 
Lid van: 
Vereniging Groninger Dorpen 

 
Bank:  

RABO 3527.52.629 
 

 

 

 

 

 

 

Overschild, 16 september 2013   

 

Beste Dorpsgenoten,     

 

Na een matig voorjaar hebben wij kunnen genieten van een 

prachtige zomer. De kinderspeelweek was weer een groot succes 

en mijn kinderen kijken al weer uit naar die van 2014. Jammer van 

de schuurverkoop dat deze onder regenachtige omstandigheden 

heeft plaatsgevonden afgelopen zaterdag. 

 

Op woensdag 9 oktober is er een jaarvergadering van 

Dorpsbelangen gepland in de Pompel om 20:00 uur. Dan zal ik 

aftreden als voorzitter (en niet herkiesbaar) en Jos Nugteren als 

bestuurslid (ook niet herkiesbaar). Op dit moment blijft dan alleen 

Evelyn Schipper over in het bestuur. Om het voortbestaan van 

Dorpsbelangen te garanderen zijn er dus hard bestuursleden nodig. 

Wanneer u ons dorp een warm hart toedraagt en zich geroepen 

voelt om in het bestuur te stappen bent u van harte uitgenodigd om 

zich aan te melden als bestuurslid. 

 

 

 

  

 

Henk Nijdam 

Voorzitter DB 
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Uitnodiging/Oproep 

 
Hierbij nodigen we alle leden uit om de ledenvergadering van de verenging voor Dorpsbelangen  

Overschild bij te wonen op woensdag 9 oktober  2013 om 20.00 uur in de Pompel 

 

Agenda 

 

1. Opening 

 

2. Vaststelling agenda 

 

3. Notulen vorige vergadering 

 

4. Jaarverslag secretaris 

 

5. Financieel verslag Dorpsbelangen 

 

6. Benoeming kascommissie (H van der Laan en H Kruizenga 2013) 

 

7. Verslag van de wekgroepen 

a. Financieel verslag Kinderspeelweek 

b. Financieel verslag Evenementen 

c. Financieel verslag Schildjer Proat 

 

8. Aftreden en herkiesbaar 

- Jos Nugteren, bestuurslid (niet herkiesbaar) 

- Henk Nijdam, voorzitter (niet herkiesbaar) 

 

9. Mededelingen van het bestuur 

- Wijziging statuten ivm De Pompel informatie zal een week voor de vergadering             

op het dorpsportaal Overschild verschijnen. 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 
 

Henk Nijdam 

nijdamhenk@gmail.com 
 

 



 

 

 

 

 

 

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. 



 
 

Uw leveranciers van : 
 

Sierbestrating 
Tuinhuisjes 
Tuinhout 

Blank hout 
Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 
Tuinmeubelen 
Tuinverlichting 
Zand en Grond 

Split en Natuursteen  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
     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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar professionele, 

flexibele gastouderopvang in 

Overschild? 

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

 
Ingeschreven bij KvK en LRK 

 



Nieuws s.v. MONO 
 
 

 

Volleybal 
 

   Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start onder de vlag van s.v. MONO. Elke 

maandagavond kunt u (dames en heren vanaf 16 jaar) volleyballen in het dorpshuis vanaf 

20.30 uur. We beginnen op maandag 7 oktober en we stoppen eind april met het volleybal. U 

kunt per keer betalen en de kosten bedragen € 2,- per avond.  

    

   Ook hebben we in juni weer meegedaan met het volleybaltoernooi in Hellum. Alle teams uit 

Overschild haalden de finalerondes op zaterdag. De Schildjers werden uiteindelijk zelfs 

vierde en mochten ook de sportiviteitprijs in ontvangst nemen aan het eind van het toernooi. 

Al met al was het weer een geslaagd toernooi en volgend jaar zijn we er zeker weer bij. 

 

Aerobics 
 

   De aerobics lessen zijn inmiddels weer van start gegaan. Wil je hier ook graag aan 

meedoen, dan kun je je hiervoor opgeven via s.v.mono.overschild@hotmail.nl. Je mag ook 

vrijblijvend een keer een kijkje nemen op de maandagavond om 19:15 uur in dorpshuis De 

Pompel.  

 

Voetbal 
 

   Het voetbal op de zondagavond is alweer bijna ten einde. We voetballen nog door tot en met 

zondag 29 september. Daarna houden we de traditionele winterstop en dan gaan we op de 1
e
 

zondag van april in 2014 weer beginnen. 

 

Bestuursmededeling  
 

   In september gaan we de contributie voor 2013 ophalen. De contributie bedraagt net als 

voorgaande jaren € 5,- per lid.  

   Over de bestuursindeling kunnen we het volgende melden: Rebecca Nienhuis-Westers is 

benoemd tot secretaris van de vereniging en Lisa Bos tot penningmeester van de vereniging. 

We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze sportvereniging, meld je aan 

via bovenstaand e-mailadres. 

 

Badminton 
 

   Ook het badmintonnen gaat weer van start in oktober. Op donderdag 3 oktober zal de 1
e
 

keer weer zijn. Tot hoelang het badminton seizoen doorloopt laten we van de badmintonners 

zelf afhangen. De planning is voorlopig, net als bij het volleyballen, dat het badmintonnen 

ook eind april zal stoppen.  

 

 

Namens s.v. MONO 

Erwin van der Laan  

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


 



           NIEUWSBRIEF 2E JAARGANG NR 3 
12 september 2013 

 

 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

 

Tot nu toe … 
De uitnodigingen aan een 5-tal aanbieders voor de 

levering van de zonnepanelen zijn verzonden en met 

de meeste van de aanbieders is ter plekke overleg 

geweest. Als alles is goed gegaan zijn de offertes nu 

binnen en gaan we deze samen met Stef Folmer en 

Niek Veldhoen beoordelen. Uiterlijk 1 oktober a.s. 

moet het bestuur een besluit hebben genomen.  

De voorbereidingen voor de aanbesteding van de 

keukeninrichting zijn in een vergevorderd stadium. 

Dit is dan het tweede deelproject dat wordt 

aanbesteed. We hebben besloten dat er een apart 

deelproject bij komt, nl het lage-temperatuur-

verwarmingssysteem met o.m. een luchtwarmte-

pomp en ca 400 m2 vloerverwarming. Ook hiervoor 

zijn de voorbereidingen van start gegaan. 

Gezien het specialistische karakter hebben wij 

gemeend dit apart te moeten aanbesteden. 

Een lichtadviseur heeft een concept-lichtplan 

opgesteld, dat als basis gaat dienen voor de 

aanpassing en vooral energiezuiniger maken van de 

verlichting. 

 

De styling 
Er is een stylingcommissie aangesteld die zich gaat 

verdiepen over de vraag hoe de verschillende 

ruimtes van ons dorpshuis er uit moeten komen te 

zien. De commissie bestaat uit: Ina Kiel (voorzitter, 

namens het bestuur van de Stichting), Cynthia 

Heinen, Willy de Vries en Karen Wieringa. Zij 

worden vakkundig ondersteund door mw. Veldhoen 

van het ingeschakelde architectenbureau. De 

commissie is bijeen geweest en heeft een eerste 

verslag daarvan overhandigd aan het bestuur. 

 

Aanpassing consumptie- en huurprijzen 
In de bestuursvergadering van 4 juli a.s. is besloten 

tot de aanpassing van onze prijzen. De vaste 

gebruikers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.  

De nieuwe consumptieprijzen staan op het bord 

achter de bar en zijn ook terug te vinden op de 

prijslijsten die in De Pompel liggen. 
 

Jeugdhonk 
Het jeugdhonk (in het voormalig peutergedeelte 

achter in het gebouw) is voorlopig open gesteld. 

Jongeren uit Overschild van 12 t/m 16 jaar kunnen 

zich daar verpozen tijdens de openingstijden van De 

Pompel. Voor het jeugdhonk zijn (voorlopige) 

huisregels opgesteld en die vind je in het Jeugdhonk. 

 

 

 

We gaan er van uit dat de jongeren hun 

verantwoordelijkheid nemen en er samen voor 

zorgen, dat het jeugdhonk een lang bestaan zal 

kennen. 

 

Energiedorp Overschild 
Als eerste stapje op weg naar een duurzaam 

Overschild is aan de aanbieders van de 

zonnepanelen voor De Pompel gevraagd een 

interessant aanbod te doen voor de inwoners van 

Overschild. De offertes worden mede op dit 

onderwerp beoordeeld. Heb je interesse in zo’n 

aanbod, dan kan je dat alvast kenbaar maken bij het 

bestuur. We proberen een compleet pakket te maken 

met advies en levering van de zonnepanelen. 

 

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. 

 

 

Nagekomen bericht 
Sommigen hebben ‘m al zien staan! De Pompel 

heeft een grote, professionele gasbarbeque cadeau 

gekregen.  

De eigenaresse, Gea Pellinga van Q-Modus B.V. 

uit Groningen, heeft op voorspraak van Gerben (je 

weet wel van het kerkje naast Kosterserf) de bbq 

geschonken aan De Pompel. 

Er wacht nog wel een grote klus, want hij moet nog 

wel “even” goed schoongemaakt worden. Wie 

daaraan mee wil helpen kan zich melden bij Rob 

Gramberg. 

De bbq beschikt over een afzuigkap en hij is dus ook 

binnen inzetbaar (met een afvoer naar buiten).  
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Nieuwgeboren in Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

Hier goed nieuws en slecht nieuws van de werkgroep. 

Het goede nieuws is dat, ondanks de regen , de schuurverkoop weer een succes is 

geworden. Ver voor aanvang stonden de koopjesjagers al weer voor de deur. De regen was 

geen probleem voor de bezoekers, die vele adressen afgingen om te kijken of er iets van 

hun gading bij was. 

Het slechte nieuws is, dat de werkgroep dit jaar geen Sinterklaas of Kerstmarkt organiseert. 

Dit, omdat het bestuur van mening is,  dat de werkgroep niet voor alle kosten op kan 

draaien. Aangezien het saldo van de werkgroep danig gedaald is, en men de werkgroep niet 

tegemoet wil komen , is het niet mogelijk om ook maar iets te organiseren. We hadden een 

disco gepland, maar die kan ook helaas niet doorgaan. Wij vinden het heel jammer, dat het 

op deze manier moet eindigen. 

 

 Namens de werkgroep, Joba. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 

Noot van de redactie ! 

De redactie is verontrust door dit bericht van de Werkgroep Evenementen. Het zou toch 

heel teleurstellend zijn voor de bewoners van Overschild, en met name voor de kinderen, 

dat Sinterklaas dit jaar ons dorp niet zou kunnen bezoeken! 

Ook zou het heel jammer zijn, als de druk bezochte kerstmarkt dit jaar niet door zou 

kunnen gaan! 

Inwoners van Overschild: vindt U deze festiviteiten belangrijk genoeg, kom dan in actie! 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

Het monumentenweekend is weer geweest, 

14 en 15 september.  Zowel Marius als ik 

konden  niet aanwezig  zijn om de 

Windlust te laten draaien.  Dat is eigenlijk 

nog niet eerder gebeurd. We zijn dan ook 

van plan om van de zaterdag molen-

draaidag naar de vrijdag te gaan,  juist om  

voor de weekenden  wat meer op te kunnen 

vangen en vaker met 2 molenaars aanwezig 

te kunnen zijn. Gelukkig hebben we Jacob 

Kuiper, een oude cursusgenoot, bereid 

gevonden om  14 september voor ons te 

draaien. Wat  leuk zou zijn is iemand uit 

het dorp, die zich geroepen voelt om een 

beetje mee te gaan draaien op de Windlust.  

En nog leuker zou zijn, als deze iemand 

dan de opleiding vrijwillig molenaar zou 

gaan doen. Wat ik van de huidige cursisten 

heb begrepen is dat de opleiding lichter is 

geworden, er wordt op een andere manier 

les gegeven en ook de vraagstelling tijdens 

de examens is veranderd. Alleen maar 

gunstig  dus.                                                                                                              

Dan de Windlust, wat is er allemaal gebeurd? Er zijn nieuwe stenen en er is graan, alleen het 

malen lukt nog niet zo goed. Deze nieuwe stenen zijn erg “graag”, d.w.z. dat ze scherp zijn en veel 

tarwe tegelijkertijd aankunnen.  Het zijn echte z.g. tarwestenen en dat houdt in dat er 

bakkerskwaliteit meel mee gemalen kan worden en daar moeten we nog behoorlijk aan wennen. In 

het verleden lagen er breekstenen in het maalkoppel en daarmee werd tarwe, haver en wat er 

verder te malen viel ( ook wel erwten en bonen),  gebroken ofwel heel grof gemalen. De Windlust 

is altijd een voermolen geweest en dan ging het meer om kwantiteit dan om fijne kwaliteit 

bakkersmeel. Maar omdat wij in de Windlust nu zulke mooie tarwestenen hebben gaan we toch 

proberen om er bakkersmeel  mee te malen. Er is weer tarwe. Met dank aan Kruizenga, onze 

trouwe leverancier. Maar we hebben ook van Agrifirm een partijtje rogge en spelt gedoneerd 

gekregen, waarvoor onze hartelijke dank. 

Met deze drie graansoorten gaan we proberen een lekkere pannenkoekenmix te maken. Deze gaan 

we eerst zelf uitproberen en daarna, als het ons goed bevallen is, komt u maar een zakje ophalen. 

     Voor nu, tot mails/meels 

Lex 

WINDLUST   MAIL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In 2013 zijn geslaagd: 

 

 

Iris Schuur 

Jonathan Boer 

Dely Hoogakker 

Sven v.d. Wal 

Maurice Dijkema 

 

 

Namens de redactie van Schildjer Proat alle geslaagden 

 

 

 

VAN HARTE GEFELICITEERD!!! 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

               

 



Even voorstellen…. 

 

Hallo, 

 

Wij zijn Wilco, Ineke, Siebe en Nynke Beerda. 

Sinds eind mei zijn wij de bewoners van de Meerweg 32 en is Wilco bedrijfsleider van 

melkveebedrijf Bijen geworden. 

Onze kinderen gaan naar CBS de Citer in Appingedam en zitten in groep 7 en groep 5. 

Ze hebben gelukkig hun draai helemaal gevonden en zijn zowel in Overschild als op de Citer 

helemaal ingeburgerd. 

Ook tijdens de speelweek hebben ze zich uitstekend vermaakt en weer nieuwe vriendjes 

gemaakt. Ook wij hebben al met een aantal van jullie kennis mogen maken en al leuke 

contacten gelegd. Heb zelfs al met een aantal in het Schildmeer gezwommen, oliebollen staan 

bakken en er samen met de kinderen heerlijk van gesmikkeld en dat op een gewone dag in 

augustus. Gewoon omdat dat kan. Heerlijk! 

Sommigen van jullie hebben al kennis gemaakt met onze hond Sam,die het nodig vond om 

het dorp in zijn eentje te gaan verkennen en de weg naar huis niet meer terug kon vinden. 

Gelukkig na een zoektocht en oplettende buurtgenoten hebben we Sam uiteindelijk weer via 

de dierenambulance terug gekregen. 

Daarna heeft onze Shetlander Christa er lucht van gekregen en besloot ook op 

ontdekkingstocht te gaan, maar dan richting het Schildmeer. Dus na talloze 

ontsnappingspogingen hebben we haar er eindelijk van kunnen overtuigen, dat het  toch beter 

is om gezellig bij ons te blijven en dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. 

Dus als er vreemde kippen, kalkoenen, pony's en honden loslopen, dan zijn het 9 van de 10 

keer onze beesten, die het nodig vinden om op eigen houtje de omgeving te verkennen. 

 

Wilco en ik zijn geboren en getogen in Friesland en daar is in 2002 onze zoon Siebe geboren. 

Wilco is in 1996 begonnen bij Holland Genitics, wat tegenwoordig CRV is. 

In 2003 is Wilco bij dezelfde organisatie bedrijfsleider geworden op een wachtstieren station 

in Uithuizen. Daar hebben we 10 jaar gewoond en in 2005 is onze dochter Nynke geboren. 

Na 10 jaar besloot CRV dat het tijd werd om wat anders te gaan zoeken, omdat dit bedrijf 

ging sluiten. 

 

Ikzelf heb jaren gewerkt als bejaardenverzorgster.Eerst in Leeuwarden en na de verhuizing 

ben ik  aan de slag gegaan in woon/zorg centrum Hunsingoheerd in Uithuizen. 

Nu ben ik lekker aan het zorgen voor mijn mooie en lieve gezinnetje. 

 

Het bevalt ons tot nu toe prima om hier in deze mooie omgeving te wonen en hopen dat we 

hier nog lang mogen blijven wonen 

 

Hartelijke groeten Wilco, Ineke, Siebe en Nynke 

 



      Stedum 

 

In de vorige Schildjer Proat 

kondigde ik aan te stoppen 

met schrijven. Nee, geen 

Heintje Davids praktijken, 

maar ik heb de redactie nog 

beloofd eens wat te 

vertellen over en laten zien 

van onze nieuwe plek in 

Stedum. We wonen hier 

inmiddels nu vier maanden 

en we voelen ons al goed 

thuis. Contacten leggen 

gaat gemakkelijk, de 

kinderen hebben voldoende 

aansluiting en storten zich 

geleidelijk aan in het 

plaatselijke verenigingsleven (voetbal en muziek) en ook de eerste keer Speelweek in Stedum is 

een feit.  

Wat het huis betreft hebben we nog veel 

wensen. Het is een oude boerderij, maar goed 

onderhouden en we kunnen er al goed en 

gezellig wonen. Niet alles kan tegelijk. We 

doen het stap voor stap. Geen Help mijn man is 

klusser taferelen hier gelukkig. De komende 

paar jaar willen we in elk geval de keuken, 

toilet en tuin verbouwen of opknappen. De 

badkamer aanpakken was een eis. Daar zijn we 

direct mee aan de slag gegaan en deze is 

inmiddels alweer een poosje klaar. Zowel huis 

en tuin zijn groter dan we gewend zijn.  

 

 

Vooral de tuin vraagt veel tijd. De 

kunst is nu om het onderhouden 

ervan een beetje praktisch te 

organiseren zodat we het met onze 

lichtgroene (slechts hééél 

lichtgroene) vingers nog een beetje 

ooglijk en begaanbaar kunnen 

houden . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan de stal. Die is klaar en vanaf eind maart in gebruik. We melken er nu ongeveer 270 koeien 

en dan loopt er nog het 

nodige jongvee. De 

afgelopen maanden zijn 

de puntjes op de i 

gezet. En ook voor de 

stal geldt: er zijn nog 

wel wat wensen, 

maar die worden 

geleidelijk aan 

vervuld. Het gaat er 

nu vooral om, dat we 

het rondom de stal 

nog ‘aankleden’ en 

afwerken met o.a. 

beplanting, bomen en 

bestrating.  

Naast koeien melken, doen we er nog wat akkerbouw bij. We hebben op dit moment nog niet al 

het land nodig voor de koeien (gras en mais). De tarweoogst hebben we net een paar weken 

binnen, inclusief stro. Dan 

komen straks nog de 

(suiker)bieten en de mais. 

Om jullie een indruk te 

geven van stal en woning 

heb ik er wat foto’s bij 

gedaan. Uiteraard ben je hier 

ook altijd van harte welkom 

om live een kijkje te komen 

nemen of gewoon voor een 

bak koffie. 

 

Groeten, familie Bijen 

 



 



                                                          

 

 

 

 

 

 

            Kinderspeelweek 2013 is helaas weer voorbij… 

 

We hebben een fantastische week gehad. Namens deze weg willen we nog een 

keer iedereen heel erg bedanken die ons geholpen heeft om speelweek weer 

mogelijk te maken. 

Verderop in het speelweek verslag staan de stukjes, die de groepen met elkaar 

hebben beschreven en kan je het speelweek lied nog een keer nalezen/zingen. 

Voor een ieder die nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kun je  naar onze 

site gaan, www.kinderspeelweekoverschild.nl  

Het nieuwe thema zal je lezen in de volgende Schildjer Proat. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het Speelweekbestuur, Rita, Johan, Martijn, Willy en Sandra 

 
 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 

Groep 1; 

 

Op maandag begonnen we met kastelen bouwen en ’s middags gingen we verven. 

Eerst de kastelen en daarna ons zelf. Ook begon een aantal met ons schild. Onze 

hoofdleidster Bianca werd omgetoverd tot een groen monster. 

De dinsdag gingen we naar Ecomotion, onze groep begon met stratego. Chiel was 

de belangrijkste persoon in het spel namelijk de Fox. Na stratego mochten we 

zelf broodjes roosteren. Na het eten gingen we in het bos een speurtocht 

houden. De voorste meiden haalden de pijlen weg, zodat we bijna waren 

verdwaald. 

Woensdag was onze chill-dag, gezamenlijk hebben we een brief geschreven voor 

de flessenpost. Sigrid, Isabel, Anna en Willemijn hebben een mooie tekening 

gemaakt voor in de flessenpost. Uiteindelijk heeft Chiel de fles in de “ zee” 

gegooid en vloog er zelf ook bijna achteraan! ’ S Middags zaten we knus in onze 

kasteel en versierde we onze vlag. Ook hadden we een strijdlied geschreven. 

Groep 1 kon natuurlijk het beste zingen, maar helaas de jury was erg partijdig! 

Op donderdag zijn we naar Drouwenerzand geweest. De kinderen zijn overal in 

geweest, in de middag werd het steeds drukker, maar dat maakte de kinderen 

niks uit. Patat en dubbele broodjes hamburger en kroketten gingen er bij 

iedereen wel in. 

Op de terug reis zaten we in een gratis sauna. De airco was kapot en alle ramen 

waren beslagen. We zaten van top tot teen onder het zweet. 

 

 



De vrijdag was de zwaarste dag en de laatste, slopen dat is het aller leukste wat 

er is. De jongens hebben gelukkig de kerker afgebroken, zo kon er niemand meer 

gevangen genomen worden. We hebben een leuke en gezellige week gehad. 

Liefs groep 1 
 

 

 

 

Groep 2 

Speekweek 2013. 

 

We begonnen maandag met hutten bouwen en als snel stonden er 5 hutten. Het 

leek nog wel een beetje somber, dus gelukkig gingen we maandagmiddag de 

hutten verven. Omdat het zo warm was deden we ook nog waterspelletjes. 

Dinsdag zijn we naar Ecomotion geweest, met een heel mooi nagebouwd kasteel. 

We gingen in 2 groepen. We gingen eerst naar het bos en daarna levend stratego. 

Dat was onze hele dag. 

Woensdag was een beetje regenachtige dag. Het was onze chill-dag, toen hebben 

we de vlag en ons strijdlied. 

Donderdag waren we al vroeg in de veren om met de bus naar Drouwenerzand te 

gaan. Iedereen had veel plezier in het park. 

Vrijdag is de dag dat we de hutten weer afbreken en een verhaaltje maken voor 

Schildjer Proat. Tot slot vrijdagavond nog een playbackshow. 
 

 

 

 

 



 

 

Groep 3; 

 

Maandag; In de ochtend gingen we hutten bouwen, dat hebben de jongens gedaan 

en de meisjes hebben gezellig getekend in de witte tent. In de middag gingen we 

de hutten verven en een schild maken voor onze tent. 

Dinsdag; Vandaag zijn we naar de “ slag van Kolham” geweest. In de ochtend 

hebben we een speurtocht gedaan en moesten we een woord maken van de 

letters die we hadden verzameld. Daarna hadden we broodjes gebakken bij de 

vuurkorf en daarna hebben we nog levend stratego gedaan. Een erg gezellige dag 

dus. 

Woensdag; Dit was onze chill-dag. We hebben een vlag voor onze hut gemaakt en 

ook nog een strijdlied! Nadat we het lied hadden gezongen gingen we  nog het 

lichamenspel doen. 

Donderdag; Vandaag gingen we met iedereen naar Drouwenerzand. Het was een 

erg gezellige dag met iedereen. De terugreis zaten we in de 2e bus, dus wij 

hebben een gratis ritje sauna gehad. 

Vrijdag; Vandaag moesten we de hutten weer afbreken en hebben de meisjes 

weer gekleurd in de witte tent. 

 

Groetjes groep 3  
 



 

 

Groep 4; 

 

Maandag is Fort geweldig gebouwd en geverfd. Er was ook een watergevecht. 

Dinsdag zijn we naar Ecomotion geweest, we hebben daar levend stratego 

gespeeld en een speurtocht gedaan. We hebben ook nog stok brood gebakken. 

Woensdag hebben we de flessenpost gemaakt en een strijdlied op de melodie van 

het Kinderspeelweek lied. De meiden waren verkleed als jonkvrouwen. 

Donderdag zijn we met de bus naar Drouwenerzand geweest. De breakdance en 

de parajump vonden wij erg leuk. Vrijdag moest Fort geweldig afgebroken 

worden en gingen wij dit stukje schrijven. En we sluiten af met een playbackshow 

en een feest. 

 

Groeten Groep 4. 

 
 



 

 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 r o n i n g e n. n l 

 

 

dakgoten 
regenpijpen 
vergaarbakjes 
reparaties 
restauratiewerk 



 
 

Groep5             

 

Wij zijn de machtige groep 5 en groen is onze kleur. We zijn een ridder en 

jonkvrouwen team en ons kasteel is het sterkst van allemaal! 

Maandag hebben we ons kasteel gebouwd en ’s middags hebben we hem geverfd 

in alle kleuren van de regenboog! Niet alleen de muren en het dak, ook onze 

kunstenaars Rebecca en Mark zaten onder de verf. 

Dinsdag was er een Middeleeuws spel Stratego en ook de boswandeling kon niet 

ontbreken. 

Op woensdag bouwden we een vlag voor onze groep en een strijdlied. In de 

middag hadden we ons verkleed in onze mooiste zelfgemaakte kostuums en 

daarna traden we op met ons strijdlied. Wij zongen natuurlijk het mooist en het 

spel wonnen we ook gemakkelijk. DE ANDERE GROEPEN ZIJN ECHT GEEN 

PARTIJ VOOR ONS!! 

Donderdag gingen we spelen, eten, spelen en nog veel meer spelen in 

Drouwenerzand. Het was geweldig! 

Op vrijdag hebben we ons kasteel afgebroken. En we aten veel snoepjes. ’s 

Avonds was er een playbackshow en de hamburgers gingen als een speer . 

Dit was de speelweek alweer en wij zeggen allemaal tot volgend jaar!! 

 



Het speelweek lied 2013 
 

We hebben een speelweek in Overschild 

En alle kinderen worden wild 

We zingen spelen en dansen hier 

En hebben samen veel plezier 

 

Refrein; 

 

En van voor naar achter van links naar rechts, 

Van voor naar achter van links naar rechts, 

Van voor naar achter van links naar rechts, 

Van voor naar achter van links naar rechts. 

 

We starten op een warme dag 

En bouwden kastelen met een lach 

We hadden verf voor groot en klein 

En met veel water was het fijn. 

 

Refrein; 

 

De 2e dag was in het bos 

We speurden er vrolijk op los 

We aten bij het grote kasteel 

En stratego speelden we ook met veel! 

 

Refrein; 

 

De woensdag was een “ chille” dag 

We maakten ’s middags een toffe vlag 

Het strijdlied zongen we heel erg luid 

En daarmee is ook de woensdag weer uit! 

 

Refrein; 

 

Vandaag gingen we er op uit 

De airco van de bus stond uit 

Het eten in Drouwen was zeer in trek 

En ook het park was weer te gek! 

 

Refrein; 



Vandaag was het de laatste dag 

We strijken allemaal onze vlag 

Het opruimen is nu al klaar 

En iedereen tot volgend jaar! 

 

Refrein; 

 

 
 

 

 

 

 

Rita, Sandra, Johan, Willy en Martijn, 

 

Het was weer één geslaagde speelweek.  

Elk jaar lukt het weer om zoveel kinderen bij elkaar te 

krijgen en mensen,       die mee willen helpen met het 

opbouwen en afbreken van de dingen, die er gaan gebeuren. 

Hier van onze kant complimenten met alles wat jullie voor speelweek doen      

en op naar volgend jaar! 

De groeten van Jan en Bonna 

 



 



 

 
 

 

 

 
 

 

Datum: vrijdag 4 oktober 2013 

Plaats: Noorderpoortcollege Appingedam 

Opwierderweg 2 

Tijd: 19.00-21.30 uur 

 Entree: Gratis  

 

 

 

Kika heeft deze avond ook een stand op onze beurs! 

***************************************************** 

 

 
Like ons op Facebook voor meer informatie en  

de laatste nieuwtjes! 

Kinderkleding- & speelgoedbeurs 

 



 



Stijldansavond in de Pompel 

 
  

Voor de oudere jeugd wordt op zaterdag 5 oktober in buurthuis De 

Pompel een gezellige stijldansavond georganiseerd. Vele 40 plussers 

hebben in hun jeugdjaren leren stijldansen; Ballroom en Latin. Bij 

sommigen hoorde het bij de opvoeding, anderen gingen voor het 

trouwen nog een paar lesjes halen. Voor velen was het de eerste 

kennismaking met " Het Uitgaan" Discotheken had je nog niet of 

waren net in opkomst. Veel jongens en meisjes hebben hun partner op de dansschool leren 

kennen. Veel mensen denken nog met warme gevoelens aan die tijd terug.  

 

Daar leek het Lex en Ineke van der Gaag, ook 

fervente dansers, zo leuk om eens een keer een 

stijldansavond te organiseren voor de oudere jeugd. 

Een beetje bewegen is mooi maar ook een stukje 

gezelligheid is wel net zo belangrijk. 

 

Voor wie is deze avond bedoeld? Voor iedereen die 

van dansen houdt. De dansleraar van Dansschool 

Gerritsen draait muziek, hij gebruikt hiervoor 

speciale dans Cd's. Mocht er behoefte zijn aan een 

beetje ondersteuning in de vorm van een korte 

dansles, dan kan dat terplekke geregeld worden. 

Kortom zij zijn heel flexibel. 

 

 

Noteer in je agenda, zet op de kalender; een gezellige stijldansavond in de Pompel zaterdag  

5 oktober vanaf 21.00 uur. Bewegen is gezond, dansen is leuker. 
 



Heeft u iets te vieren?? 
 

 

Voor catering van salades,  hapjesschalen,  

Koude en warme buffetten met diverse thema’s 

uit ervaren keuken.  

 

Informeer naar de mogelijkheden: 

 

noord2011@kpnmail.nl 

06-40467451 

 

Edwin Noordman 

Overschild 
 

 



Zaterdag 26 oktober 2013 

Spokentocht Schildmeer en omgeving 

 

Als inwoner van  het dorp leek het me erg leuk om een spokentocht te 

organiseren voor alle dorpsgenoten van Overschild . 

In samenwerking met de ervaren “ spokenclub Siddeburen”, wordt er een 

spannende tocht uitgezet in de omgeving van het dorp van maximaal 2.5 uur. 

Verzamelen uiterlijk om 19.30 in dorpshuis “de Pompel” 

Na de koffie met koek en een korte instructie zal er in kleine groepen worden 

vertrokken. 

Bij terugkomst zal het soepenbuffet klaarstaan, bestaande uit  groentesoep en 

snert,  roggebrood met spek , stokbrood met kruidenboter. 

Dit alles voor de prijs voor € 12,50 p.p. voor volwassenen en €  7,50 voor 

kinderen t/m 15 jaar. 

Er is plek voor maximaal 100 personen en het is ook mogelijk om deel te 

nemen met een sportteam of vrienden/familieclub. Deelname vanaf 12 jaar, 

aangezien er toch wel spannende effecten zijn is het niet aangeraden voor 

mensen met hartproblemen. 

Stevig/waterdicht schoeisel of laarzen aanbevolen.!!!!! 

Deelname is geheel voor eigen risico. 

Opgave verplicht !!! 

Meldt u aan uiterlijk vóór maandag 14 oktober via noord2011@kpnmail.nl of 

06-40467451 

  

Met spook en kookgroeten, 

Edwin Noordman 

mailto:noord2011@kpnmail.nl


‘Hollands Hoop’ 

 

 
Op de boerderij ‘Hoog Hammen’aan de 

Graauwedijk 1 in Overschild wordt op 

dit moment een productie opgenomen, 

op de boerderij van Jan Broekema, die 

het inmiddels verkocht heeft aan Jan 

Offenberg. Jan Broekema speelt nog een 

belangrijke rol bij de opnames van de 

productie en houdt dagelijks een oogje 

in het zeil en hij is er erg trots op,  dat 

de opnames op zijn voormalige 

boerderij worden opgenomen. 

De boerderij is aangepast en opnieuw 

ingericht, er is behangen, geverfd en een 

‘nieuwe’ oude keuken is gemaakt en er 

is zelfs op het dak een ‘nieuwe’ 

dakkapel gemaakt voor een 

spectaculaire scene in de serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat een dramaserie worden van 8 afleveringen van 50 minuten, uitgezonden door de 

VARA/VPRO/NTR.  De serie is een productie van Lemming-film  te Amsterdam en het script 

is geschreven door Franky Ribbens (nachtrit, Penoza).  Het is een fictief verhaal, dat niet op 

waarheid berust. De regiseusse is Dana Nechushtan (Annie MG, Dunya & Desie, Overspel). 

De hoofdrollen in de serie worden vertolkt door Kim van Kooten en Marcel Hensema ( hij is 

Groninger van afkomst).  

 

 

 

 

 

sept. 1970 



 

 

Uitvoerend producent is Kim Oomen, zij heeft ons rondgeleid op de set en het een en ander 

verteld over de serie. In totaal doen er zo’n 40 acteurs mee. In totaal zijn er ongeveer 76 

draaidagen, die opgenomen worden in de periode van begin mei tot eind oktober. De opnames 

worden zowel overdag als in de avonduren opgenomen, zij maken soms lange dagen van wel 

10 uur filmen per dag. Op de dag van het gesprek begonnen ze om 15.00 uur te draaien en 

zouden doorgaan tot 2.00 uur in de nacht. 

 

 

 

Een deel van de opnames is gemaakt in Bussum op lokatie en deels in Overschild.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Om de boerderij is speciaal een perceel mais gezaaid voor de serie, waar allerlei opnames bij 

of in gemaakt worden en de laatste opnames, nadat de mais geoogst is. Er zijn ook kippen en 

een konijn aangeschaft voor de opnames en een paard, dat we vaak gaan zien, huren ze van 

een manege, die getrainde filmpaarden heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het verhaal gaat over een gezin  met twee kinderen uit Amsterdam. Als de man na het 

overlijden van zijn vader het boerenbedrijf erft, keert het gezin terug naar de ouderlijke 

boerderij in Groningen.  Daar raakt de familie verstrikt in criminele zaken. Er gaat ook 

gevochten en geschoten worden in het maisveld, is ons verteld, maar daar mochten wij niet bij 

aanwezig zijn !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De serie wordt vermoedelijk pas op televisie uitgezonden  in het voorjaar van 2015. 

   

Speciaal vervoer op 

rupsbanden, dat dwars 

door het mais gereden 

kan worden voor het 

filmen en voor 

verlichting van de set. 



 

 

  

      

  

 

 
 

Voetverzorging “De VoetEngel”  
 
-Pedicure behandelingen 
 

-Voetmassage 
 

-Gellak voor de natuurlijke nagel (french of 
kleur blijft 6 weken prachtig) 

 

-Bevoegd voor het behandelen van 
diabetes patiënten 

 

Mirjam van Engelen, Schildwolderdijk 57 
te Schildwolde / 0598 423446/ 
e-mail: abmve@hetnet.nl 

 



De herfsttuin 
 

 De herfst luidt het einde van het tuinseizoen in, maar dat wil 

niet zeggen dat er niets meer te beleven is in de herfsttuin. Zo 

eind augustus veranderd het licht en worden de kleuren in de 

tuin veel intenser. Uitgebloeide zomerbloeiers gaan zaad 

vormen en krijgen soms prachtige zaaddozen. Besdragende 

struiken krijgen nu ook veel meer aandacht, zeker als ze hun 

blad verliezen en de bessen nog meer tot hun recht komen. 

Rozen kunnen tot aan de eerste nachtvorst nog een prachtige 

nabloei hebben. 

De bomen, struiken en vaste planten gaan zich voorbereiden op de winter. Dit betekent dat de 

planten zoveel mogelijk voedingsstoffen uit de bladeren halen en deze opslaan in de wortels. 

Het terugtrekken van deze voedingsstoffen zorgt voor die mooie en spectaculaire kleuren in 

de herfst. Daarom biedt de herfsttuin een dergelijk mooi schouwspel en kunnen we genieten 

van die prachtige gele, bruine, oranje en soms felrode bladeren aan de bomen. 

  

Werk in de herfsttuin 
Het tuinseizoen loopt op zijn einde en daarmee ook het werk in de tuin. Knip wintergroene 

hagen nog éénmaal (maar niet te diep, omdat ze nu niet meer groeien), zodat ze mooi strak de 

winter in gaan. 

Haal voor de eerste nachtvorst de kuipplanten naar binnen en de knollen van de Dahlia’s uit 

de tuin. 
 

Herfstbloeiende vaste planten 
De meest bekende herfstbloeier is waarschijnlijk de Aster. Er zijn heel veel verschillende 

soorten, van laag naar hoog, met bleekblauwe- tot dieppaarse bloemen. Heel de zomer 

vormen ze een prachtig groen rustpunt in de border en vanaf het begin van de herfst openen ze 

zich met een zee van kleine bloemen. 

Maar ook vaste planten als Aconitum (Monnikskap), Anemone (Herfstanemoon), Liriope 

(Leliegras), Sedum (Hemelsleutel) en Tricyrtis (Armeluisorchidee) geven kleur aan de 

herfsttuin. 
 

 Spectaculaire herfstkleuren 

Voor wie een spectaculaire bladkleur zoekt in de herfsttuin, is de Euonymus Alatus 

(Kardinaalsmuts) een goede aanschaf. Een bescheiden struikje, dat na 10 jaar ongeveer 125 

cm. hoog zal zijn. Onopvallend in de zomer, maar in de herfst weet je niet wat je ziet. Door de 

prachtige felrode verkleuring van het blad zet dit struikje de tuin opeens in vuur en vlam. Als 

de bladeren na verloop van tijd allemaal zijn afgevallen, verschijnt het bijzondere kurkachtige 

hout. Hierdoor is deze struik in de winter ook aantrekkelijk. 

Iets minder spectaculair, maar ook zeker de moeite waard is de herfstverkleuring van Itea 

virginica (Bloemwilg). 

 

 Grassen 

Wat al eerder gezegd is over Asters geldt eigenlijk ook 

voor de grassen. Eén of meerdere robuuste graspollen 

mogen in de herfsttuin eigenlijk niet ontbreken. 

Cortaderia selloana (Pampasgras) heeft prachtige hoge 

witte pluimen (dek de pol wel af in de winter!). Maar ook 

de vele Miscanthus-soorten (Prachtriet) zijn ronduit 

spectaculair. De pluimkleur varieert van zilver, naar zacht 

roze, bruin tot brons. En Miscanthus sinensis “Zebrinus” is 

weer mooi vanwege zijn gestreepte geelgroene blad.  
     



Weersvoorspelling Herfst 2013 
 

De meteorologische zomer, die op 1 juni 2013 is op 1 september 2013 afgelopen en is de 

meteorologische herfst begonnen. De meteorologische herfst duurt van 1 september tot en met 30 

november. De astronomische herfst begint meestal pas op 21 september wanneer de zon precies 

boven de evenaar staat. Weerkundig is het een echt overgangsseizoen waarin het zowel zomers als 

winters kan zijn. De steeds kortere dagen en de afnemende zonneschijn zorgen ervoor dat de 

temperaturen steeds lager uitvallen en het weer geleidelijk verslechtert.  
 

In ons land worden de dagen de komende maanden geleidelijk korter tot de kortste dag (rond 21 

december) wanneer de zon boven de Steenbokskeerkring staat. Door de kortere dagen levert de zon 

minder warmte, maar toch kunnen midden oktober nog temperaturen tussen 25 en 30 graden 

gemeten worden. Gemiddeld daalt de middagtemperatuur van 17 graden aan het begin van het 

seizoen tot 6 graden aan het eind. Wanneer de astronomische winter begint, enkele dagen voor 

Kerst, kan het in ons land 20 graden vriezen. Overgangsseizoenen kennen grote contrasten: een 

zonnige zomerse dag met meer dan 25 graden kan beginnen met dichte mist en temperaturen net 

boven nul. 
 

Landelijk telt de meteorologische herfst (september, oktober en november) gemiddeld (over het 

tijdvak 1981-2010) zes vorstdagen en één dag met meer dan vijf graden vorst. De 

maximumtemperatuur komt gewoonlijk op 42 dagen boven de 15 graden, waarvan 11 dagen boven 

de 20 graden en 2 dagen boven de 25 graden. De zon schijnt in de drie herfstmaanden 315,6 uur: 

september neemt 141,4 uur voor zijn rekening, oktober 111,9, en november nog maar 62,3. Zonnige 

dagen beginnen vaak met mist. De herfst telt 21 mistdagen, de winter 22 en het voorjaar telt er maar 

13. Gemiddeld regent het op 60 dagen en valt op 3 dagen sneeuw. De herfst is in ons land het natste 

seizoen met landelijk 231,3 mm neerslag (in 183 uur) tegen 162,4 mm (in 151 uur) in het voorjaar. 

De winter levert minder neerslag op, gemiddeld 198,4 mm maar het regent langduriger, zo’n 208 

uur. 
 

De herfst staat vooral bekend om zijn stormen. Oorzaak van de levendige depressieactiviteit zijn de 

grotere tegenstellingen in temperatuur op het noordelijk halfrond. Toch is het najaar niet het seizoen 

met de meeste wind. In de winter en het voorjaar kan het ook hevig stormen en het aantal dagen met 

windkracht 6 of meer is ’s winters zelfs veel groter dan in de herfst. De herfst telt gewoonlijk negen 

dagen met een krachtige wind tegen 16 dagen in de winter. De winter neemt ook de zwaarste 

stormen van de laatste kwart eeuw voor rekening.  

 

Op de Noordpool begint dan de poolnacht, 

hoewel het nog een zeker twee weken duurt voor 

het daar werkelijk de hele dag donker blijft. Ook 

dan is nog geen sprak van totale duisternis. De 

echte poolnacht waarbij het aardedonker is duurt 

slechts drie maanden. 
 

En de voorspelling: dat de herfst begonnen is, is 

al goed merkbaar. In het noordelijk halfrond 

zullen we te maken krijgen met een onstuimig najaar, waardoor de kans groot is op fiks 

natuurgeweld en wateroverlast. In Nederland zullen de gevolgen van het herfstweer beperkt blijven, 

maar we zullen vast en zeker een staartje mee pikken. Maar er wordt ook voorspeld, dat rond half 

november het weerbeeld zal veranderen en stabieler zal worden, waardoor we vanaf dan kunnen 

genieten van mooi herfstweer! We zullen zien .... 



Krans van herfstbladeren 

 

Benodigdheden: 

 

papieren bord  

schaar  

lijm  

herfstblaadjes 

Beschrijving van het knutselwerkje 

Het is herfst, de bomen laten hun blaadjes vallen. 

Met die mooie herfstblaadjes kunnen we een leuke 

herfstknutsel maken. Een krans van herfstbladeren. 

Om te beginnen heb je natuurlijk een heleboel herfst blaadjes nodig met allemaal mooie 

herfstkleuren. Je kunt de herfstblaadjes zo op de krans plakken, of je kunt de herfstbladeren 

een paar dagen drogen tussen een stapel kranten met een stapel boeken erop. 

Vouw het papieren bord dubbel en knip de binnenkant eruit zodat je alleen de buitenste ring 

van het bord overhoudt. Dit is de krans waar je de herfstbladeren op kunt plakken. 

Plak eerst de grote herfstblaadjes op de krans en plak over de grote herfst blaadjes de kleine 

herfst blaadjes. 

Je kunt nog een lint om de krans knopen zodat je je herfst krans kunt ophangen, of je hangt je 

herfstkrans aan een spijkertje in de muur. Zo haal je de herfst een beetje in huis. 

___________________________________________________________________________ 

Sfeer lichtje knutselen met herfstbladeren 

Beschrijving van het knutselwerkje 

Breng met het koude en natte herfstweer de warmte in huis, 

met dit sfeer lichtje gemaakt van een leeg jam potje en 

herfstbladeren. 

Zoek wat mooie (rode) herfstbladeren in het bos. De 

bladeren mogen niet te nat zijn anders blijven ze niet 

plakken. Zorg ook, dat ze niet te droog zijn anders gaan ze 

scheuren tijdens het opplakken. 

Neem een mooi leeg (jam) potje en smeer deze tot de helft 

in met houtlijm. Houtlijm droogt transparant op. Je kunt ook 

andere hobby lijm gebruiken, die transparant opdroogt. 

Plak de bladeren rondom op het glazen potje. Plak de 

bladeren iets over elkaar, gebruik bladeren met mooie herfst kleuren. Het gehele goed laten 

drogen. 

Strooi een laagje decoratie zand in het potje en zet daarop het waxinelichtje. 



 



 

 

 

 

 

 

Geef de  

Pollepel   

 

door aan: 

Naam:    Peter en Daniël           …. 

 

Recept:     Kip kerrie (voor 4 personen)   

 

Benodigdheden: 

2 in blokjes gesneden kipfilet 

3 tenen knoflook 

1 grote ui. 

1 blik champignon-cremesoep (alleen unox gebruiken) 

1 grote boursin (knoflook/fijne tuinkruiden) 

1 bakje of potje champignons. 

1 pak rijst of pasta 

 

Surinaamse kerriepoeder 

Zout 

Peper 

Olijfolie 

 

Zet een pan met water op voor de rijst of pasta. 

 

Verhit een flinke sheut olijfolie in een bakpan of hapjespan.  

Voeg hierbij ongeveer 3 theelepels kerrie. Bak de kerrie even aan en voeg  

dan de champignons toe. Na 5 minuten mag de kipfilet in 

blokjes erbij. Bak dit even aan en voeg dan de fijngehakte ui erbij. 

Doe er een beetje zout en peper bij na smaak. 

Bak dit geheel gaar in zo'n 12-15 minuten. Doe dan de fijngehakte knoflook erbij. 

(nu kan de rijst of pasta ook worden gekookt!). 

Vervolgens de soep bij de rest in de pakpan doen. (vuur niet te hoog! en GEEN water 

toevoegen). 

Als de mengsel warm is, de boursin er doorheen roeren. 

 

Na ongeveer 5 min goed roeren is het geheel klaar. Ik persoonlijk vind het pittig lekker en doe 

er een theelepel rawit (groene peper sambal) door. 

 

Eet smakelijk en geniet van dit overheerlijke recept. Reakties zijn welkom op  

Email: phantmbox@hotmail.com 

 

 

Ik geef de pollepel door aan:  Sandra  v.d. Laan 

 

mailto:phantmbox@hotmail.com


Ingezonden door hr. M.W. de Boer, Graauwedijk 53 

 

BEVERS 

(foto’s redactie) 

Bever 

Muskusrat 

Beverrat 



 



 



 



          Kleurplaat: 

 



Kerstnachtdienstaankondiging 

 

 

 

De Nederlands Hervormde gemeenten Schildwolde, Hellum, Overschild en 

Noordbroek zijn voornemens in ieder van deze plaatsen op Kerstavond een 

Kerstnachtdienst te organiseren voor alle gezindten. 

In Overschild zal deze dienst op 24 december om 22.00 uur gehouden worden in 

de N.H. Kerk. Ds. Jan Hommes zal de dienst leiden en er wordt medewerking  

verleend door een muziekband. 

Wil je meewerken aan de voorbereiding van deze dienst neem dan contact 

op met Martha Ritsema, Graauwedijk 87, 0596-566228. 

 

 

 



   
 

 

 
 

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  Martijn  Joba Veldman 

 

2. Hoe oud ben je? 34 59 

 

3. Wat voor school/werk  

doe je? 

 

metaalbewerker huisvrouw 

4. Welke hobby’s heb je? meerdere Meerdere 

 

5. Ben je verliefd? nee Nee 

 

6. Wat eet je het liefst? Daging smoor Kip siam 

 

7. Wat is je favoriete 

drankje? 

 

Cola berenburg koffie 

8. Welke muziek vind je 

leuk? 

 

Jaren 70 André Hazes 

9. Wat lees je graag? hengelsportbladen Houd ik niet zo van 

10. Wat is je favoriete  

tv-programma? 

 

Studio sport CSI 

11. Huisdieren? Koi Honden en Koi 

 

12. Wat wil/wou je later 

worden? 

Geen idee politieagente 

13. Wat vind je van 

Overschild? 

 

Rustig dorp Prettig om te wonen 

14. Wat zou je graag anders 

zien of vind je belangrijk 

in Overschild? 

 

Beheer v.d. Pompel verkeersveiligheid 

  



 

 

Wie kiezen jullie uit als de volgende 

inzenders? 

 

 

Gina en Johan Folkersma 

 

________________________________________ 

 

 

 

De Collecte van het Rode Kruis in Overschild  e.o.  heeft dit jaar  

€ 447,02  opgebracht. Met dank aan de collectanten en gevers, 

 

Martha Ritsema 

 

 

 

 

 

 ! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

september 

 

oktober 

 

november 

Laatste  keer voetballen  

29 

  

Start Badminton  3  

Kinder- en kledingbeurs 

Noorderpoortcollege Appingedam 

  

4 

 

Stijldansavond in de Pompel 

Vanaf 21.00 uur 

  

5 

 

Aanvang volleybalseizoen   

7 

 

Jaarvergadering Dorpsbelangen 

Aanvang 20.00 uur 

  

9 

 

Spokentocht Schildmeer  

Aanvang 19.30 uur 

  

26 

 

Oud papier ophalen 28 26 30 

Uiterlijke inleverdatum kopij   22 



 


