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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Voor u ligt de laatste editie van deze krant van 2013. Een in velerlei opzichten bewogen jaar.
Zoals extreme weertypen, de gerooide bomenrij langs het Eemskanaal, nieuwe bestuursleden
Dorpsbelangen, wijziging bestuur MONO.
We willen via deze weg Begrafenis- en Uitvaartverzorging Joh. Bos bedanken voor zijn
jarenlang adverteren in onze krant. Hij stopt hier v.a. komend jaar mee.
Daarnaast zijn we blij met een nieuwe adverteerder uit eigen dorp, nl. B&B Het Tolhuis aan
de Meenteweg. We hopen dat ze veel gasten mogen ontvangen.
De kinderen zijn weer verblijd door de komst van Sinterklaas en zijn pieten. Zie hiervoor
verslag en foto’s.
Op 14 december (van 13.00-19.00 uur) is er in en voor de Pompel een sfeervolle Kerstmarkt
met veel kraampjes.
Er staat een historisch informatief verhaal in de krant over de steenhouwerij fa. Sander, die
in ons dorp heeft gewoond.
Molen de Windlust gaat voor het eerst 2013 “uitslingeren”. Wilt u weten wat dat inhoudtlees dan het verhaal van Lex en Marius, onze molenaars.
Wist u dat Maaike de Vries al 25 jaar vrijwilligster bij de ouderensoos is? Hulde aan haar.
De Schildgroep komt komend jaar met een nieuw toneelstuk, voor en door het dorp. Het
heet “Schildjer Melk”.
Over de 1e spokentocht in ons dorp heeft Edwin een leuk verslag gemaakt.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Oranje Comité
De Schildgroep
Werkgroep Evenementen
Windlust Mail
Kinderspeelweek
IJsvereniging
Als laatste wensen wij u allen hele prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een
heel voorspoedig en gezond 2014.
De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 7 maart 2014 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Jelly, Rian

Overschild, 23 november 2013

Beste Dorpsgenoten,
Na een mooi droog en zonnig najaar in oktober en een heftige
stormdag in november nadert december met rassen schreden. 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 9 oktober heeft de ALV
plaatsgevonden en heeft Henk Nijdam als voorzitter en Jos
Nugteren als bestuurslid afscheid genomen van de vereniging
Dorpsbelangen. Hierdoor ontstond er een tekort aan bestuursleden,
want dit zou betekenen dat Ulbe Noordenbos en Evelyn Schipper
als enige bestuursleden over bleven. Tijdens de ALV heeft Eric
Boer zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Omdat het bestuur van
de vereniging uit 5 leden bestaat, hebben Corrie van der Laan en
Klaasje Pen aangeboden het komende jaar te helpen. Eric, Corrie
en Klaasje welkom in het bestuur van Dorpsbelangen. We dachten
dat we zo weer voltallig zouden zijn. Helaas heeft Ulbe
Noordenbos aangegeven, (wegens drukke werkzaamheden) met
onmiddellijke ingang geen bestuurslid meer te willen zijn. Als
bestuur respecteren we dit en willen wij Ulbe langs deze weg
bedanken.
Langs deze weg wil ik nogmaals een oproep doen aan u allen.
Meldt u aan. U hoeft niet direct bestuurslid te worden, als u liever
eerst wil kijken of het wat voor u is, kan dat natuurlijk ook.
Tijdens het schrijven van dit stuk heeft inmiddels het
Sinterklaasfeest in de Pompel plaatsgevonden. Het was een mooi
feest met veel blije gezichtjes (zie verderop bij Evenementen). De
laatste maand van het jaar wordt er achter de schermen druk
gewerkt aan de voorbereiding van de Kerstmarkt die op 14
december plaatsvindt (wij als bestuur Dorpsbelangen staan op de
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Kerstmarkt). De kerstboom is weer besteld en zal rond 7 december
geplaatst worden.
Oud & Nieuw: Het afgelopen jaar heeft u aangegeven teleurgesteld
te zijn geweest dat er geen vuurwerk was. Op veler verzoek heeft
het bestuur besloten met Oud en Nieuw het vuurwerk afsteken in
ere te herstellen. Helaas is het niet meer mogelijk om hiervoor
subsidie te krijgen. Het bestuur is zich ervan bewust dat hierdoor,
van u als inwoner een extra bijdrage gevraagd zal worden voor de
kosten (zie verderop in Schildjer Proat de oproep). Na het vuurwerk
(indien voldoende vrijwilligers) zal er gelegenheid zijn in de
Pompel met elkaar een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. Dat
het maar een mooie droge nacht mag worden met weinig wind!
Namens het bestuur Dorpsbelangen wensen wij u:
Fijne Feestdagen en een gezond 2014
Eric Boer, Corrie van der Laan, Klaasje Pen en Evelyn Schipper

Op het moment van het schrijven van dit voorwoord heeft het sinterklaasfeest
plaatsgevonden en maakt het dorp zich op voor het volgende evenement “de
Kerstmarkt”.
________________________________________________________________

Beste allemaal,
Dit jaar hebben we op de oudejaarsnacht gelukkig weer vuurwerk op het
sportveld kunnen organiseren. Erg leuk natuurlijk maar.... er zijn natuurlijk wel
kosten aan verbonden. Binnenkort komen we daarom langs de deur voor een
kleine bijdrage voor dit toch wel erg leuke gebeuren voor ons dorp.
Namens "Dorpsbelangen",
Eric Boer.

Uit ons dorp vertrekken zo af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe
inwoners. Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe
bewoner(s), na enige tijd, om een bloemetje te overhandigen.

Martin en Janet Spang
Meerweg 23
0598 857142

In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben.
Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten.

Even voorstellen…
Hallo Schildjers,
Wij zijn Martin en Janet Spang. Martin is 27 en Janet is 24.
We zijn komen wonen aan de Meerweg 23.
Martin komt oorspronkelijke uit Hoogezand en Janet komt uit Aduard.
Onze hobby’s zijn van Martin vissen en Janet is graag creatief bezig.
Martin werkt bij Visio de Brink in Vries met meervoudige gehandicapten
en Janet is werkzaam bij een Gastouder in Aduard.
We zullen u/jij vast wel een keer ontmoeten in de Pompel.

Groeten,
Martin & Janet Spang.

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

Nieuwgeboren in Overschild

Hierbij willen we al onze adverteerders
HARTELIJK DANKEN
en een VOORSPOEDIG 2014 toewensen.
Onze adverteerders zijn:
Amode schoenen
Arkema, tuinhoutcentrum
B & B het Tolhuis
Bureau B.A.C. psychosoc. hulpverl.
Bosker Meubelen
M. v. Bostelen, rundveepedicurebedrijf
100 Bunderbos, gastouderopvang
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf
Ver. Dorpsbelangen
M. v. Engelen, pedicure
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf
Kapsalon ‘t Hoekje
Smederij Hofstee
Kantor, kantoor & automatisering
H. v.d. Laan, Saab garage
J. v. Leggelo, timmerbedrijf
Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.
H. v. Maar, sierbestrating
J. Mossel, installatie techniek
J. Nienhuis, handelsonderneming
Noordenbos, loonbedrijf
Noordman, catering
Gebouw de Pompel
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf
Prisma, schilder- en afwerkingsbedrijf
Quality Coaching, jobcoaching
Rabobank
Pestman Weidevlees
M. Stegeman, zinkwerk
Uitvaartverzorging J. Bos
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet
Westerdijk, installatiebedrijf
Wiebri, schoonmaakbedrijf

WINDLUST MAIL
Ik heb een beetje in de rats gezeten
tijdens die zware storm van afgelopen
eind oktober. We hadden de molen wel
precies goed weggezet, maar de kans dat
er toch wat zou kunnen gebeuren was
levensgroot aanwezig. Over hoe dat er
dan uit kan zien kunt u zien op een
You Tube filmpje over de molen van
Greetsiel in Duitsland. Er is een opname
gemaakt tijdens een moment in die storm
en daarop kun je zien dat de complete kap
met gevlucht, windroos en al voorover
kiept en dwars door de stelling naar
beneden valt met donderend geweld. In
Bunde ging het net goed. Ook daar is een
filmpje van waarop je kunt zien hoe de
kap met wieken en al ongeveer een halve
meter omhoogkomt en dan wonder
boven wonder weer terugklapt. Maar ook
daarbij zal wel enige schade bij zijn
ontstaan. De Olingermolen aan de
Groeve, waar ik ook molenaar op ben,
heeft zich iets verdraaid maar verder is er
niets gebeurd en ook de Windlust heeft
zich goed gehouden, niets kapot.
Goed, wat staat er verder op het
programma? De kerstdagen komen er aan en de ster zal dan ook weer in het gevlucht komen te
hangen. En als extra attractie willen Marius en ik 2013 uitslingeren. Dat houdt in:
DE WINDLUST IS OPEN VOOR IEDEREEN VANAF 14.00 UUR TOT 17.00 UUR OP
31 DECEMBER 2013.
Wij presenteren daar een kopje koffie/thee of glühwein met een oliebol erbij. Dan bevindt zich
vóór de Windlust een oud en vervallen hokje dat al langere tijd op instorten staat. De geboren en
getogen oudere Schildjers weten, dat hier voorheen een Brons-motor stond, die een maalkoppel
in de molen aandreef, zodat er tijdens windstil weer kon worden doorgemalen. Het pof-pof-pofgeluid van deze motor klonk dan over het halve dorp en niemand die zich daar erg druk over
maakte. Jammer genoeg is deze motor in het verleden als schroot afgevoerd. Het huisje is blijven
staan en dat gaat, als hier fondsen voor worden gevonden, via een leerwerkproject worden
opgeknapt. Tijdens het leegruimen van dit hokje hebben we een kleine oliepers gevonden die
kennelijk vroeger is gebruikt in de Windlust. Inmiddels is deze schoongemaakt en hij lijkt nog te
werken, dus wie weet kunnen we in de Windlust binnenkort ook olie wringen. De aandrijving is
niet gevonden en ook is niet duidelijk of die wringer er wel legaal was. U hoort hierover nog van
ons.
Rest ons nog u vanaf deze plaats prettige kerstdagen en veel heil en zegen voor 2014 toe te
wensen.
Tot meels/mails in het nieuwe jaar.
Marius en Lex.

Even een kort berichtje van het speelweek bestuur. De nieuwe datum is bekend.
De Kinderspeelweek zal volgend jaar gehouden worden van 4 t/m 8 augustus
2014. We gaan er natuurlijk vanuit dat een ieder weer mee doet.
We willen graag nog even een oproep plaatsen:
We zijn op zoek naar een plek om onze speelweek materialen te kunnen
stallen. Wie oh wie heeft plek voor onze materialen?? Als je wat weet zou
je dan contact willen opnemen met 1 van de bestuursleden?
Namens deze weg willen we iedereen alvast fijne feestdagen wensen!
Met vriendelijke groeten,
Rita, Johan, Martijn, Willy en Sandra

Dag Schildjers,
Met gepaste trots mag ik jullie vertellen dat de Schildgroep, rond de eerste Koningsdag in
meer dan 100 jaar, de voorstelling SCHILDJER MELK zal presenteren, geproduceerd door
Astrid Warntjes en ondergetekende.
Ik wil er nog niet teveel over kwijt maar het wordt een voorstelling die zich afspeelt in
Overschild en is een bespiegeling van verzonnen realiteit en ware fictie van een
dorpsgemeenschap hier of elders.
Sinds een aantal jaren speel ik met veel plezier mee met de Schildgroep. Ik ben op een
onbewoond eiland begonnen met Bosjesmannen en kokosnoten, ben al eens opgenomen in
kliniek Het Tweede Gezicht en ik was al eens de ietwat overspannen kakmadam met (en
zonder) Sjossie. En afgelopen jaar moest ik zo nodig op vakantie naar Rijswijk. Wat een lol
hebben we gehad en wat leuk om te spelen met een heerlijke groep medespelers.
Al een paar jaar speel ik met het idee om een eigen voorstelling te maken. Ik had het er al
eens stiekem met een paar medespelers over gehad maar ik kwam niet echt tot daden. Tot
het moment dat er iemand (een dominee) was die mijn idee doorgaf aan Astrid Warntjes.
Zij heeft mij bij mijn lurven gepakt en aan het werk gezet. Zwoegend en zwetend ben ik de
zomer doorgekomen en tot vorige week heb ik geen moment rust gehad. Dacht ik dat ik wat
leuks bedacht had, krast Astrid alles weg en moest ik op een ander spoor verder.
Het was afzien maar het resultaat mag er zijn.
Dinsdag 12 november was het zover. De tekst is klaar en is door Schildjer Proat tot een
boekje gemaakt. Alle spelers zijn voor het eerst bij elkaar en gezamenlijk hebben we de
tekst gelezen. Wat heb ik dat spannend gevonden en wat een opluchting dat iedereen
enthousiast is en graag wil spelen!
En tot mijn eigen grote vreugde doen er weer spelers mee die jaren niet met de Schildgroep
hebben meegespeeld.
Het wordt een heel andere voorstelling dan Overschild gewend is. Komend jaar zal er, net
als bij een echte theatervoorstelling, gereserveerd moeten worden.
Er zal meer dan één voorstelling zijn. Jullie kunnen niet zomaar naar de Pompel komen om
toneel te zien, dat zal even wennen zijn maar ik zal heel erg mijn best doen om de overgang
zo soepel mogelijk te maken.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag weten wat er zoal staat te gebeuren, volg ons
dan op facebook, SCHILDJER MELK. Of via de website van de Schildgroep http://deschildgroep.webnode.nl

Wil je graag meespelen of anderszins meehelpen, meld je dan aan, we kunnen je hulp
goed gebruiken!

Met hartelijke groet,
Klaasje Pen
klaasjepen@hetnet.nl
0596 566272 of 06 30069011

OUDERENSOOS
Sinds een tijdje zijn wij (Lex en Ineke) werkzaam achter de bar bij
de Ouderensoos.
Terwijl we aan het bijpraten waren onder het genot van een kopje koffie en/of
thee vertelde Maaike de Vries ons, dat ze
al méér dan 25 jaar vrijwilliger is bij deze ontspanningsclub.

Het begon in de pastorie van de Hervormde kerk en later verhuisden ze naar wat
nu is: ons Dorpshuis de Pompel.
Maaike is penningmeester, zorgt voor uitstapjes en houdt ons één keer per
maand bezig met spellen en sjoelen.
Zij doet dit met veel energie en humor en altijd met een gulle lach!
HULDE Maaike dat je dit al zo lang voor onze ouderen in en inmiddels ook
buiten Overschild over hebt.

Eén keer per maand op de eerste woensdag van de maand vanaf 14.00 uur
zijn we present.
Kom eens een kijkje nemen want: nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom!

Nieuws s.v. MONO

Volleybal
Het volleybalseizoen is in volle gang en de over de opkomst zijn we tot nu toe zeer
tevreden. Elke maandagavond kunt u (dames en heren vanaf 16 jaar) volleyballen in het
dorpshuis vanaf 20.30 uur. U kunt per keer betalen en de kosten bedragen € 2,- per avond.

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
Op zaterdag 18 januari organiseren wij weer het zaalvoetbaltoernooi in dorpshuis De
Pompel. Er wordt gestreden in teams van 2 en je kunt je opgeven via het e-mailadres van s.v.
MONO. De kosten voor dit toernooi bedragen € 5,- per team. Meer informatie over het
toernooi ontvangen de teams bij opgave. Lijkt het je leuk om met dit toernooi mee te doen
geef je dan op voor 11 januari.

Bestuursmededeling
Ons bestuur is uitgebreid met een nieuw lid. Willy de Vries is ons komen versterken en we
zijn daardoor weer met 5 personen. Toch zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Lijkt je dit leuk, meld je dan aan via het e-mailadres van de vereniging.
De afgelopen 2 maanden zijn wij langs de deuren geweest om de contributie voor het jaar
2013 op te halen. Ruim 125 leden telt onze sportvereniging inmiddels weer en daar zijn we
zeer content mee.

Namens s.v. MONO
Erwin van der Laan

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

Nieuws van het Oranje comité:
Zoals u van ons gewend bent zijn we weer aanwezig op de kerstmarkt.
Ook dit jaar weer met overheerlijke oliebollen, en natuurlijk met
ambachtelijk gebakken poffertjes.
Heeft u nog ideeën, tips voor de invulling van koningsdag 2014, laat het
ons dan weten bij de kerstkraam?
Omdat er nog niet zoveel te vermelden valt vanuit het oranje comité, voor de monarchisten
onder ons een stukje historie.
Koninginnedag, vanaf 2014 Koningsdag is een nationale feestdag in het koninkrijk der
Nederlanden ter ere van het staatshoofd. In alle delen van het Koninkrijk geldt dit voor de
meeste werknemers als vrije dag en wordt het gevierd met verschillende festiviteiten,
waaronder de vrijmarkten en het dragen van oranje kleding. Traditioneel brengt de vorst op
deze dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer gemeenten van het land. 2013 was het
laatste jaar, waarin de feestdag op 30 april gevierd werd en als Koninginnedag bekendstond.
Vanaf 2014 heet de dag Koningsdag, en wordt deze dag gehouden op 27 april, de verjaardag
van koning Willem Alexander.
Geschiedenis van Koninginnedag
Op 31 augustus 1885, de verjaardag van Prinses Wilhelmina,
werd voor het eerst Prinsessedag gevierd. Deze dag is de
voorloper van Koninginnedag. Het initiatief voor de viering
kwam van de liberalen, die met het feest de nationale eenheid
wilden benadrukken. Na het overlijden van Koning Willem III
in 1890, werd de eerste echte Koninginnedag gevierd. Omdat
Koninginnedag ook de laatste dag van de schoolvakantie was,
werd het al snel een feestdag voor kinderen.
Op 31 augustus 1902 groeide Koninginnedag uit tot een echt
volksfeest. De bevolking vierde toen namelijk ook het bericht dat
Koningin Wilhelmina net hersteld was van een ernstige ziekte.
Koningin Wilhelmina en haar familie waren overigens bijna nooit
aanwezig bij festiviteiten op Koninginnedag.
Koningin Juliana kreeg tijdens haar regeerperiode een
bloemenhulde van de bevolking op Paleis Soestdijk. Dit
bloemendefilé was vanaf midden jaren '50 op de televisie te zien.
Steeds meer mensen kregen een vrije dag op Koninginnedag en
zo groeide de viering uit tot een nationale feestdag.
Namens het Oranjecomité wens ik u alvast fijne feestdagen en misschien tot ziens op de
kerstmarkt.
Jacquelien Bijzet, Dianne Blaauw, Afine Noordenbos en Tessa Dijkstra.

Ingezonden:
Aan de inwoners van Overschild
Op zaterdag 23 november 2013 heb ik mij als bestuurslid van de Stichting Gebouw voor
School en Dorp teruggetrokken. Ik heb dat in een bericht aan de overige bestuursleden
meegedeeld.
Van groot belang in mijn besluitvorming is dat er kennelijk bij bepaalde personen in ons dorp
tegen mij als persoon veel antipathie bestaat. In de afgelopen 2 jaar heb ik mij met ziel en
zaligheid ingezet voor de toekomst en het huidig functioneren van De Pompel. Ik ervaar daar
echter zoveel weerstand bij, dat ik niet langer mijn functie in het bestuur kan en wil vervullen.
In het belang van ons dorpshuis lijkt het mij daarom beter dat ik mij met onmiddellijke ingang
terugtrek als bestuurslid van de stichting.
Ik ben mij er van bewust wat mijn besluit kan teweegbrengen in de continuïteit van de
stichting en vooral in het veranderingsproces waarin de stichting zich bevindt. Echter ik stel
mijn eigen gezondheid en het welzijn van mijn gezin boven het belang van het dorpshuis.”
Ik betreur dat het zo ver is moeten komen, maar ik had geen andere keuze.
Voor de toekomst van De Pompel hoop ik dat er een aantal inwoners opstaan en zich melden
bij het bestuur om met hen de schouders er onder te zetten om De Pompel een nieuw tijdperk
in te loodsen. De continuïteit van dat proces is van groot belang om de toegekende
subsidiebedragen te kunnen ontvangen. Er is geen alternatief.
Overschild, 23 november 2013
Rob Gramberg

Ingezonden:
Mededeling:
Een jaar anderhalf geleden werd tegen mij gezegd:
“Ik moet even met jou praten over het voorzittersschap in de toekomst”.
Nu heb ik gedacht: HAD IK MAAR!
Maar HAD IK MAAR! is altijd te laat.
Daarom heb ik op de avond van 22 november rond half twaalf besloten om direct te stoppen
als voorzitter bestuur “Stichting DE POMPEL”.

Thomas Fledderman.

Ingezonden:
Ik vind het jammer, inwonende bij een redactielid, getuige te moeten zijn van de binnenkomst
van twee ingezonden stukjes op persoonlijke titel, waarin mededelingen die naar mijn mening
niet thuis horen in de Schildjer Proat. De dorpskrant is een activiteit van Dorpsbelangen en
gericht op informatie en plaatsing van kopij, die bijdragen aan de positieve ontwikkeling en
uitstraling van het dorp.
Het is wrang dat beide ingezonden stukjes afkomstig zijn van mensen die zich geweldig
inzetten voor het dorp, maar klaarblijkelijk zoveel tegenstand of ongenoegen meemaken en
daarom hun inzet - via de krant - per direct willen beëindigen en tevens hun ongenoegen in
grotere kring willen delen. Niemand schiet hier veel mee op, maar laten goedwillende,
onwetende, zich van niets bewuste mededorpers in verwarring achter. Om over de
buitenwacht en toekomstige historici maar niet te spreken.
Met de plaatsing in de krant lijkt Schildjer Proat mijns inziens mee te gaan in een reality trend
en de redactie zou in overweging kunnen nemen om dit type bijdragen - inclusief de mijne niet in aanmerking te laten komen voor publicatie. Ongenoegen wordt niet door plaatsing in
Schildjer Proat opgelost, het maakt het beeld alleen maar onnodig definitiever.
Gert de Vries

De opbrengst van de collecte voor de verstandelijk
gehandicapten bedraagt dit jaar € 323,82
Collectanten en gevers heel hartelijk dank hiervoor.

Ellen de Vries


De collecte van de Nierstichting heeft in Overschild
en omstreken dit jaar € 322,20 opgeleverd.
Collectanten en gulle gevers heel hartelijk dank
hiervoor.
Jan Hammenga

Buurvrouw Rian heeft mij gevraagd om een verhaaltje te schrijven over mijn
nieuwe school . Bij deze probeer ik dan maar iets te schrijven . Ik ga nu voor het
3e jaar naar de Jan Ligthart school in Appingedam. Ik zit nu in groep 7. Ik zit
met 32 kinderen in de klas. Lekker druk dus en ook heerlijk veel afleiding wat
weer heel goed is voor je concencentratie.(ha, ha). Er is altijd wel wat te beleven
in zo'n grote klas! We hebben wel een hele leuke "strenge" meester. Meester
Martin geeft dit jaar voor het eerst les op onze school in Appingedam. Hij is
altijd leraar geweest op de basisschool in Stedum. Het was voor hem ook even
wennen op zo'n grote school maar hij is ons nog steeds de baas!
De school begint ’s morgens om 8.15 uur. Als ik samen met Ilona en mijn
moeder op de fiets ga dan zijn we een half uurtje onderweg. Als het slecht weer
is brengt en haalt mijn moeder me weer op van school. Het kopen van zo’n
fietsendrager vond ik dan ook echt wel een goed idee want ik vind voetbal altijd
nog veel leuker dan fietsen !
Mijn vriendjes uit Appingedam willen ook graag bij mij thuis spelen; we
hebben hier alle ruimte, even op de boerderij bij buurman Jos spelen en we gaan
ook heel vaak vissen. Ze fietsen dan met mij naar huis wat best gezellig is. Er
zitten ook jongens van mijn school net als ik op voetbal bij de Pelikanen in
Appingedam.
Komend jaar gaat onze school ook nog samen met basisschool de Citer. Ze zijn
al druk aan het bouwen. We krijgen dan misschien ook wel een nieuwe gymzaal.
Ook leuk want gymnastieken vind ik heel erg leuk.
Nou ik dacht dat dit eerst wel weer genoeg was want als ik moest kiezen tussen
een verhaaltje schrijven en een blad rekensommetjes maken dan wordt het wel
rekenen dus.
Groeten van Roelof Doornbos

Sinterklaas is toch gekomen, tra-la-la-lie tra-la-la-la
Hij heeft cadeautjes meegenomen, tra-la-la-lie tra-la-la-la

Dankzij de medewerking van meerdere
dorpsgenoten is het toch gelukt dat
Sinterklaas een bezoek kon brengen
aan Overschild.
Zaterdagmiddag, 23 november, zaten
26 kinderen en hun ouders gespannen
te wachten op komst van de Sint en
zijn Pieten.

Om 15.00 uur arriveerde de Sint met maar liefst 4 Pieten en werden ze onder gezang
verwelkomd door de kinderen.
Enkele kinderen mochten bij de Sint komen en ook een paar oma’s werden naar voren
gehaald om een liedje voor de Sint te zingen.
Ook de Pieten waren goed op dreef, zij zongen en dansten er op los.

Het werd een gezellige middag,
met zelfs een polonaise waar
bijna iedereen aan mee deed.
Nadat de Sint en zijn Pieten de
cadeautjes hadden uitgedeeld
vertrokken zij weer.

Toen kwam voor de kinderen het moment
waarop zij hun cadeaus uit mochten
pakken, dat was natuurlijk snel gedaan en
konden ze zien wat de Sint voor hun had
meegebracht.

Graag willen wij langs deze
weg iedereen, die de komst
van Sinterklaas mogelijk heeft
gemaakt, hartelijk bedanken.
Namens de Werkgroep
Evenementen, Joba.

Foto’s: redactie

BUREAU B.A.C.
Psychosociale hulpverlening
Individuele begeleiding
In 8 tot 10 gesprekken kunt u leren,
hoe u op een andere manier tegen
het leven aan kunt kijken en zo
uw problemen op kunt lossen.
Praktijkadres: de Pompel
Meerweg 16, Overschild
Tel: 050 – 3641703, b.g.g.
06/12818822 (10.00-13.00 u.)
www.bureau-bac.nl

Kennismaken met bureau B.A.C.
Per 10 november 2013 in Overschild.

Problemen en stress gaan vaak hand in hand. Daardoor wordt het probleem
groter en wordt het ook moeilijker om het probleem op te lossen. U zult ook
ervaren, dat het steeds meer tijd en inspanning kost om goed te blijven
functioneren.
Door de stress (factoren) aan te pakken wordt het ook gemakkelijker om
oplossingen te vinden en tot andere inzichten te komen. Wat rustiger aandoen,
meer tijd nemen voor jezelf (stel je prioriteiten) en zorgen voor wat meer
ontspanning (liefst buiten) zal wat van de druk wegnemen. Daarom heeft Bureau
B.A.C. zich in vijf rustige dorpen in een mooie omgeving gevestigd (b.v. aan
het Schildmeer).
En naast de gesprekken, die gaan over inzicht in uw gedrag en in de problemen,
gaan we kijken hoe u stress de baas kunt worden. Kijk ook op de website. Ik
werk voor een laag/redelijk tarief en ben daarom geen contract of overeenkomst
met de zorgverzekeraar aangegaan. U hoeft mij dus niet vanuit het eigen risico
te bekostigen of een aanvullende verzekering af te sluiten (ik ben wel lid van een
beroepsvereniging). De bedoeling is om het zo bereikbaar te maken voor een
grote groep (ik blijf volgen wat de meest betaalbare manier is in deze tijd). De
kennismakingsdagen: voor een klein bedrag kunnen mensen een half uur tijd
reserveren om alvast iets te bespreken en/of vragen te stellen (de koffie is dan
inbegrepen). U bent van harte welkom in Overschild,
Kennismaking: u kunt voor € 2,50 een half uur tijd reserveren, om alvast iets te
bespreken en/of vragen te stellen ( de koffie is dan inbegrepen). Als er
belangstelling is voor de kennismaking neem dan even contact op per telefoon.
U kunt zich maandag t/m vrijdag van 10.00 – 13.00 uur aanmelden voor
individuele begeleiding bij Bureau B.A.C.
G.Imminga, psycho sociaal hulpverlener.
Tel:050 – 3641703 (10.00u – 13.00u)
b.g.g. 06/12818822 (12.00u – 13.00u).

Sinterklaas en de computer
Het is zomer in Spanje, de zon schijnt vrolijk over het land. Sinterklaas is op vakantie, en bijna
alle pieten zijn mee. Met de stoomboot, die heeft Sinterklaas toch al. Niet alle pieten zijn op
vakantie, er blijven altijd een paar pieten achter om het kasteel te bewaken.
In de kelder van het kasteel zit een zwarte Piet gebogen achter een tafeltje.
Voor hem staat een klein computertje, en naast hem ligt het grote boek van
Sinterklaas. Het grote boek waar alles in staat over alle kinderen, of ze
lief zijn geweest, of misschien soms wel niet zo lief.
Zwarte Piet is aan het typen, zijn snelle vingers ratelen over het
toetsenbord. Hij typt het hele boek over !
Zou Sinterklaas dat wel weten ? Wat is die Piet van plan ?
Van ‘s morgens vroeg tot heel laat is die zwarte Piet aan het typen. Tot hij, met een akelige
typekramp in zijn vingers, eindelijk de laatste bladzijde heeft overgetypt.
“Zo,” bromt Piet zachtjes,” wat zal Sinterklaas opkijken.”
Dan doet hij de computer uit en legt hij het grote boek weer netjes op zijn plek, in het nachtkastje
naast het bed van Sinterklaas…
“Koud hè Sinterklaas ?” Sinterklaas knikt naar zwarte Piet. Ze staan naast elkaar op het dek van
de stoomboot, de kinderen staan te wuiven en de pieten zwaaien vrolijk terug. Sinterklaas wuift
af en toe met zijn hand. Hij kijkt een beetje bezorgd, die goede Sint. Wat is er toch aan de hand ?
Nog eens goed kijken.
Sinterklaas heeft het grote boek niet bij zich ! Het is echt waar, geen boek te zien. Sinterklaas
weet dit natuurlijk al lang, hij heeft ook al een paar keer aan Piet gevraagd waar dat boek nu is.
Maar Piet geeft geen antwoord, lacht geheimzinnig en zegt dan ;” Het komt allemaal prima in
orde, Sinterklaas.”
Maar ja, Sint heeft zijn grote boek nog steeds niet terug.
De boot legt aan, de Pieten springen aan de kant en Sinterklaas volgt, met zijn paard. De
burgemeester houdt een heel kort praatje en dan gaat de Sint naar het gemeentehuis.
Al snel wordt het donker en gaan de Sint en zijn Pieten op stap, om overal een kadootje in de
schoen te doen.
Het paard staat te wiebelen op het dak, bij de eerste schoorsteen.
Net als elk jaar wil de Sint zijn grote boek pakken om even te
kijken of alles wel klopt. Of de kinderen niet verhuisd zijn
misschien.
En de hand van de Sint grijpt mis. Geen groot boek. Helemaal
niets.
“Alle speculazen nog aan toe,” moppert de Sint vanachter zijn
baard, “Piet, waar is dat grote boek nu gebleven ? ”
Het wordt heel stil op het dak. Want als Sinterklaas ‘alle
speculazen nog aan toe’ zegt, nou, dan is hij wel heel erg boos.
“Alles in orde, kijk, hier is het al.” Glimmend van trots komt
zwarte Piet naar Sinterklaas toe. In zijn hand een klein grijs
doosje. “Maar Piet, dat lìjkt zelfs niet op mijn grote boek. Wat is
hier aan de hand?”
Sinterklaas is nu, behalve boos, ook nog verdrietig. Zonder zijn
grote boek gaat alles mis.

Maar zwarte Piet gaat gewoon door. “Kijk. Zo gaat dat.” Hij klapt het doosje open en drukt op
een knopje. Het doosje piept en er verschijnt een vrolijk plaatje, van Sinterklaas zelf.
“Kijk, en nu typ ik het adres in en kijk, hier links staan de namen van de kinderen en daar rechts
hun verlanglijstje. En druk ik op dit knopje dan staat er of ze wel lief geweest zijn en druk ik…”
Piet kakelt opgewonden door, zo trots is hij op de computer. Hij hoort zelfs niet dat Sinterklaas
hem vraagt om even zijn mond te houden.
Sinterklaas voelt in zijn zak, pakt een flinke stevige chocolade muis en mikt de muis recht in de
kwebbelende mond van Piet. “Hap,” doet Piet. Meteen is het stil.
“Zo,” zegt Sinterklaas. “Heb ik het echt goed begrepen ? Heb jij het hele
grote boek in de computer gezet ?” Piet knikt en slikt snel de chocola in
zijn mond weg. “Maar ik snap helemaal niets van computers. Hoe kan ik
dat nu bedienen ?” Sinterklaas kijkt een beetje bedroefd.
“Echt, Sinterklaas, met een computer gaat alles vééél beter en vééél
sneller. Ik zal het wel uitleggen.” En zwarte Piet begint te vertellen.
Na vijf minuutjes snapt Sinterklaas hoe het werkt. Het is helemaal niet
moeilijk. En het is een stuk sneller dan al dat bladeren in het grote boek,
vooral als het een beetje waait is dat grote boek best lastig.
Sinterklaas heeft een vreselijke hekel aan computers, maar hij geeft eerlijk toe dat Piet dit best
goed heeft gedaan.
“En waar is het grote boek ?” vraagt Sint.
“In Spanje,” antwoordt Piet trots.
“Toch wil ik dat er een zwarte Piet naar Spanje gaat, om het boek op te halen. Ik wil mijn grote
boek bij me hebben,” zegt Sinterklaas. En dus gaat er een zwarte Piet op weg naar Spanje.
Sinterklaas gaat verder. Zo langzamerhand komt de hele stoet in Groningen. Af en toe typt de
Sint iets op de computer en leest dan het antwoord. Hij pakt de kadootjes en geeft ze aan de
pieten die overal langs gaan.
Sint wijst op de school. “Daar moeten we ook even langs, Piet, voor de kleintjes, net als vorig
jaar.”
Sinterklaas typt het adres van de school in.
De computer piept even en Sint leest voor.” Groep 4 en 5 zitten bij elkaar in de klas. Bij juf
Jannie ? ” Sint kijkt verbaasd. Hij trekt zijn wenkbrauwen op en leest verder. “En die juf ‘Jannie’
lust geen chocolade meer, want ze is veel te mager geworden ?? En juf Jannie gaat scheiden van
haar man, en die heet Hendrik ???”
Sinterklaas kijkt Piet boos aan.
“Zelfs uit mijn hoofd weet ik nog dat groep 4 en 5 bij juf Joanne in de klas zitten. En ze gaat niet
scheiden, ze gaat juist trouwen. En niet met Hendrik !!”
Piet kijkt een beetje verlegen. “Typfoutje, Sinterklaas. Het was een beetje laat
toen ik aan het overtypen was.”
Sinterklaas bromt een beetje. Hij kan niet echt boos blijven, zwarte Piet kijkt heel
erg sip, hij had zò zijn best gedaan, de hele zomer lang. En Sinterklaas weet ook
wel dat iedereen soms wel eens een typefoutje maakt. Zwarte Piet typt snel alles
in op de computer en geeft hem weer aan Sinterklaas. “Zo, Sinterklaas, nu klopt
alles weer.” Snel gaan ze verder, gelukkig gaat alles nu goed. Alle kadootjes
komen goed terecht.
Als het licht wordt gaan ze allemaal slapen, pas als de nacht weer komt worden ze wakker om op
stap te gaan.

Sinterklaas krijgt er zelfs plezier in, hij typt er vrolijk op los, en de computer blijft het
maar doen. Midden in de donkere nacht, ergens hoog op een dak gebeurt het.
Sint drukt op ‘enter’ en de computer gaat uit. Zomaar.
“Piet, wat is er aan de hand ?” vraagt de Sint, een beetje ongerust. Zwarte Piet komt van een
schoorsteen afspringen en drukt op een knopje. Er gebeurt niets. Ook niet als Piet op alle knopjes
heeft gedrukt, de computer blijft uit.
Opeens wordt Piet heel bleek. Hij fluistert iets. Sint kan het niet verstaan, en vraagt :” Wat is er
aan de hand Piet ?”
Sint kijkt heel streng, en Piet durft het bijna niet te zeggen. Maar het moet toch.
“De accu is leeg,” fluistert Piet heel zacht. “En de opgeladen accu ligt nog in Spanje…”
“Alle speculazen nog aan toe ! Piet, hoe moet dat nu ? Nu gaat toch alles
mis ? Ik weet toch niet alles uit mijn hoofd ? Knetterende pepernoten,
marsepeinen mopperpotten, stinkende chocoladeletters.” Sinterklaas is boos.
Heel boos. De pieten hebben hem nog nooit zo boos gezien. Zelfs het paard
wordt er onrustig van, het stampt met zijn hoef op het dak, de vonken
vliegen er af. Snel neemt Piet het paard bij de teugels en leidt het naar de
grond. Als het paard gaat stampen dan zakt Sinterklaas misschien wel door
het dak. Dat mag natuurlijk helemaal niet gebeuren.
Met zijn hoofd naar de grond staat zwarte Piet voor Sinterklaas. Hij schaamt
zich verschrikkelijk. Nu loopt alles mis. En het is zijn schuld.
Opeens hoort hij iets. Sinterklaas hoort het ook. Ver weg.
“Sinterklaas.” Er komt een Piet aangerend. Hijgend staat hij stil voor het paard. “Ik heb
het….vliegtuig…” Piet hijgt zo vreselijk van het harde lopen dat niemand hem verstaat. Snel
geeft Sint hem een handvol pepernoten en een suikerhart, en dat helpt. Het is de Piet die het
grote boek uit Spanje moest gaan halen. Hij was met het vliegtuig gegaan.
Gelukkig maar, want nu is het grote boek op tijd bij Sinterklaas.
Sinterklaas is heel opgelucht en ook niet boos meer, hij bladert even in het boek en wijst een huis
aan. “Daar moet dit pakje naar binnen.” Hij geeft het aan zwarte Piet, die staat zich nog steeds te
schamen.
“Kom Piet, aan de slag. En volgend jaar kijken we wel weer verder.”
“Ja,” denkt Piet stilletjes,” volgend jaar neem ik tien accu’s mee !

KOMT ALLEN
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KERSTMARKT

Op 14 december a.s. wordt er in ons dorpshuis de Pompel een
sfeervolle kerstmarkt gehouden en wel van 13.00 uur tot 19.00 uur.
Naast de vele kraampjes met onder meer: tuin- en huisdecoratie, wintervoer vogels,
kerststukjes, speciale (kerst-)kaarten, lichaamsverzorging, houten (speel-)goed, sieraden
en nog veel meer, zullen ook verschillende werkgroepen uit ons dorp hun waar aanbieden.
Er is zelfs een Rad van Avontuur!
Buiten op het plein voor het dorpshuis worden bij de warmte van een vuurkorf
kerstbomen verkocht.
Tevens zullen 2 Havo-examenleerlingen in het kader van hun profielwerkstuk o.a.
zelfgemaakte lekkere hapjes verkopen. De opbrengst van al het verkochte gaat
naar een heel goed doel.
Ook is er een kraam waar de kinderen geschminkt kunnen worden.
Aan de bar wordt naast de gebruikelijke dranken ook glühwein geschonken.
Vanaf ca. 17.30 uur is zoals gewoonlijk de snackbar geopend, zodat je ook nog
kunt blijven eten.
We hopen er met ons allen een hele fijne kerstmarkt van te maken.

De kerstmarktcommissie,
Harry Wieringa (namens Stichting de Pompel),
Els en Karen Wieringa, Jolien Kriek en Jelly Dijkstra

ZEGT HET VOORT
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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

Spokentocht Overschild
Op 26 oktober was er op eigen initiatief een spokentocht gepland voor het hele dorp.
Vanaf de eerste dag na de bekendmaking hiervan in de vorige editie “Schildjer Proat”
kwamen er al enige aanmeldingen binnen. Toen bleef het een lange tijd stil , dacht al:
“Als dit maar goed komt”. Op den duur moet je overwegingen maken, afgelasten of niet.
Er was van buiten toch een spokenclub ingeschakeld, die toch op tijd willen weten, moeten
we wel of niet komen.
Toen werd ik verrast door de vele aanmeldingen in de laatste 3 weken voor de tocht. Was dus
de reden om alles op groen te zetten en tevens de route uit te zetten. Vervolgens werden de
betreffende landeigenaren benaderd om gebruik te mogen maken van hun terrein om de route
compleet te maken. Zonder toestemming zou de route niet mogelijk zijn en wellicht veel te
lang zijn geweest.
Bij deze een dankwoord naar de familie Beerda, familie Entjes, familie Huijssoon en de
familie Huizinga.
Op de dag zelf heb ik veel plezier beleefd met de voorbereidingen om er een zeer geslaagde
tocht van te maken. Uiteindelijk waren er toch zo’n 60 aanmeldingen en die willen wel met
een voldaan gevoel weer naar huis.
Na het verzamelen en de koffie ging iedereen in groepen met een olielamp op pad. Voor
sommigen was het lastig om lang te moeten wachten voor men op pad kon. Eenmaal op pad
kon men genieten van de acts van de spokenclub en de mooie omgeving van het dorp.
Onderweg was er een verdwaalde “koek en zopie tent” waar de meesten weer energie van
kregen om de tocht voort te zetten.
Na aankomst in het dorpshuis, waar de laatsten tegen 0.45 uur de drempel overkwamen , kon
men genieten van het soepenbuffet. Hier werd ook gretig gebruik van gemaakt om de
vermoeide spieren weer leven in te blazen. Ook de vrijwilligers achter de bar hadden volop
werk te doen.
Al met al een zeer geslaagde avond, die een vervolg verdient. Er is een plan voor 18 oktober
2014 om de omgeving van Westerbroek onveilig te maken. Deze route is korter, maar echt
niet minder spannend. Zet alvast maar in de agenda!!!!
In de volgende editie Schildjer Proat meer informatie hierover.
Wil voor deze tocht zeker het dorpshuis niet vergeten met de vrijwilligers voor de
samenwerking om deze avond en de voorbereidingen te laten slagen. Dank hiervoor.
Heb veel plezier beleefd om deze avond te organiseren en de mensen enigszins vermoeid,
maar met een glimlach huiswaarts te zien gaan. Deelnemers bedankt!!
Tot de volgende tocht.
Edwin Noordman

Afscheid bomenrij langs Eemskanaal

Foto’s: Jelly Dijkstra

Geachte heer van der Leij,
Na ons eerder contact in 2012 en plaatsing van uw reacties in de dorpskrant van
Overschild, “SchildjerProat”, zijn er weer vragen in het dorp gerezen n.a.v de
dijkverhoging ten westen van de Bloemhofbrug. Zou het mogelijk zijn ons weer een
stukje te doen toekomen waarin de volgende punten zouden kunnen worden belicht:
Hoe is de veiligheidsanalyse van de Eemskanaaldijk zz. verlopen, wat zijn de
resultaten en welke activiteiten staan nog op stapel.
Nu de dijk ten westen van de Bloemhofbrug verhoogd wordt, wordt gedacht
dat dit ten oosten van de brug ook nodig zou zijn. Is dat zo, en zo ja, wanneer
wordt daaraan gevolg gegeven?
Het is gebruikers opgevallen dat het fietspad hier en daar verzakt. Is dit een
aanwijzing voor plaatselijke verlagingen van het dijklichaam?
Wat zijn de evt. consequenties van werkzaamheden voor het (toekomstig)
gebruik van het fietspad?
Graag zie ik uw reactie tegemoet, met vriendelijke groet,
Gert E. de Vries, namens de Vereniging van Dorpsbelangen Overschild
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Gert de Vries,
Naar aanleiding van uw vragen doe ik u hierbij de
volgende informatie als antwoord toekomen.
De dijk is de afgelopen maanden getoetst op
veiligheid conform de landelijke richtlijn van het
IPO (InterProvinciaal Overleg). Deze toetsing houdt in dat er is gekeken naar de
stabiliteit van de kade in zijn geheel, naar de stabiliteit van de beide taluds (aan
waterzijde en aan landzijde) en naar de kwel en de piping / heave (lekkages door de
kade en onder de kade door). Deze toetsing is uitgevoerd voor het traject van de
Bloemhofbrug tot de stad Groningen.
De uitkomst van deze toetsing is dat deze kade ruimschoots voldoet aan de
veiligheidsnormen die voor deze kade gelden, de kade is nu gedimensioneerd om
een waterstand van eens in de 100 jaar te weerstaan. In de komende jaren zullen we
ook de rest van deze kade richting Delfzijl gaan toetsen.
De uitkomst van deze toetsing komt overeen met het beeld wat wij als waterschap
hebben van deze kade. Ook tijdens het hoog water van januari 2012 hebben wij
geen schadebeelden gezien bij de kade die strijdig zijn met de uitkomsten van deze
veiligheidstoetsing. Dit geeft ons het vertrouwen dat de kade inderdaad een goede
en veilige kade is.
Uiteraard zal het waterschap jaarlijks het nodige onderhoud aan de kade moeten
verrichten om deze situatie ook zo te houden. Mede om die reden is het afgelopen
jaar een stuk van deze kade weer op de vereiste kerende hoogte gebracht, de kade
was op diverse plekken meer dan 10 cm. onder de vereiste normhoogte gezakt. In

2014 of 2015 zullen we ook de rest van de kade (het laatste stuk richting Groningen
en het stuk tussen de Bloemhofbrug en Delfzijl) weer op de juiste hoogte brengen.
Daarmee voldoet de hele kade weer aan de minimale normhoogte van 1,80 m. +
NAP.
Voor het stuk waar het fietspad op ligt zullen we dit in samenwerking met de
gemeente uitvoeren. Het stuk dat de afgelopen maanden is opgehoogd was het
meest verzakte gedeelte. De overige stukken zijn plaatselijk te laag en zullen alleen
op die plekken worden opgehoogd. De lage stukken in het fietspad (zoals door u
genoemd) zijn waarschijnlijk dezelfde stukken als die op onze hoogtekaart als te laag
staan aangegeven.
In het overleg met de gemeente zal uiteraard ook het gebruik van het fietspad
besproken worden, over mogelijke tijdelijke afsluiting van het fietspad is op dit
moment nog niets te zeggen.
De laatste weken zijn over de staat van de kaden van het waterschap in het
algemeen vanuit de provinciale staten kritische berichten in de media gekomen. Het
waterschap is in goede samenwerking met de provincie Groningen bezig de kaden in
het hele gebied te verbeteren, de berichten in de media hebben geen invloed op
deze goede samenwerking.
Ook zijn er dit jaar al veel bomen van de kade verwijderd. Zoals in januari 2012 bleek
uit de infrarood camerabeelden die door de F-16 zijn gemaakt in die periode, vormen
bomen en hun wortelgestel een extra risico voor grotere lekkage door een kade. Het
feit dat deze bomen zijn verwijderd is voor de stabiliteit van de kade derhalve een
goed zaak voor de bescherming van het achterliggende gebied tegen
overstromingen.
Ook in de komende maanden zullen opnieuw bomen die in of tegen de kade staan
worden verwijderd, zodat uiteindelijk dit veiligheidsrisico langs het Eemskanaal is
verdwenen.
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Henk van der Leij, specialist Kering en Veiligheid
www.hunzeenaas.nl
----------------------------------------------Naschrift
Het kan zijn dat u, na het lezen van
deze bijdrage nog verdere vragen
heeft. Deze spelen we zo nodig
graag door naar het waterschap. U
kunt uw vragen, opmerkingen of
suggesties voorleggen via email:
gert3d@mail.com

OUD PAPIER

Het einde van 2013 is in zicht.
De vrijwilligers die zich ingezet hebben om het ophalen van het oud papier in ons dorp zo
goed mogelijk te laten verlopen, worden hiervoor heel hartelijk bedankt. Zonder hun inzet
was dit alles niet mogelijk geweest.
Voor komend jaar 2014 hebben zij al een nieuw rooster in de brievenbus gekregen. We hopen
dat iedereen op de lijst weer mee wil draaien.
Mocht je onverhoopt helemaal niet kunnen, wil je dan in 1e instantie zelf voor vervanging
zorgen? Lukt dat niet, dan kun je het aan mij doorgeven.
We kunnen trouwens nog altijd mensen gebruiken bij het ophalen. Hoe meer mensen mee
doen, hoe meer kans dat je slechts 1 (evt. 2) keer hoeft mee te helpen. Je kunt je hiervoor bij
mij opgeven.
De totale opbrengst van het oud papier in 2013 komt in de volgende editie van deze krant te
staan (maart 2014).
Bij deze nog wel de stand vanaf juni.
Juni

3000 kg

€ 135,00

Juli

2460 kg

€ 110,70

Aug.

3000 kg

€ 135,00

Sept.

3120 kg

€ 140,40

Okt.

2820 kg

€ 126,90

Nogmaals aan alle vrijwilligers: HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET!!

Namens de Stichting de Pompel,
Jelly Dijkstra
06-42505715

Namen en datalijst rijders en lopers ophalen oud papier in 2014.
RIJDERS:
Herman Bouman
Jos Vergeer
Kees Doornbos
Thomas Fledderman
Henk Kruizenga
Arnout Fledderman
Evert Kort
Jack van Dijk

25-01
22-02
29-03
26-04
31-05
28-06
26-07
30-08

en 29-11
en 25-10
en 27-12
en 27-09

LOPERS:
Dennis van Maar
25-01
(met Mark van Maar en/of Marnix Wieringa)
J.P.
22-02
Edwin Noordman
22-02
Henk Nijdam
29-03
Nico Hoogakker
29-03
Bas Kuilema
26-04
Carel Leemhuis
26-04
Erwin v. d. Laan
31-05
Eric Pen
31-05
Harm Blaauw
28-06
Johan Folkersma
28-06
Lex v.d. Gaag
26-07
Joel van Dijk
30-08
Wilfred Stok
30-08
Stefan Reijersen
29-11
Jos Kwanten
27-12
Willem Huijssoon
27-12

en 25-10
en 26-07
en 27-09

en 27-09
en 29-11

Geef de

Pollepel
door aan:
Naam:
Sandra van der Laan
Eet graag:
Brood met kaas en tomaat
Eet niet graag:
Spruiten
Favoriete eetgelegenheid:
Paviljoen in Appingedam
Wat mislukt altijd:
Niks, als je wat anders in gedachten had om te
maken, moet je een beetje creatief zijn en dan is het gewoon een ander menuutje geworden 

Recept:

Wijnzuurkool

Benodigdheden:
500 gram wijnzuurkool, 4 rode uien, 1 grote lepel oregano, peper, klein bakje crème fraiche.

Bereiding:
Doe de wijnzuurkool in de wok. Wok de wijnzuurkool ongeveer 15 minuten. Voeg dan de
gesneden rode uien toe. Voeg een grote lepel oregano en peper naar smaak toe. Wok dit
ongeveer 5 minuten samen. Als laatste doe je dan de crème fraiche erbij. Laat het geheel dan
nog 5 minuten wokken.
Maak bij de zuurkool, gebakken aardappelen en kipfilet. Eet smakelijk.

Ik geef de pollepel door aan:
Waarom:

Patricia Dilling

Haar man is kok, dus ik ben benieuwd wat zij kan koken 

Uw leveranciers van :

Op zoek naar professionele,
inv!zwr1inv!zw
flexibele
gastouderopvang in
Overschild?
www.100bunderbos.simpsite.nl
of bel 06 42 127 127
Ingeschreven bij KvK en LRK

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
tel: 0598 423446
e-mail: abmve@hetnet.nl

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

Middenstand van Overschild: Steenhouwerij Fa. Sander
In de jeugdjaren dat ik op de lagere Christelijke school Timotheus zat, had het dorp
Overschild nog een bloeiende middenstand. Er waren twee kruidernierswinkels, twee
bakkers, slagerij, kapperszaak, twee manufacturenwinkels, melkboer, boderijder,
beurtschipper, twee smederijen, timmerbedrijf, garagebedrijf, schildersbedrijf, groente
kwekerij en een café, 3 kerken, de Vrijgemaakte kerk, de Synodale kerk, en de Ned.
Hervormde kerk. Ook schaften meer mensen in die tijd in Overschild een auto aan, er waren
maar liefst drie benzinepompen in het dorp te vinden.
Aan de Meerweg nr. 2 was
een steenhouwerij gevestigd
van Arend Hiepko Sander.
Zoon Garmt heeft de
steenhouwerij later van zijn
vader overgenomen, nadat
hij vanaf de lagere school
een aantal jaren bij van der
Molen in dienst was
geweest, die een
kruidenierswinkel en een
maalderij voor veevoerders
had aan de Meerweg nr. 1.
Foto: De steenhouwerij

De eerste jaren was Garmt met paard en wagen bij pad voor de bezorging van
kruidenierswaren en veevoeders. Op zijn 18e jaar heeft hij rijles gehad van melkrijder Jan van
Bruggen, die een melkrit had vanaf Overschild naar de melkfabriek in Bedum. Het rijexamen
moest worden aangevraagd in de gemeente Appingedam. Een boer mocht in die gemeente
rijexamens afnemen (het CBR was nog onbekend).
Voor het praktijk gedeelte moest hij met de auto van de
boer wat oefeningen doen op het erf, voor het theorie
gedeelte kreeg hij de vraag: op een kruispunt komen 4
auto’s af wie heeft er voorrang? Hierop was het
antwoord: Dat weet ik niet, daar moet ik eerst over
nadenken. De volgende avond moest hij dan ook
terugkomen voor het antwoord. De volgende avond na
wat gezellig gepraat en het al laat werd, kwam de
vraag hoe zit het met mijn rijbewijs, hierop
antwoordde de boer je bent geslaagd, zonder
dat de theorievraag was beantwoord.
Foto: Meerweg 3
Gamt Sander was gehuwd met Trientje Guikema, ze woonden tegenover de
steenhouwerij op Meerweg 3, ze kregen negen kinderen, 4 dochters en 5 zonen.
Zijn oudste zoon Onno is later bij hem in de steenhouwerij gekomen. Het was hard werken
in die tijd. Na de overlijdensadvertenties in het Dagblad van het Noorden te hebben ingekeken
was hij in de week ’s avonds vaak op pad om grafmonumenten te verkopen. Overdag
vanaf zes uur werd er gewerkt in de werkplaats of werden grafmonumenten geplaatst op de
kerkhoven.

Foto: Dhr. Sander aan het werk

In de winter kon er buiten niet gewerkt
worden en waren de inkomsten minimaal.
De letters werden in die tijd nog met de
hand op de grafsteen gebeiteld. Eerst
werd er op de grafsteen een dun papierlaag
aangebracht, daar werden de letters erop
getekend met een potlood, waarna met
een klein beiteltje voorzichtig een
doorslag op de steen werd gemaakt.
Hierna werd het papier verwijderd en werd
er met een houten hamer en beitel de
letters uitgehouwen op het steen. Dit was

zeer bewerkelijk en er ging veel tijd in zitten. In die tijd was het vaak ook nog de gewoonte
dat er eerst een grafkelder werd geplaatst op het kerkhof. De grafkelders werden door hen zelf
gegoten in een mal, en na droging van binnen geverfd en geplaatst met een zogenaamde
driepoot. In verband met de ontruiming van graven mogen grafkelders op sommige
begraafplaatsen niet meer geplaatst worden.
Éen keer per jaar werd er twee dagen naar België afgereisd om natuursteen in te kopen. Het
lossen van de vrachtauto met natuursteen uit België werd met de hand gedaan met behulp van
buren en kennissen en duurde zowat de hele dag. Er waren stukken steen bij die wogen om en
nabij de 1000 kilo. De vrachtwagens uit die tijd waren nog niet uitgerust met zelflossende
kranen. De granieten- en marmeren grafstenen werden betrokken bij de firma de Weijs in die
tijd gevestigd te Wildervank. Met de opkomst van de crematorium werd het werk ook minder
en heeft men nog een aantal jaren natuurstenen trappen en vensterbanken geleverd aan
nieuwbouw projecten o.a. het UMC en de renovatie van de gevangenis te Groningen en bij de
bouw van diverse bejaardentehuizen. De zaak werd uiteindelijk verkocht aan dhr. E. Prummel.
Garmt Sander heeft toen nog een aantal jaren in loondienst bij hem gewerkt. Zoon Onno heeft
in 1974 een baan gekregen bij de gemeente Apeldoorn als beheerder van de Algemene
Begraafplaats te Beekbergen.
Naast de steenhouwerij was Garmt ook nog blokhoofd bij de BB (Bescherming Bevolking).
In het dorp was een handkar gestationeerd van de BB, die stond in een afgesloten hok bij de
openbare basisschool. Bij brand werd mijn vader gealarmeerd die nog met vier andere BB
mensen de brand eerst gingen bestrijden in afwachting van de komst van de brandweer van
Siddeburen of Slochteren. Bij brand moesten eerst de banden van de kar worden opgepompt.
Ik heb de BB-ploeg twee keer in actie gezien bij de brand van bakker Elema waar de schuur
is afgebrand en bij café Kroon waar ook een schuur in vlammen opging. Éen keer per jaar
kwam er een brandweerman van de gemeente Slochteren langs om de BB-ploeg de nieuwe
kneepjes van het vak bij te brengen. De inhoud van de kar bestond uit een opzetstuk, een
aantal toevoer- en aanvalsslangen, een brancard en nog wat andere attributen. Voor de
waterdruk op de slang was men afhankelijk van de druk op de waterleiding. Een waterpomp
ontbrak op de kar. Met de opheffing van de BB kwam aan dit nostalgische tijdperk ook een
einde. Garmt Sander is ook vele jaren koster geweest van Vrijgemaakte Kerk. Bij winterdag
werd de kerk verwarmd door twee grote kolenhachels. Als het erg koud was, werden de
kachels op zaterdagmiddag alvast opgestookt. Om de twee of drie uur (ook ’s nachts) werd
gecontroleerd of er genoeg trek in de kachels zat en werd er turf of kolen bijgevuld. Ook
moest er op de zondagmorgen de stoven met kolen worden gevuld voor mensen met koude
voeten. Met de opkomst van de auto is er heel wat veranderd. De middenstand verdween, de
twee scholen werden gesloten en ook de kerken moesten de deuren sluiten.
Overgenomen uit het tijdschrift van de historische vereniging “Het Wold”.
Auteur: E. Sander

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

Johan

Gyna

2.

Hoe oud ben je?

32

Na 40 gestopt met
tellen

3.

Wat voor school/werk
doe je?

vrachtwagenchauffeur

huisvrouw

4.

Welke hobby’s heb je?

Voetbal/volleybal
Bij Mono

Lezen en voetbal
kijken

5.

Ben je verliefd?

Ja

ja

6.

Wat eet je het liefst?

patat

Gebakken aardappels
met sla

7.

Wat is je favoriete
drankje?

koffie

koffie

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Nederlandstalig

James Blund & il
Divo

9.

Wat lees je graag?

Donald Duck

streekromans

10. Wat is je favoriete
tv-programma?

Studio sport

Dokter Tinus

11. Huisdieren?

Poes

poezen

12. Wat wil/wou je later
worden?

miljonair

Stewardess

13. Wat vind je van
Overschild?

Leuk Dorp

In de zomer mooi, in
de winter het
tegenovergestelde

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

Een dorpshuis voor jong De sfeer die er heerst
en oud, bestuurd door
met speelweek, het
jong en oud.
hele jaar door.

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Jan Huyssoon en zoon Willem

___________________________________________________________________

Europa Kinderhulp regio Groningen in 2014 40 jaar
De Stichting Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie zonder winstoogmerk en bestaat
geheel uit vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.
De Stichting is in 1961 opgericht en is sinds 1973 actief in de noordelijke provincies. Vanaf
1974 is Groningen een zelfstandige regio.
In de afgelopen jaren hebben veel “kwetsbare” kinderen kunnen genieten van een
zomervakantie bij gastouders in onze provincie, een ervaring die hen niet kan worden
afgenomen.
In de laatste jaren is het aantal vakantie gastouders echter drastisch teruggelopen. In het jaar
2000 konden wij voor ruim 160 kinderen een plek vinden, in 2013 waren dat er 71. Deze
teruggang is niet alleen in Groningen, maar ook in de rest van Nederland merkbaar.
De vakantiekinderen komen hoofdzakelijke uit gezinnen waar sociale en/of financiele
problemen zijn. De ouder(s) houden wel van hun kinderen maar zijn niet in staat om ze die
verzorging, aandacht en liefde te geven die zij nodig hebben. Ook zijn er kinderen, die in een
tehuis verblijven.
Hoewel de situatie in Europa sinds 1961 is veranderd, is het werk van Europa Kinderhulp nog
steeds nodig. Vooral met het aanhouden van de huidige crisis zijn er steeds meer kinderen die
in armoede leven, ook in Nederland. Voor hen is deze crisis extra voelbaar omdat het in tijden
van voorspoed al moeilijk voor hen is. Kinderen die het in hun dagelijks leven niet
gemakkelijk hebben. Als vakantie gastouder kunt u voor hen het verschil maken in hun
moeilijke leven.
Al deze kinderen zijn gebaat met een periode van geborgenheid, aandacht en liefde. Een
periode dat ze 3 keer per dag te eten krijgen en een veilig bedje om in te slapen. Voor hen is
het belangrijk dat zij de problemen van thuis kunnen vergeten en ongedwongen kind kunnen
zijn. Dure uitstapjes worden zeker niet van de vakantie gastouders verwacht, gewoon
meedraaien in het gezin. Dit is voor hen een voorbeeld om mee terug te nemen.
Mocht uw belangstelling zijn gewekt, weet dan dat u er tijdens de vakantieperiode niet alleen
voor staat. De twee coördinatoren van de kinderreis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar om u bij te staan.
In de provincie Groningen komen kinderen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met Mevr. A. van der Ploeg, telefoon 0594-614299 of
van dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur met het landelijke secretariaat telefoon 0118-627974.
Ook kunt u kijken op de site www.europakinderhulp.nl, daar staan ook de data van de
kinderreizen in 2014 vermeld.

Kerstnachtdienst Overschild

Op 24 december om 22.00 uur vindt er in de N.H. Kerk te Overschild een
kerstnachtdienst plaats. Een kleine groep mensen is bezig met de
voorbereiding hiervan. Ds. J. Hommes gaat voor in deze dienst met muzikale
omlijsting van Entertwine. Dit is een Folk band die Engels- en
Nederlandstalige gecoverde Folk music speelt. Speciaal voor deze kerstnachtdienst studeert
de band verschillende kerstliederen in. Hiervoor zullen de bandleden 3 keer op een
dinsdagavond oefenen in de kerk. Wilt u nog een bijdrage leveren in de vorm van een gedicht
of tekst, schroom niet en neem dan voor 10 december contact op met iemand van de
voorbereidingscommissie (zie hieronder). De inloop op 24 december is vanaf 21.30 uur. Een
grote kerstboom bij de kerk, geplaatst door de vereniging Dorpsbelangen en een vuurkorf
zorgen voor de sfeer. We hopen op een gezellige laagdrempelige dienst waarvoor iedereen uit
het dorp en omstreken van harte wordt uitgenodigd. Na afloop is er gelegenheid na te praten
onder het genot van glühwein of warme chocolademelk.
Komt allen tezamen op kerstavond!
Dianne Blaauw
Corrie van der Laan
Anganieta Boer
Martha Ritsema

Van n olle soeterge keerze
Een Kerstverhaal door Jan Boer
De winter van twijnsesteg op drijnsesteg was eine van de strengsten dij wie ooit
had hebben.
t Vroor dat t knapte en de Oostenwind, dij duchteg bluis, muik t aalmoal nog
veul slimmer.
t Laand was hard bevroren en de snij was op bulten jagd; nait allend op de
loanen van t boerenlaand, mor ook in de stroaten van t dorp.
De braidste stroaten wazzen wel n poar moal deur n snijploug schoon veegd,
mor dat holp mor n zetje.
Even loater was t weer net zo. Wie wazzen, as ter op aan kwam, van de wereld
ofsloten.,
t Was eerste Kerstdag – Midwinterdag, zoas de lu hier zeden.
As der nou mor nait aine noar t zaikenhuus mout, docht ik, want den zel je wat
beleven.
t Volk begreep wel, dat ik nait zo vlot deur dij snijboudel hin komen kon en as t
aits kon ruipen ze mie den ook nait.
Mor toch mos ik soavends loat nog noar n kind van n joar of vare tou, dij dikke
koorze haar.
Dij lu woonden midden in t veld, dus ik mos der wel lopend hin.
Ik klonterde over t kloeterge laand, onderwiel ik mien hanschen veur de mond
huil, zo kold was t.
Mor goud, dou ik t kind n spoitje geven haar tegen de koorze, muik ik vlot weer
aanstalten om noar huus tou te goan.
Op de weeromraaize luip ik over t ies van n sloot; dat luip wat makkelker as
over t laand.
Mor verachtjond, zo zel je t aaltied beleven, inains zakte ik deur t ies hin.
t Was doar n tochtgat en tot aan t kruus tou ging ik ter in.
Mizze, mizze nat was k, en kold…
Mien laive tied, zo kold was k nog nooit west.
Dou k tegen de wale weer op klaauwsterd was, begreep ik wel dat ter niks aans
op zat as om noar Knelus en Stiene tou te goan, dij doar in de buurt woonden,
om wat klaaier en n poar stevels van Knelus te lainen.
Ik haar der aiglieks nait zo veul belang bie om doar hin te goan, want Knelus en
Stiene huilen joe aaltied aan de proat, doar kwam je mor nait zo aintwij-drij
weer vot.
Mor om zo mit mien nadde plunnen aan hailemoal noar huus te lopen, neen, dat
ging ook nait.
Den toch mor noar Knelus en Stiene.

Knelus en Stiene haren n klaain boerenspultje, n daaimt of wat laand, n kou, n
poar schoapen en n sikke, dat was t zo’n beetje. Ze haren gain kinder had. En
Stiene was vrouger aaltied al wat zaikelk west. De leste poarjoar was t aal
slimmer worden, remetiek aan de handen en aan de vouten dij nou hailndaal
misvörmd wazzen. De handen leken net n poar klaauwgies en aan de vouten kon
ze allend mor meer n poar gebraaien petovvels velen.
Stiene was n stumper.
Mor al kon ze nait veul meer uut t stro zetten, proaten dat kon ze nog net zo
goud as vrouger.
t Was aaltied n laif en monter vraauwmins west en dat was ze nog.
Knelus was den ook nog net zo wies mit heur as wat.
Hai boerkede overdag wat op t laand, mor tussentieds holp e Stiene wat mit t
huusholden.
Zai haren t goud mit zien baaident.
Ik strompelde d’achterdeure in, over de dele noar t kaarnhuus.
“Vollek.”
Ik trilde as n ruske.
Deur van de koamer ging open en Knelus knipte t licht aan…
“bin ie dat, dokter? Mor was is der wel gebeurd – bin ie deur t ies zakt och
gommesdoagen, trek joen plunnen mor gaauw uut, k zel joe wat van mien
klaaier geven.”
Knelus schoot de koamer weer in en huil t ain en aander op.
t Duurde mor even en dou haar k nait allenneg t ondergoud van Knelus aan, mor
ook zien gebraaien sokken en zien stuutsiekoorn boksem.
“Kom mor gaauw wieder”, zee Knelus, “en waarmt joe eerst mor even goud
deur.”
Nou, dat wol k ja wel stommegeern, want ik was kold tot op mien bonken.
“Wie wollen net Kerstfeest vieren mit zien baaident”, zee Knelus.
Ik gaf Stiene n haand – dij gnivvelde wa dou ze mie zo zag.
Ik schoof bie de kaggel.
Wat was t hier lekker waarm en gezelleg.
En noa n poar koppies kovvie vuilde ik mie al weer n haile kerel.
En net dou ik zo’n beetje bedocht haar dat k wel weer opstappen kon, warempel,
dou begon t Kerstfeest-vieren van Knelus en Stiene…
Stiene trok mit heur knovvelge handen t toavelloagie open en huil der n keerze
uut, n kromme en soeterge keerze.
Knelus stak hom aan, luit n poar druppen op n schuddeltje valen en zette de
keerze der op. t Grode licht knipte hai uut en doar zat wie.
Dou pakte Stiene t ol bouk en begon der uut te lezen:
t verhoal dat ik al zo voak heurd haar en dat k hoast wel van boeten kon:
“En het geschiedde…”. Mor hier was t hail aans.
Waarm en vertraauwd sweefden de woorden deur de koamer.

t Was verder doodstil doar midden in t veld. In t licht van de keerze leek t grieze
hoar van Stiene wel van zulver te wezen en heur ogen glommen helder en kloar.
Nou en den huil Stiene even op en den keek ze verwonderd en miemernd veur
zok uut.
Stiene, dij zulf gain kinder kriegen kon…
n Daipe, daipe vree drong in mie deur.
En dij olle, kromme en soeterge keerze was as t licht van de steern in t verre
Jeudenlaand, joaren heer.
“Nou wil wie nog n vers mit mekoar zingen”, zee Stiene.
Knelus schoot achter t Orgeltje en mit ons drijent hebben wie doar zongen.
t Was stil in de wereld: t was ook stil in mien gemoud.
Wie dronken nog n kop kovvie en ik trok Knelus zien stevels aan.
“Ik daank joe van haarten”, zee ik, dou k votging.
“O, doar nait veur”, zee Knelus, “lang mien goud aander week mor even aan, as
joe t paast.
k Wil t ook wel even ophoalen, as ie t te dròk hebben.”
“Ik dink”, zee Stiene, “dat ons dokter hail wat aans maint.”
En doar haar ze groot geliek aan. Stiene was dat t licht van de Kerstdoagen
staarker was as zaikte en verdrait en as muieghaid en piene en ze haar ducht mie
ook zain dat mie dat nog nooit zo aankomen was as dat moal.
En dou k in duustern noar huus tou luip, over t kloeterge laand, wos ik dat ik n
licht zain haar, n Licht dat joe bliede moaken kin, ook as t aalmoal slim stoer is.
En dat Licht kwam van n olle soeterge keerze…
Dij winter, van twijnsesteg op drijnsesteg zel k nait licht vergeten. Want
waarmte en vree vin je lang nait overal en as je t hebben môje der zuneg op
wezen.

Dr. Jan J. Boer 1927 – 2011

Was geboren in Wildervanksterdallen als zoon van een keuterboer.
Hij studeerde medicijnen en werd geneesheer in Onstwedde. Hij was de eerste geneesheer
directeur van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Zijn loopbaan sluit hij af als directeur van
het verpleeghuis Open Haven in Veendam. Boer heeft vele verhalen in het Gronings
geschreven o.a. de anekdotes in de veenkoloniën , bekend is ook het groot gronings
spreekwoordenboek
“Dij t dut mout t waiten”.
Hr. Rollema, Siddeburen

Glossy wordt kerstboom
Wat heb je nodig:
Glossy magazine
Goud karton
Schaar
Lijm
Van een oud glossy magazine kun
je een mooie kerstboom vouwen.
Als de glossy een beetje dun is dan
kun je twee even grote glossy's
gebruiken die samen 1 kerstboom vormen.
Gebruik glossy's want deze hebben een stevige rug en de bladen zijn ook mooier dan een
gewoon tijdschrift. Op de foto's zie je hoe het gevouwen moet worden.
Eerst heb je een blad voor je en vouw je het blad met de bovenkant tegen de rug van het blad
aan. Let er op dat je niet alle pagina's te dicht tegen de binnenzijde van de rug van het
tijdschrift vouwt want dan kan hij moeilijker mooi staan.
Dan vouw je opnieuw
de vouw die je bij het
eerste vouwen kreeg
opnieuw naar de
binnenkant. Aan de
onderkant heb je dan
iets teveel en die punt
vouw je gelijk met de
onderkant van de glossy
weer omhoog.
Dan heb je 1 blad af en
zo moet je dan alle bladen van de glossy vouwen.
Let er op dat je de punten, zowel bij de top van de boom, alsook bij de onderzijde scherp
vouwt (eventueel met het handvat van je schaar er over wrijven).
Dan maak je een aantal mooie gouden sterren en die
plak je rondom op verschillende plaatsen in de boom.
Ook kun je er eentje op een satéprikker plakken en deze
bovenin de boom bevestigen. Het resultaat is een erg
leuke kerstboom.

Tip
Plaats een aantal boompjes bij elkaar op je kast,
zo mogelijk gemaakt van glossy's van
verschillende formaten!
Eventueel kun je het hele boompjes met een
gouden verfspray te bewerken. Of met een
spuitbus met sneeuw.

Jaarvergadering 2013
IJsvereniging “Schildmeer en omstreken”
De jaarvergadering van de IJsvereniging, waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en
klaverjassen, kan deze keer weer traditioneel plaats vinden tussen Kerst en Nieuwjaar en wel op:

Zaterdagavond 28 december om 20.00 uur.
Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda!

Deze gezellige avond wordt ook dit jaar weer voor alle leden van de ijssclub georganiseerd. Ook als
u verhinderd mocht zijn zijn zien we uw contributie van 3,50 per adres graag bijgeschreven op onze
RABO rekening: NL36RABO 035 275 3099 tnv IJsvereniging Schildmeer onder vermelding van
uw adres. Het is een klein bedrag, maar deze inkomsten zijn hard nodig om de ijsbaan ieder jaar
weer in orde te krijgen en wat prijsjes voor de ijswedstrijden te kopen. Onze dank voor uw bijdrage
(en ... het mag wat meer zijn ... ) is groot.
Voorafgaand aan de vergadering zullen we de agenda van de jaarvergadering bij u in de bus doen.
En ook deze keer krijgt u een BON voor een gratis BINGO ronde! Op Oudejaarsdag kunt u ons in
het dorp aan de deur verwachten met lekkere oliebollen en appelflappen, inclusief poedersuiker.
Lekker gemakkelijk en geen gedoe in de keuken. Mocht u in het buitengebied wonen, dan kunt u
vooraf oliebollen en appelflappen bestellen: tel: 566321, maar liefst e-mail: gert3d@mail.com en
dan kunt u de bestelling op oudjaarsdag afhalen op Meerweg 6.
We hebben in het begin van dit jaar een leuke winterperiode beleefd, zodat we op zaterdag 19
januari schaatswedstrijden konden organiseren. Daar hopen we deze winter natuurlijk weer op,
maar dat kan niet zonder uw hulp. Kom dus naar de vergadering, regel de contributie even, koop
een paar zakjes oliebollen dan zijn wij er ook weer helemaal klaar voor!
Tenslotte een paar opmerkingen over het gebruik van de ijsbaan. Het bestuur doet zijn uiterste best
om een goede ijsvloer te verzorgen, maar kan niet op elk moment klaarstaan. Bij grote sneeuwval is
het duidelijk dat hulp met sneeuwschuiven aan de orde is om vastvriezen te voorkomen. Zodra er
geschaatst kan worden doen we de keet open tot ‘savonds het licht weer uitgaat. We verwachten dat
iedereen een beetje meehelpt om op te letten of de ijsbaan, de keet en de materialen gebruikt
worden waarvoor ze bedoeld zijn en of alles netjes wordt achtergelaten.

Veel schaatsplezier!
Bestuur IJsvereniging Overschild

Kerstkleurplaat

! VOOR IN DE AGENDA !

november
Oud papier ophalen
Kerstmarkt
Van 13.00-19.00 uur
Kerstnachtdienst N.H. Kerk
Aanvang: 22.00 uur
Jaarvergadering IJsclub
Aanvang 20.00 uur
Molen Windlust
open van 14.00-17.00 uur
Vuurwerk
Oud- en Nieuwviering in de Pompel
Mono zaalvoetbaltoernooi

30

december januari
28

25

februari

maart

22

29

14
24
28
31
1
18

Uiterlijke inleverdatum kopij

Chocolade slagroom dessert

Ingrediënten
250 ml slagroom
Snufje kaneel
2 eet poedersuiker
1 a 2 eetl. cacao

Bereiding
Klop de slagroom met de poedersuiker op hoge snelheid. Als hij wat stijver begint te
worden schep je ongeveer 2 eetl slagroom uit de kom voor de garnering. De rest van de
slagroom klop je met de cacao en een snufje kaneel tot een egale bruine massa. Schep de
chocolade slagroom in 4 kleine kommetjes of kopjes en laat schep een beetje witte
slagroom er boven op. Laat ze goed opstuiven in de koelkast en bestrooi met een beetje
kaneel.

Je kunt de chocolade slagroom ook gebruiken als vulling in taarten of voor in je koffie. Dit
recept is ook ideaal voor de kinderen als toetje na het kerstdiner.
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