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VOORWOORD VAN DE REDACTIE 

 
Nr. 2  juni 2014,  jaargang 33. 
 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

De zomer is begonnen! We wachten vol ongeduld op de mooie zomerse dagen. Nu eerst 

nog het WK voetbal….. worden “ we” wereldkampioen?  

Door omstandigheden verschijnt deze editie 2 weken later dan gepland, maar toch weer 

een leuk en gevarieerd nummer. 

U vindt hierin de nieuwsbrief van ons dorpshuis De Pompel waar inmiddels de 

verbouwing in volle gang is. De indeling zal drastisch worden veranderd en misschien 

voelen we ons straks even niet helemaal thuis in ons dorpshuis maar dat zal snel 

wennen.  

De Schildgroep heeft een mooie bijdrage in dit nummer. We hebben genoten van de 

voorstelling en kunnen nu nog even nagenieten met leuke foto’s en een uitgebreid 

verslag. De belangstelling voor het toneelstuk was overweldigend en het hele dorp was 

in feeststemming.  

De kinderspeelweek wordt dit jaar in de eerste week van augustus georganiseerd. Het 

thema is dit jaar Cartoons & Stripfiguren, vergeet niet u en uw kind hiervoor op te 

geven. 

Er is een wijziging binnen de redactie. Jelly gaat ons verlaten. Het waren mooie jaren, 

dankjewel Jelly voor je inzet!  

Gelukkig is er iemand gevonden om de redactie op sterkte te houden. Welkom Klaasje. 

 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie. 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

  Familieberichten  

 Oranje Comité 

 S.V. MONO 

 De Schildgroep 

 Werkgroep Evenementen 

 Windlust Mail 

 Kinderspeelweek 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 12 september  2014 binnen zijn bij de 

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

schildjerproat@zonnet.nl 

 

 

Ellen, Jelly, Klaasje en Rian  
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Overschild, 6 juni 2014   

 

 

Beste mede dorpsgenoten,   

 

  Na jaren van afwezigheid is mij de eer te beurt gevallen om namens de 

vereniging Dorpsbelangen een stukje voor Schildjer Proat te mogen schrijven, 

simpelweg om reden dat Evelyn het te druk heeft. 

 

Het ligt nog steeds lastig in Overschild om mensen te vinden die in een bestuur 

willen stappen. Het gevoel dat we vergeten worden is er nog altijd terwijl het 

tegendeel al vele malen is bewezen. Zowel vanuit de gemeente als vanuit de pers 

is er regelmatig aandacht. 

Een voorbeeld is het hele traject van de verbouwing van de Pompel, aandacht van 

de media en intensief overleg met de gemeente en vergeet daarbij niet de 

begeleiding vanuit oa de gemeente.  

Er liggen kansen op ons te wachten: Wie weet wat we allemaal kunnen bereiken 

met de kerk  aan de Graauwedijk, ook daar liggen de mogelijkheden voor het 

oprapen maar dat zal niet vanzelf gaan.  
 

Goede ideeën kunnen wonderen verrichten. Daarom nu een oproep aan iedereen 

om ideeën in te brengen zodat we als bestuur aan de slag kunnen met zaken die 

echt belangrijk zijn voor de bewoners.  

We gaan makkelijk beginnen met het geplande Oktoberfeest.  Hoe zie jij het 

Oktoberfeest? Alle ideeën zijn welkom en niets is te gek want we willen wat 

nieuws! Mail, bel, schrijf, alle reacties zijn welkom. 

 

We zijn druk doende om het Slochter Wold Spektoakel (SWS) naar Overschild te 

halen. Het SWS is vorig jaar voor het eerst georganiseerd en is een sportieve strijd 

tussen de dorpen in de gemeente Slochteren. Er wordt een "rondje" Slochteren 

gefietst met daarnaast op diverse locaties een activiteit waar gescoord kan/moet 

worden. Aan het einde van de dag wordt er een winnaar bekend gemaakt en is er 

een afsluitende barbecue met de deelnemende teams.  

We willen in ieder geval een activiteit naar Overschild halen zodat de teams ons 

dorp aandoen maar wat nog leuker is, is dat er een team vanuit Overschild zou 

meedoen in de strijd. Je moet wel een beetje conditie hebben want je fietst al gauw 

30 tot 40 km en het hebben van een fiets is uiteraard niet onbelangrijk. Tussen de 

fietserij door moet er ook nog een wedstrijd worden gespeeld. Er wordt dus wel 

wat van je verwacht. 

Je kunt je bij ons aanmelden wij regelen de rest, makkelijker kunnen we het niet 

maken. 

 

 

 

 

 

 

mailto:db.overschild@kpnplanet.nl


 

Verderop in Schildjer Proat vind je meer informatie over het Slochter Wold Spektoakel.  

 
Er is post binnengekomen van AQUA ZOO Leeuwarden met een leuke aanbieding die via 

Dorpsbelangen verzilverd kan worden. Normaal betaal je €17,- entree, maar via de vereniging 

is dat nu slechts €8.-. De tickets zijn onbeperkt geldig maar moeten voor 30 juni 2014 worden 

besteld, dus wees er snel bij.  

 

Wat is er nog meer geweest in de afgelopen periode.  

 *De zonnepanelen die ervoor moeten zorgen dat De Pompel energieneutraal wordt zijn 

officieel in gebruik gesteld. Hulde voor al die mensen die hier zo hard voor hebben gewerkt.  

 *De Schildgroep heeft voor de tweede keer op rij de bazaar georganiseerd. Het was 

gezellig druk en de sfeer was ontspannen. Op naar volgend jaar! 

 *En de Schildgroep heeft natuurlijk Schildjer Melk ten tonele gebracht maar daarover 

verderop in Schildjer Proat meer. Wist u dat de Schildgroep nu officieel een werkgroep is van 

Dorpsbelangen? Een mooie toevoeging van de activiteiten die Dorpsbelangen wil faciliteren. 

 *In het kader van de Pasen hebben kinderen onder leiding van de werkgroep 

Evenementen eieren gezocht rondom de Pompel. Het was stralend weer en zowel ouders als 

kinderen hebben genoten. Helaas is de Crea avond van de werkgroep geannuleerd.  

 *De kinderen hebben 2e Paasdag onder leiding van MONO nog een hele gezellige 

middag in de Pompel gehad met het Neut'n schait'n en niet alleen de kinderen vonden het 

leuk, ook de papa's en de mama's hebben het naar hun zin gehad. Met als onverwachte actie 

dat er toch nog vrijwilligers waren die in de keuken konden staan. Iedereen is uiteindelijk moe 

maar tevreden naar huis gegaan. 

 *MONO heeft de jaarlijkse wandeltocht georganiseerd wat weer een hoop drukte, 

meer dan 200 deelnemers!, op de Meerweg tot gevolg had. Ook dit jaar weer prima 

georganiseerd en een mooie opsteker voor Overschild, de vrijwilligers hartelijk bedankt voor 

jullie inzet. 

 

Met uitzondering van de zomervakantie vergaderen we iedere eerste maandag van de maand 

waarbij een ieder van harte wordt uitgenodigd om aan te schuiven.  

 

Ik vond het leuk weer een keer een stukje te schrijven voor Dorpsbelangen maar heb 

waarschijnlijk te lang gekletst dus wens ik een ieder vanaf deze plek een fijne zomer met veel 

mooi buitenweer en hoor graag van snel jullie. 

 

Namens de vereniging Dorpsbelangen, 

Klaasje Pen 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wij Gedenken 
 

 

 
Martje Veldman - Vos 

 

 
Mevr. Veldman overleed op 15 mei 2014 op 95 jarige leeftijd. 

Zij heeft jaren in Overschild gewoond. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-566390 
email: gert3d@yahoo.com 

 

Nieuwsbrief Juni 2014 
 

 

 

Ben je al eens op de Meerweg langs de Pompel gereden? Dan heb je vast wel een container 

met puin zien staan ... we zijn sinds mei begonnen met de GROTE verbouwing. En het 

Stichtingsbestuur is er zelf ook door overrompeld. Ineens moest alles leeg, vloerbedekking 

eruit, alle activiteiten moesten per onmiddellijk stop worden gezet. We hadden gedacht het 

gebouw deel voor deel aan te kunnen pakken, maar eenmaal met de uitvoerders aan tafel 

bleek dat een onhaalbare zaak. 

 

 

 

 

 

Hiernaast een actieplaatje 

van vrijwilligers die met grote 

inzet, veel geweld en 

overgave de vloerbedekking 

in de schoollokalen te lijf 

gaan. Die hadden ze nooit 

zo enorm vast moeten 

plakken natuurlijk.  

 

Maar ..... er komt een hele 

mooie vloer voor terug. 

 

 

 

 

Sporters, kaarters, vergaderaars, wijzelf, allemaal een beetje in verwarring. Toch hebben we 

het groene licht gegeven omdat we na de zomer, in september, graag weer zo spoedig 

mogelijk open en los willen gaan. In een vernieuwd gebouw met veel meer mogelijkheden en, 

zo is het plan, met een gezellige dorpsruimte. Mensen met ideetjes en gevoel voor aankleding 

kunnen ons tegen die tijd zeker bijstaan. De muren krijgen een verfje en de bar een facelift. 

Handen uit de mouwen dus, we kunnen het echt niet alleen.....! 

 

Weet je nog dat we in de vorige Nieuwsbrief schreven dat we graag onze plannen en 

activiteiten samen met de inwoners van Overschild bedenken? Dat is nog steeds zo. Kom 

langs op vergaderingen van de Stichting, je bent van harte welkom. Kijk op Facebook (zoek op 

“Stichting de Pompel”), daar kondigen we allerlei lopende zaken aan. Schrijf ons daar een 

berichtje, dan nemen we je suggesties mee. In alle gevallen: wij willen niet op afstand staan 

en weten het echt niet beter dan de gebruikers van de Pompel. 

 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



 
 

We gebruiken de gymzaal als tijdelijke opslag en een overgebleven hoekje voor de bouwvergaderingen 

 

En het doel van alles? 

 

Wat gaat er allemaal gebeuren? Kern van de 

aanpassingen was de wens om een energieneutraal 

gebouw te kunnen gaan exploiteren. Natuurlijk blijven 

er kosten: belastingen, onderhoud, activiteiten, maar 

die kunnen in een dorp als Overschild wel opgebracht 

worden. Maar de energiekosten van het gebouw waren 

zo hoog, dat deze ieder jaar een groot gat in de 

exploitatie zouden opleveren. Nu wekken we het hele 

jaar door stroom op die we voornamelijk zullen gaan 

gebruiken voor verlichting en verwarming. We gaan 

daarbij de meest zuinige methodes toepassen: Alles 

wordt straks me LEDs verlicht en we zullen van 

vloerverwarming gaan genieten die gevoed wordt door 

een warmtepomp. Wellicht houden we zelfs nog wat 

electriciteit over! Dat mag ook wel, want we hebben 

straks drie nieuwe frieteuses met record baktijden voor 

top patatjes. 

 

 

Achter de bar krijgen we meer ruimte, de keuken wordt groter, er komen vergaderzalen en 

mogelijkheden om de grootste voor een gezellige feesten in te richten. Tenslotte een 

jeugdhonk dat een eigen ingang aan de achterzijde van het gebouw zal krijgen. Perfect dus! 

Welk dorp heeft iets vergelijkbaars in de provincie Groningen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Jelle Dijkstra, Rammona Smit 

Naomi en Nick  

Graauwedijk 44 

0596 566510 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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… 
  

 

Wij zijn Jelle (27) en Rammona (28) en hebben 2 kindjes Naomi (3) en 

Nick (1) en we wonen sinds 1 mei in Overschild aan de Graauwedijk 44. 

We hebben het huis van mijn moeder gekocht, die hier 13 jaar gewoond 

heeft, waarvan ik 8 jaar, dus ik ben wel bekend met Overschild!! 

 Jelle werkt op een boorplatform sinds 2008 en is 2 week op en 2 week af 

en werkt daar als chef-kok, daardoor werk ik niet en zorg voor onze 

kindjes dieren enz.. We hebben 2 paardjes  (chivas en shettie) 2 schaapjes  

( Lilly en Lola ) kat ( Meneer Smit) en een konijn..  

We wonen er nu al met plezier en hopen op nog meer plezierige jaren.. 

 

Groetjes Rammona  

 

 

 
Hallo  

Sinds 1 mei ben ik verhuisd naar Zuidlaren.. 

Daar woon ik samen met mijn vriend! 

Ik heb 13 jaar in Overschild gewoond aan de Graauwedijk met heel veel plezier.. Mijn 

dochter en haar vriend en kinderen hebben het huis over gekocht, dus ik ben nog 

geregeld in Overschild.. 

 

Groetjes Joke  

 



 

 



                             Nieuwgeboren in Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



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

We zijn druk bezig met het plaatsen van 

het oliewringertje. U weet wel dat ding 

dat we gevonden hebben tijdens het 

leegruimen van het motorhuisje bij de 

Windlust. Hij komt op de steenzolder te 

staan en wordt vanaf de luizolder 

aangedreven.  Vooral die aan drijving 

vormt nog een probleem, maar we 

hopen dat hij tijdens het Groninger 

Molenweekend functioneert en, bij 

voldoende wind, ook werkt. Misschien 

dat onze graanleverancier, Kruizinga, 

ook voor wat koolzaad kan zorgen. 

Nieuwe tarwe en haver zijn inmiddels 

gebracht en we kunnen dus weer aan de 

gang. Ik zou zeggen: KOM KIJKEN!   

14 en 15 juni molen weekend.    

14 juni is de Windlust open.Wat de 

wind  betreft  valt het de laatste tijd een 

beetje tegen. Vaak onvoldoende om  te 

malen of zelfs te draaien. Maar we 

houden moed. 

Dan heb ik u de vorige Schilder Proat 

verteld, dat ik ook op de Olinger 

Koloniemolen draai. Dat is de molen die u ziet als u naar Appingedam gaat.  Deze molen is ook 

een zelfzwichter.  Voor mij weinig geheimen, maar wel met een veel groter gevlucht.  Jammer 

genoeg mag  er momenteel niet mee worden gedraaid, omdat de pensteen  (de lager aan de 

achterkant, waarin de bovenas met het gevlucht draait) vervangen moet worden. Ook de vijzel 

staat op de nominatie om te worden aangepast, maar is uit het werk gezet. Dus als de pensteen is 

vervangen kan er weer gedraaid worden. De Olinger heet eigenlijk de Zuidelijke 

Olingerkoloniemolen omdat destijds er ook nog een Noordelijke koloniemolen stond (inmiddels 

verdwenen). Samen hielden zij een vrij grote polder droog en het ligt in de bedoeling om de 

Olinger weer helemaal maalvaardig te krijgen zodat hij ook dienst kan gaan doen om te pompen. 

 Kom maar eens kijken als de molen draait en u zin heeft in een wandeling  vanaf het 

gemaaltje of vanaf de sluis. Van de ene kant is het ongeveer 800 m. en van de andere kant 8 hm. 

Dus veel maakt het niet uit. Maar wat een mooie plek en wat een mooi uitzicht.   

   

Voor diegenen die het leuk vinden: bij Garrelsweer wordt momenteel  de Kloostermolen weer 

geheel opgebouwd. Hier stond jarenlang alleen een stomp met nooddak. Vanaf de stelling op de 

Windlust is te zien hoe het werk vordert. Ook deze molen gaat, samen met de Meervogel, 

onderdeel uitmaken van het drooghouden in onze omgeving. Het waterschap schijnt hier zeer 

welwillend tegenover te staan, dus voor  molenaars een uitdaging om echt aan het werk te zijn.   

Ik stop met dit verhaal en hoop u binnenkort weer op de molen te mogen begroeten 

       

Mede namens Marius tot meels/mails 

Lex 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 

feesten, voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 

 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Informatie bij onze beheerder: 

Willy de Vries, tel: 0618370140 



Nieuws s.v. MONO 

 
 

Bestuur s.v. MONO 
 

Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit 

je leuk, meld je dan aan via s.v.mono.overschild@hotmail.com.  

 

Langs deze weg willen wij graag Mevrouw De Vries bedanken 

voor het schoonmaken en opnieuw inrichten van onze prijzenkasten. Ze staan er weer 

glimmend bij.  

 

Voetbal 

 
Het zondagavondvoetbal is inmiddels in volle gang. De opkomst is redelijk goed te noemen, 

maar er kunnen natuurlijk altijd meer voetballers en voetbalsters bij. Lijkt dit je leuk kom dan 

gerust op zondagavond naar het sportveld aan de Meerweg. We beginnen om 19:00 uur. 

 

Wandeltocht 

 
Op zaterdag 3 mei organiseerden wij weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t 

Schildmeer”. Het weer was goed en na de nodige voorbereidingen mochten we 215 

wandelaars verwelkomen. Een absoluut record waar we zeer tevreden mee zijn. Volgend jaar 

organiseren we de wandeltocht weer en dit zal zijn op zaterdag 2 mei 2015. Langs deze weg 

willen wij graag nog even de mensen bedanken, die ons vrijwillig hebben meegeholpen deze 

dag. Wilfred Stok, Petra Stok, Dennis van Maar, Mark van Maar, Bas Pen en Patricia Dilling 

bedankt! 

 

Volleybal 

 
Het volleybal in de zaal is inmiddels afgelopen. Nu zijn we aan het oefenen op het veld voor 

het volleybaltoernooi in Hellum dat op 25, 27 en 28 juni zal plaatsvinden. We hebben ons met 

4 teams ingeschreven en we hopen op weer een geslaagde week in Hellum. 

 

Overig sporten 

 
Het badminton onder de vlag van s.v. MONO houdt op te bestaan voorlopig. Wegens een 

groot tekort aan animo zien wij ons genoodzaakt hiermee te stoppen. 

 

Het aerobics is wegens de verbouwing van het dorpshuis voorlopig stilgezet. Na de 

verbouwing gaat het aerobics weer van start. Jullie krijgen hier bericht van. 

 

 

 

Namens s.v. MONO, 

Erwin van der Laan 

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


 



 
 
Even een update van de werkgroep. 

We hebben de afgelopen tijd maar 1 activiteit gehad. 

Er was er nog 1 gepland, maar door te weinig animo kon deze helaas niet 

doorgaan. Volgende keer beter, daar gaan we in ieder geval van uit. 

 

Op 12 april hebben wij de kinderen op eierenjacht gestuurd.  

Voor het zoeken gingen de kinderen een kleurplaat kleuren, zodat wij in de 

gelegenheid werden gesteld om de eieren goed te verstoppen. 

Er werd, rondom het dorpshuis de Pompel, enthousiast gezocht naar de eieren. 

Ook de kleintjes kwamen met handenvol aanzetten. 

Deze werden in een grote bak gedaan, zodat ze na het zoeken eerlijk verdeeld 

konden worden. Alle kinderen kregen de eierenopbrengst mee naar huis in een 

haasbakje met de naam erop. 

 

Wegens verbouwing aan de Pompel, stoppen we tot na de vakantie met het 

organiseren van activiteiten. 

Als alles goed gaat gaan we in september weer met frisse moed verder  

en staan we open voor suggesties en ideeën. 

  

 

OPROEP!!!!! 
 

Nu een bestuurlijk probleem. 

 

Meerdere bestuursleden zullen na de vakantie stoppen met 

Evenementen. Hierdoor zijn wij als bestuur dringend op zoek 

naar enthousiaste mensen die het leuk vinden om, samen met ons, 

activiteiten te organiseren. 

Ben je creatief of goed in het organiseren, vind je het leuk om iets 

voor een ander te doen? 

Neem dan contact met ons op!!! 

 
Voor meer informatie kun je altijd terecht bij: Joba Veldman, telf. 566336. 

 

Namens de werkgroep, Joba 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Oranjecomité 
 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

 

Wegens omstandigheden is er dit keer maar een kort berichtje. 

’s Morgens zijn er kinderspelen geweest met dit keer een suikerspin erbij en 

voor de winnaars was er een leuk prijsje. 

 

’s Middags was er de traditionele autopuzzelrit die dit keer door o.a. 

Westerbroek, Engelbert, Garmerwolde en Thesinge ging. 

Arnout en Ellen hebben de wisselbeker moeten afstaan aan de winnaars van dit 

jaar: Diana en Frans Eijgelshoven – Folkersma.  

De tweede prijs ging naar Harm en Corrie v.d. Laan en de derde prijs was voor 

Erwin v.d. Laan en Erik Pen. 

 

Iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt, hartelijk dank! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dianne Blaauw 

Jaquelien Bijzet 

Afine Noordenbos 

Tessa Dijkstra 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

 



Schildjer Melk door De Schildgroep 
 

Het is voorbij.  

Hoe het verder ging?  

Burgemeester Dirk Wiersema van Overschild heeft 

z'n baard afgeschoren. Eindelijk is hij verlost van 

de vrouw die hij niet gelukkig kon maken en heeft 

daar het dubbele voor teruggekregen. Hij woont 

inmiddels samen met Yvonne & Yvette, die nu met 

veel plezier op het gemeentehuis werken. 

Jenny zullen we niet meer zien in Overschild, ze is 

met de noorderzon vertrokken. Of ze met de 

mannen van de NAM is meegegaan? Ik heb 

werkelijk geen idee. 

 

Joris Vlotterman staat 

binnenkort voor de rechter 

en zullen we voorlopig ook 

niet meer signaleren . 

Opgeruimd staat netjes! 

Mevrouw Bossens is nog 

druk om de puinhoop die 

Vlotterman achterliet op te 

ruimen maar ziet nieuwe 

mogelijkheden in verloren 

kansen en as’t nait gait 

zoas’t mot dan mot’t moar 

zoas’t gait. 

 

Agent Flokstra alias Jannie 

zie ik nog regelmatig door het dorp patrouilleren, zowel in de hij als de zij variant. Flokstra 

heeft voor de arrestatie van 

Vlotterman als bonus een nieuwe 

elektrische dienstfiets gekregen, dat 

maakt zijn werk een stuk 

makkelijker. Geen mens die last 

heeft van Flokstra in welke variant 

dan ook. 

 

Frits Stekema is net de dans 

ontsprongen bij Flokstra en zit 

samen met Willy Roodhaar nog 

steeds op Hawaii. Of ze nog 

terugkomen is de vraag,  ze hebben 

een heel aardig kaartje gestuurd, dat 

ze het reuze naar hun zin hebben 

ginds. Is dit dan het einde van de Kronenburcht? Wellicht dat onze razende reporter hier meer 

van weet. 



Het leven van Henk Laninga is een stuk rustiger 

geworden. Voorman John regelt alles voor 

Henk zodat Henk voldoende tijd aan zijn Dina 

kan besteden. Hij heeft het nu druk met het 

bouwen van een landhuis aan de boorden van 

het Schildmeer en ik heb zelfs horen fluisteren 

dat er een babykamer ingericht moet worden!  

Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor 

onze dominee. Ik hoor bruidsklokken luiden!  

Gaat heen en…… ze leefden nog lang en 

gelukkig. 

 

 

Verzonnen realiteit en ware fictie: Schildjer Melk is voltooid verleden tijd.  

Maar wat was het een feest om met deze groep mensen dit stuk te spelen , wat een prachtige 

tijd hebben we met elkaar gehad en wat heb ik genoten.  

Er is hard gewerkt door iedereen maar het resultaat mocht er dan ook zijn. Een voorstelling op 

3 locaties, hebben we dat al eens eerder gehad in Overschild?  

Volgens mij kunnen we spreken van een succes. We hebben 5 avonden gespeeld, waarvan er 

2 helemaal waren uitverkocht en 3 goed gevuld.  

Onze bezoekers hebben we kunnen verrassen , het plezier wat de groep uitgestraalde heeft het 

gewenste effect op het publiek gehad. Enthousiasme en spelplezier in optima forma.  

 

Een paar  reacties uit het publiek: 

 Schildjer Melk bedankt voor de reuze leuke uitvoering vanavond! Waar een klein dorp 

sterk in kan zijn! Klasse! 

 Wat een geweldige dernière. Wat is iedereen in zijn spel gegroeid. Groot compliment 

aan iedereen!!! Dat smaakt naar meer....  

(van een speler) Wat een tijd. Wat een spektakel. En wat een dorp hé, dat Overschild, Die 

Schildjers… ze weten elkaar altijd te vinden. Doen ze het allemaal met elkaar? Volgens mij 

doen ze het hier vooral samen. En dat ik hiervan heb mogen genieten als Stadjer tussen de 

Schildjers, zegt heel veel over die Schildjers. 



 

  

 En dan niet te vergeten de recensie van Jan Hesseling waar ikzelf heel trots op ben.  

Jan heeft toestemming gegeven voor publicatie. Lees verderop zijn recensie.  

 

We hebben de eer gehad om een aantal sponsoren te mogen begroeten en daar zijn we trots 

op. Dank zijn we verschuldigd aan alle sponsoren voor de gulle gaven, de vrijwilligers die 

belangeloos hebben meegewerkt en zeker niet in de laatste plaats aan de spelers voor hun 

tomeloze inzet. Het was super! 

Van de sponsorgelden is door een hele rits vrijwilligers onder leiding van Lex en heel nieuw 

decor gemaakt, waardoor we op 3 locaties konden spelen, zijn er de langgekoesterde trussen 

gekocht en is er volledig nieuwe beeld-, licht- en geluidsapparatuur aangeschaft.  Het oude 

zullen we zeker niet wegdoen, maar wat zijn we blij met de nieuwe spullen waar we weer 

jaren mee vooruit kunnen! 

 

Dat onze technische man (sorry Mark) heeft moeten wennen aan de nieuwe apparatuur werd 

tijdens de première duidelijk, vlak voor de grande finale viel de verlichting uit. Het publiek 

applaudisseerde luid, want het was in de stellige overtuiging dat het afgelopen was omdat DE 

KUS eindelijk een feit was. De spelers hebben het geweldig opgepakt, de burgemeester rende 

naar de stoppenkast, schoonmaakster Dina was zo slim om de zaalverlichting te ontsteken en 

sprong wederom in de armen van haar zo teerbeminde Henk, waardoor toch nog het Schildjer 

Lied in volle glorie gezongen kon worden.  

Met speciale dank voor het stichtingsbestuur voor de bereidwilligheid op alle fronten, 

financieel, praktisch, strategisch en de prettige samenwerking. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan was er een wedstrijd uitgeschreven. Wie het mooiste melkpak kon maken van de flyer 

kon de hoofdprijs winnen.  

De onbetwist winnaar is Homme Jan Ritsema! (zie foto) Van harte gefeliciteerd!   

Met een aardig tuiltje bloemen en anderhalve liter melk zijn wij, Bert en ik, naar de boerderij 

op de Graauwedijk getogen en onder het genot 

van een kopje koffie hebben we nagepraat over 

de voorstelling en de officiële handelingen 

verricht die bij een dergelijke uitreiking horen.  

 

De tweede prijs is naar Thijs Pen (jaja, familie 

was niet uitgesloten van deelname) gegaan voor 

het maken van een prachtig melkpak voor oma, 

zijn prijs was een hele liter melk. Omdat Thijs 

tijdens de officiële handeling als een blok lag te 

slapen is de foto later in scene gezet. De derde 

prijs, een halve liter melk is niet uitgereikt 

omdat er geen andere deelnemers hebben 

meegedongen. Dat scheelde aanmerkelijk in de 

kosten, waarvoor dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat we volgend jaar gaan doen? Daar moeten we nog even over nadenken want we hebben 

de lat hoger gelegd dan ooit tevoren. Durven we dat aan? Wellicht is dit het einde van de 

Schildgroep. 

De komende tijd kunt u nog wel van de Schildgroep genieten, want er wordt alweer volop 

gerepeteerd voor een kleine edoch fijne act, Waterballet genaamd, op één van de dagen 

tijdens:   

 Speklappenjam festival (ovb)in Drouwenermond op 13, 14 of 15 juni,  

 de Tuin- en Kunsttiendaagse in de Heemtuin  20 tot en met 29 juni in Muntendam,  

 Art Carnivale 18, 19 of 20 juli in Steendam, 

 en we zullen niet ontbreken op de playbackshow van de Kinderspeelweek . 

 

En nog steeds word ik aangesproken op de leuke voorstelling, die mensen hebben gezien. Het 

maakt me heel erg blij dat we dat als Schildgroep hebben kunnen betekenen voor Overschild. 

Degene die ik niet mag vergeten te noemen is Astrid Warntjes, zonder haar had ik dit project 

nooit aangedurfd. Dankjewel Astrid. 

 

Met hartelijke groet, 

Klaasje Pen 

 



 
 

Uw leveranciers van : 
 

Sierbestrating 
Tuinhuisjes 
Tuinhout 

Blank hout 
Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 
Tuinmeubelen 
Tuinverlichting 
Zand en Grond 

Split en Natuursteen  
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Op zoek naar professionele, 

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 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=w4xtJH_d0akB3M&tbnid=EsiPFlE5DwLC5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://salonveer.nl/medisch-pedicure&ei=w5M_UZGOLsfeOZCWgZgJ&psig=AFQjCNFGl0fKuOWhi_bg_wq5_yE-h9wcdw&ust=1363207491808423


Dorpstheater met allure. 
(Waarin een klein dorp groot kan zijn) 

 

Het dorp Overschild (gelegen tussen het Schildmeer en het Eemskanaal) heeft een mooie 

traditie als het gaat om toneelspelen in en voor het dorp. 

Met het project “Schildjer Melk” werd in deze traditie een theateractiviteit neergezet die de 

gebruikelijke toneelavonden overtrof. Vlaggetjes en ballonnen in het dorp toonden dat het 

feest was. 

In de periode vanaf 25 april t/m 3 mei speelde een groep van 17 acteurs met daarachter 

minstens zo veel medewerkers tot vijf keer toe het stuk wat bedacht was door Klaasje Pen. 

Theatercoach Astrid Warntjes was één van haar vele steunpilaren. 

 

Voor “Schildjer Melk” liet men het publiek samenkomen op het sportveld. Kaartje kopen bij 

de voetbalkassa. Vanuit hun rollen spraken de acteurs de bezoekers gelijk aan. Het publiek 

werd zodoende direct betrokken bij het feestje wat gevierd werd namelijk: De fabriek die 

melkpakken produceert vierde haar 75 jarig jubileum. 

In dit eerste bedrijf werd duidelijk dat de schrijfster de problematiek in het dorp (krimp) en 

aardbevingen niet uit de weg is gegaan. 

Zij had zelf ook geregeld dat het weer meewerkte. De wind was aanwezig maar geen 

spelbreker. 

 

Na het open luchtdeel verplaatste de hele kermis zich naar de kerk, die dienst deed als kroeg. 

Behalve de kerk zelf herinnerde ook de dominee ons aan vroegere tijden. Zij (domina?) was 

niet van de preekstoel te branden. Onder die preekstoel was de inrichting van een kroeg 

neergezet en het bier vloeide rijkelijk. Opmerkelijk was dat er een bijna levensgrote foto hing 

van de echte Overschildjer kroeg, die niet meer bestaat. De barvrouw werd gespeeld door de 

dochter van de vroegere kroegbaas. Hoe mooi wil je het hebben. 

Telkens als de domina weer wat stichtelijke teksten de kerk in slingerde ging het gekakel in 

de kroeg verder. De meest normale dingen gebeurden zoals overspel , roddelen en list en 

bedrog. Opmerkelijk was dat de plaatselijke bromsnor tussen het sportveld en de kroeg (kerk) 

volledig was getransformeerd in een niet geheel alledaags geklede vrouw. Zij/hij bleef echter 

acteren als politieagent. Het publiek werd hiermee op het verkeerde been gezet. Voor iedereen 

was het duidelijk dat de fabrieksdirecteur het had aangelegd met de burgemeestersvrouw (of 

andersom). De domina sprak daarop: “Gaat heen en….” Zij moest minuten wachten alvorens 

zij haar zin af kon maken. De volle kerk gaf te kennen dat men wel door had welke kant het 

uitging. 

 

De derde locatie was in het dorpshuis De Pompel. In de sportzaal daar kwamen allerlei apen 

uit diverse mouwen. Het publiek waardeerde het idee, het spel, de inzet en het plezier met een 

staande ovatie. 

 

Over de vijf voorstellingen hebben zo’n 300 mensen “Schildjer Melk” bekeken. 

Projectleidster/regisseur Klaasje Pen, heeft met behulp van velen een fantastische prestatie 

neergezet. Een onderdeel daarvan was het mobiliseren van de acteurs. Niet iedereen in 

Overschild speelt toneel. Klaasje schroomde niet om mensen uit de Theaterwerkplaats PAZ te 

Delfzijl erbij te vragen. Het was mooi om te zien dat deze niet Schildjers het Schildjer lied net 

zo hard meezongen als het autochtone deel van de cast. 

 

De gehele groep verdient een groot compliment. Klaasje misschien wel een standbeeld. Die 

van de fabrieksdirecteur (melkpak) was toch slechts een rekwisiet. 

 

 

Jan Hesseling, een verraste toeschouwer.  



 

 



 

EUROPA KINDERHULP zoekt ouders voor ruim 2 weken in de zomervakantie. 

  
U kunt heel veel betekenen voor: 

een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen; 

een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend;  

een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt; 

een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt; 

een kind dat niet meer huilt na een paar klappen; 

een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt; 

een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen; 

een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen, 

omdat er geen papa is en mama de hele dag moet werken. 

 

Wat in uw ogen gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp 

bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind te zijn, dat er 

aandacht voor ze is en waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo gewoon, maar voor 

deze kinderen is dit heel bijzonder want dit hebben zij misschien nog nooit mogen ervaren. 

Deze kinderen zijn het meest gebaat bij liefde, aandacht, rust en regelmaat. Een dagje uit, 

boodschappen doen, een leuke wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die voor hen  

wordt verzorgd, s‘avonds voor het naar bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten, in bad 

gaan of onder de douche. Samen naar het zwembad, al zullen de meeste kinderen niet kunnen 

zwemmen. Alleen al het idee dat ze naar het zwembad gaan en in het water kunnen spelen, 

met of zonder zwembandjes, is voor de meeste kinderen al een feest. 

 

St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “andere” wereld. 

Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg vakantie ouders. 

 

Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind voor 

ruim 2 weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin, die een 

kinderdroom waar kan maken, meldt u zich dan aan. 

Er staat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u een kind bezorgt is onbetaalbaar. 

 

In onze provincie komen kinderen uit Rotterdam e.o., Belgisch Vlaanderen, Duitsland en 

Frankrijk. 

 

Voor aanmelden en inlichtingen kunt u contact opnemen met Anneke van der Ploeg  

telefoon 0594-614299 of 06-57281248, ook kunt u kijken op de site 

www.europakinderhulp.nl daar staan ook de data van de kinderreizen. 

 

  

http://www.europakinderhulp.nl/


                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 
Hierbij weer een stuk van het speelweekbestuur. Voordat je het weet is het  

4 augustus en begint de speelweek. Wij zijn in volle gang om de speelweek 

weer in elkaar te draaien en we hebben er weer zin in! 

Er komt geen opgave lijst meer in de dorpskrant, je kunt je opgeven via onze 

website;  www.kinderspeelweekoverschild.nl  of bellen met Sandra van der 

Laan  ( 06 25598785) om je telefonisch op te geven. Wanneer er vragen zijn bel 

gerust. 

Ook zal je stapje voor stapje onze weekplanning zien op de website. Op 

maandag 4 augustus krijgen de kinderen een weekplanning mee naar huis. Op de 

website zal je onze begin en eindtijden van de dagen kunnen vinden.  

 
 

Afgelopen jaar hebben we gelukkig weer kennis mogen maken met nieuwe 

ouders en kinderen, wij hoeven dan ook nog niet bang te zijn voor een krimp 

van de speelweek. Maar er komen hierdoor wel vragen van ouders over hoe 

onze regels van meedoen gelden. 

 

De Kinderspeelweek is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf 13 jaar tot 18 jaar 

ben je bij ons jeugdleiding. Vanaf 18 jaar tel je mee als een volwassen leiding. 

Wil je onder de 4 jaar graag meedoen? Dat kan alleen wanneer je eigen ouders 

ook meedoen. Het is niet de bedoeling dat anderen om een kind denken die 

onder de 4 is. ( voor vragen kan je bellen met Sandra van der Laan 0625598785) 

Als vrijwilliger kan je een dagdeel/dag/dagen of de hele week meedoen. Dit is 

maar net hoe het je het beste uitkomt. 

Ook is het altijd fijn als je wilt rijden bij uitstapjes. 

Voor komend jaar hebben we op de vrijdagavond nieuwe munten. De oude 

oranje munten kan je dit jaar nog inleveren, vanaf volgend jaar dus niet meer!  

 

Eind juni zullen we weer bij de deuren langskomen met onze collecte.  

 

 



 

 

Voor de vrijwilligers zullen wij de week weer beginnen op zaterdag 2 augustus 

om 20.00 uur met onze jaarlijkse vergadering. Daarna zullen we weer met elkaar 

vertrekken voor een spooktocht. 

 

We hopen jullie allemaal in de week te zien! Tot dan! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het speelweekbestuur. 
 

 

 

 

 

 

Juni  2014 

 

 

 

 

Aan alle Schildjers, 

 

Verzoek van de “oud papier-ophaaldienst”: 

Wil iedereen het oud papier dat buiten aan de kant van de weg gezet wordt: 

 

GOED BUNDELEN EN EVENTUEEL VASTBINDEN/-TAPEN. 

 

Het is voor de mannen heel vervelend als een doos uit elkaar valt en de hele 

inhoud over de straat waait. 

Hopelijk is dát nu verleden tijd! 

Alvast hartelijk dank voor uw  medewerking. 

 

 

Namens Stichting Dorpshuis de Pompel, 

Jelly Dijkstra 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   z i n k w e r k   &    s o l d e e r w e r k  

prefabgoten en regenpijpen 

maatwerk 

zinkreparaties 

restauratiewerk  

Advies of informatie nodig?  
Zaterdags is de werkplaats open 
van 9.00 tot 14.00 uur  

Marian Stegeman , Graauwedijk 36, 9625PC Overschild .                  tel. 0596-566448 



 

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 Vader 

1. Hoe heet je  Barrie Kees 

2. Hoe oud ben je? 10 jaar 54 jaar 

3. Wat voor school/werk  

doe je? 

 

Basisschool groep 7 Loonwerker 

4. Welke hobby’s heb je? Voetballen Kleiduiven schieten 

en sleutelen 

 

5. Ben je verliefd? Nee Ja  

6. Wat eet je het liefst? Pizza Shoarma en stampot 

7. Wat is je favoriete 

drankje? 

 

Melk en cola Pilsje 

8. Welke muziek vind je 

leuk? 

 

dj-muziek 80-jaren muziek 

nederlandstalig 

9. Wat lees je graag? Donald Duck Agro Power 

10. Wat is je favoriete  

tv-programma? 

 

Dragons rijders van 

Berk 

Het NOS journaal en 

Spoorloos 

11. Huisdieren? Kat Hond, fazanten en 

kwartels 

 

12. Wat wil/wou je later 

worden? 

Profvoetballer Akkerbouwer, 

omgaan met 

machines 

 

13. Wat vind je van 

Overschild? 

 

Een mooi en rustig dorp Mooi rustig dorp 



14. Wat zou je graag anders 

zien of vind je belangrijk 

in Overschild? 

 

Dat de school dicht is Dat de Pompel meer 

bezocht wordt. 

 

Wie kiezen jullie uit als de volgende 

inzenders? 

 

Wim Kiel en zoon Dennis 

 ___________________________________________________________________ 

 

 



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 
 

 



Strandjut tas 

Wat heb je nodig: 

 Vitrage. 

 Koord. 

 Naald en draad.  

Als je op vakantie gaat naar het strand dan is het leuk om 

een strandjut tas te maken. Je kan namelijk veel leuke 

dingen vinden op het strand zoals natuurlijk schelpen. 

Alleen zit daar altijd zand aan. Met een strandjut tas heb je 

daar niet zo'n last van.  

Het tasje maak je met vitrage waar het zand heel makkelijk 

uit kan vallen. Neem een stuk vitrage en vouw dat dubbel. 

De zijkanten naai je aan elkaar zodat je een zak krijgt. 

Bovenin naai je een zoom en daar doe je een touwtje 

doorheen. Hiermee kun je het tasje ook dicht doen. Voor het 

dragen kun je ook nog een extra koord aan de tas maken 

zodat je hem om je nek kunt hangen.  

Omdat vitrage meestal erg wit is kun je zijkanten mooi 

versieren met watervaste stiften.  

 

 

NAGERECHT – 25 MINUTEN + 2 UUR WACHTEN – 4 PERSONEN * 

Simpel recept voor een heerlijke en romige mousse met verse frambozen 

Ingredienten 
200 gr frambozen  

250 ml slagroom  

2 blaadjes gelatine 

75 gr suiker 

1 eetl citroensap  

2 eetl water 

  

Materiaal: 
Mixer 

  

Bereiding 
Doe de frambozen in een pannetje en verwarm ze (bewaar wat frambozen voor de garnering). 

Voeg het water, citroensap en suiker toe. Laat dit ongeveer 10 min zachtjes pruttelen totdat de 

frambozen uit elkaar zijn gevallen.  

Week de blaadjes gelatine in koud water en voeg ze daarna toe aan de frambozen. Doe het 

frambozenmengsel in een kom en laat helemaal afkoelen (ongeveer 2 uur). Klop de slagroom 

stijf en voeg halverwege de frambozen 'jam' toe en mix dit er goed door heen. Doe het 

mengsel in glaasjes en maak de randjes schoon. Serveer met verse frambozen en eventueel 

wat poedersuiker.  
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Stichting Kerk en Recreatie start ook 

 in 2014 met kerkdiensten op: 

 

Camping “ de Otter in Steendam. 

 

 

 

 

De kerkdiensten worden gehouden in de loods van de camping. 

 

Van verschillende kerken uit de regio wordt medewerking verleend 

om de diensten met een lage drempel niveau te verzorgen. 

 

Zo zal er medewerking zijn met muziek en zang. 

In het bijgaand rooster kan u zien wie de voorganger is en welke 

muzikale bijdrage. 

 

De diensten beginnen met de mogelijkheid om koffie of thee te 

drinken. Voor de jongeren is er ook ranja. 

 

Nieuw is dat er op 27 juli een zangdienst zal worden gehouden, 

waarvoor u op verzoek liederen kunt indienen. 

Het bestuur maakt hier een liturgie van, de voorkeur liederen kunnen 

ingediend worden bij de dames van de koffietafel tot 21 juli. 

 

Wij nodigen u uit om 1 of meerdere diensten met ons mee te maken. 

 

U bent hiervoor hartelijk welkom. 

 

Stichting Kerk en Recreatie. 

 

 

 

 



 

  Stichting “Kerk en Recreatie”  

                     Schildhoes. 

   

  Schildhoes diensten 2014   

  

  in de Loods op:  

  Camping “de Otter”  Aanvang 10.00 uur. 

 
 

 

 

6 juli: 

Voorganger:  Ds. G.J. Weessies   

Zang:   Jeanine Wolters – Luttje 

Gitaar:   Erik Wagenaar 

Orgel:   Jinny Smidts 

 

13 juli: 

Voorganger:  Dhr. H. Oosterhuis            

Zang:   Fennie Vogt & Carolien Huesken 

Orgel:   Okke Pol 

 

20 juli: 

Voorganger:  Ds. L.P. Hellinga               

Zang:   Janieke & Brenda v/d Broek 

Orgel:   Ties Oldenhuis 

 

27 juli:                  Zangdienst                    

                              Met door u op te geven liederen. 

Orgel:    Jan Willem v/d Steege 

 

3 augustus 

Voorganger:            Dhr. Harm Ansmink                                       

Zang:   Ina Rottier 



Orgel:   Tineke Postema 

 

10 augustus 

Voorganger:  Dhr. H. Perdok                 

Zang             Dames koor Meedhuizen 

Orgel:   Corrie Schep. 

 

17 augustus 

Voorganger:  Dhr. E. Ufkes       

Zang:   Eddy en Bertha Ufkes 

Orgel:   Bertha Ufkes 

 

24 augustus 

Verzorgd door:  “Toalschatten”                      

 

31 augustus 

Verzorgd door:  “Het Leger des Heils”           

 

 

Voor de zangdienst van 27 juli kunt u liederen opgeven 

t/m 21 juli bij: de dames van de koffie tafel . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

De collecte van het Epilepsiefonds 
in Overschild heeft € 76,60 

opgebracht. Met dank aan de 

collectant en gevers. 

 

Martie Bernardus 
 

 

 



  

 

KUNSTUITLEEN SLOCHTEREN 

Iets moois aan de muur of een leuk beeldje 

in de vensterbank ? 

Wij hebben 750 kunstwerken in voorraad. 

Een abonnement kost u € 24 per jaar, 

voor een kunstwerk betaalt u € 9 per drie 

maanden.  

Kom vrijblijvend langs op: 

dinsdag  van 17 - 20 uur en 

vrijdag    van 14 - 17 uur. 

Hoofdweg 1-II  9621 AA Slochteren 

www.kunstuitleenslochteren.nl 



SLOCHTER WOLD

SPEKTOAKEL

   

ZATERDAG 23 AUG 2014

•  Teams uit de dorpen van de gemeente Slochteren 

 gaan met elkaar de sportieve strijd aan.

•  Maximaal 16 teams van 6 - 10 personen, vanaf 16 jaar.

•  Barbecue voor alle deelnemers, vrijwilligers en sponsors.

• Mail voor informatie en aanmeldingsformulier naar:    

 slochterwoldspektoakel@gmail.com

• Teams kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 30 juni 2014.



2
e
 Editie Slochter Wold Spektoakel met Meerstad als startpunt 

 

 

Op zaterdag 23 augustus 2014 vindt voor de 2
e
 keer het Slochter Wold 

Spektoakel plaats. Het Slochter Wold Spektoakel is een evenement voor alle 

dorpen in de gemeente Slochteren waarbij teams uit deze dorpen de (sportieve) 

strijd met elkaar aangaan tijdens diverse activiteiten. Denk hierbij aan 

activiteiten als handboogschieten, kanoën, golfen, brug met hindernissen over 

water, etc. De activiteiten worden georganiseerd door de diverse Verenigingen 

Dorpsbelangen die hierbij nauw samenwerken.  

 

(Sport)verenigingen, vriendenclubs, families of collega’s uit alle dorpen in de 

gemeente Slochteren kunnen teams samenstellen bestaande uit minimaal 6 en 

maximaal 10 personen (vanaf 16 jaar) en zich als team aanmelden om mee te 

doen. Er is plaats voor maximaal 16 teams. De eerste teams hebben zich reeds 

aangemeld. Het belooft ook dit jaar een mooi evenement te worden! 

 

Dit jaar worden de activiteiten 

georganiseerd door de volgende dorpen: 

1) Meerstad 2) Harkstede 3) Slochteren 

4) Hellum 5) Siddeburen 6) Steendam 7) 

Overschild. De teams fietsen ieder uur 

van dorp naar dorp en strijden in ieder 

dorp tegen een ander team. Tussen 

Overschild en Meerstad wordt een 

pendeldienst ingezet. De route die de 

teams afleggen (per fiets) heeft een 

lengte van ongeveer 30 km. Een goede 

conditie is dus een must. De dag wordt 

gezamenlijk afgesloten met een barbecue 

voor alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die het evenement mogelijk 

maken.  

 

 

Aanmelden kan tot en met 30 juni 2014 door een e-mail met de 

teamsamenstelling te sturen aan slochterwoldspektoakel@gmail.com . 

Deelname kost € 2,50 per teamlid. Voor de afsluitende barbecue wordt een 

bijdrage gevraagd van € 7,50 per persoon.  

 

Het evenement kan niet bestaan zonder bijdragen van sponsoren. Bedrijven die 

het Slochter Wold Spektoakel willen sponsoren kunnen contact opnemen met de 

organisatie via eerder genoemd mailadres.  

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor publiek. Wil je op de hoogte blijven van 

de activiteiten die georganiseerd gaan worden en de aanvangstijden? Like dan 

het Slochter Wold Spektoakel op Facebook!  
 

mailto:slochterwoldspektoakel@gmail.com


 

 

 

Geef de  

Pollepel   

door aan: 

 

Naam:             Jolien Kriek 

Eet graag:          Lasagna 

Eet niet graag:          Spruiten, olijven en asperges    

Favoriete eetgelegenheid:   Wereldrestaurant Breed in Leek 

Wat mislukt altijd:      Alles wat met haast klaar gemaakt moet worden! 

 
 

Recept:    Spaghetti ala 100Bunderbos! 

 

Benodigdheden:  

 

*500gr gehakt 

*1 pak spaghetti 

*1 pakje honig mix macaroni/spaghetti 

*2 teentjes knoflook (fijn fijngemalen) 

*champignons en kastanje champignons (in stukjes) 

*1 rode ui en 1 witte ui (in stukjes) 

*1blikje tomatenpuree AH  

*1 blokje groentebouillon  

*geraspte kaas 

 

Bereiding 

 

Kook een pan met ruim water, bak het gehakt en fijn gemalen knoflook rul, doe alle 

champignons en uien er bij, goed roeren. 

150ml water voeg hierbij de mix van Honig, even goed doorroeren.  

Als het water kookt doe hier dan het bouillon blokje bij en laat de spaghetti koken. 

Voeg de aangemaakte mix en blikje tomaten puree toe aan gehaktprutje. 

Giet de spaghetti af als het gaar is en roer de spaghetti door de saus.  

Serveren op een diep bord met geraspte kaas naar behoefte, opeten met een lepel(tje) en 

wachten tot de bordjes leeg zijn en de mondjes oranje! WK-TIP!!  

Succes verzekerd, eet smakelijk!!! 

 

Ik geef de pollepel door aan: Dianne Blaauw, omdat zij in het najaar de kindjes van   

het 100bunderbos tijdelijk gaat opvangen.  

Waarom:  Ik ben benieuwd wat ze daar te eten krijgen  



Kleurplaat: 



13 en 14 september 2014      
Cultureel  weekend 

Overschild
Zaterdag 13 september 

Brocante markt naast de kerk. 
Aanvang: van 10.00 tot 16.30 uur

Entree is gratis

Concert van  Erwin de Vries  , 
aanvang: 20.00 uur

Toegangskaarten: € 17,50 
incl. een kopje koffie of thee met koek

Zondag 14 september
Soepconcert verzorgd door het 

DUO Heerlijk Hollands
Aanvang 10.30

Mooie Nederlandse liedjes verbonden door een verteller 
Toegangskaarten: € 10,
 incl. soep met broodjes.

Kaarten zijn te bestellen o.v.v. optreden 13 of 14 via:
totalcraft1956@gmail.com

Hervormde kerk Overschild, rijksmonument 
Graauwedijk 61

mailto:totalcraft1956@gmail.com


ZWEMWATERKWALITEIT 

De kwaliteit van zwemwater is over het algemeen goed. Wel komt het in de zomer voor dat er 

waarschuwingen gelden voor zwemplassen. Soms sluit de provincie zwemlocaties af, omdat 

er te veel bacteriën of blauwalgen in het water zitten. 

Zwemwaterlocaties 

Er zijn ongeveer 700 officiële zwemplekken in Nederland. De provincies wijzen deze 

zwemplekken aan. De overheid raadt af om in andere wateren te zwemmen, omdat deze 

vervuild kunnen zijn. 

Tijdens het zwemseizoen (van 1 mei tot 1 oktober) wordt het water op de zwemplekken elke 

14 dagen gecontroleerd. Is het zwemwater niet schoon en veilig genoeg? Dan kan de 

provincie een negatief zwemadvies of een zwemverbod instellen. 

Zwemmen in rivieren en kanalen  

Zwemmen in rivieren en kanalen kan gevaarlijk zijn door de zuiging van schepen en 

gevaarlijke stroming. Daarom staan rivieren en kanalen niet op de lijst met 

zwemwaterlocaties. Op de website zwemwater.nl vindt u meer informatie over veilig 

zwemmen. 

Zwemmen in zee  

Aan de strandvlaggen in verschillende kleuren langs de kust kunt u zien of het veilig is om te 

zwemmen in zee. Zo geeft een rode vlag aan dat het verboden is om te zwemmen. Een strand 

is volgens de wet niet verplicht om een strandvlag te gebruiken. 

Uiterlijk in 2015 gaan de stranden in Europa over op nieuwe strandvlaggen, volgens de 

internationale richtlijnen. Het grootste verschil met de oude vlaggen is dat de groene vlag 

verdwijnt. Deze vlag suggereert dat het veilig is om in zee te zwemmen, terwijl er altijd 

gevaren kunnen zijn. 

Stranden en jachthavens met een goede zwemwaterkwaliteit en een schoon strand, komen in 

aanmerking voor de Blauwe Vlag. Dit is een milieuonderscheiding, geen veiligheidsteken. 

Controle van de zwemwaterkwaliteit 

Bij de controle van de zwemwaterkwaliteit controleert de overheid: 

 of de schadelijke bacteriën E.coli en intestinale enterokokken in het water voorkomen; 

 of er blauwalg in het water voorkomt; 

 de aanwezigheid van bijvoorbeeld glas, plastic, rubber en ander afval; 

De bacteriën E.coli en intestinale enterokokken komen voor in uitwerpselen van mensen en 

dieren. Bevat het water veel E.coli en intestinale enterokokken? Dan is dit een aanwijzing dat 

er ook veel andere ziekteverwekkende bacteriën in het water zitten. Op de website 

http://www.zwemwater.nl/
http://www.zwemwater.nl/
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/zwemwater_en_blauwalgen/


zwemwater.nl vindt u meer informatie over de gezondheidsrisico’s van zwemmen in vervuild 

zwemwater. 

Aan het eind van het zwemseizoen verzamelt Rijkswaterstaat (RWS) alle resultaten van de 

controles. Daarna brengt RWS rapport uit aan de Europese Commissie (EC). De EC geeft elk 

jaar een overzicht uit van de zwemwaterkwaliteit per lidstaat. 

Zwemwaterkwaliteit in Nederland 

De afgelopen jaren is de zwemwaterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. 10 jaar geleden 

voldeed minder dan de helft van de zwemlocaties aan de wettelijke eisen. Nu voldoet 89,2% 

van de kustwateren en 89,4% van de zwemlocaties aan de eisen. 

Zwemwater en blauwalgen 

Tijdens een warme zomer wordt er veel gezwommen in de Nederlandse wateren. Blauwalgen 

kunnen het zwemplezier danig verminderen. Blauwalgen (ook wel cyanobacteriën genoemd) 

zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen, zowel in zoet als in 

zout water en op de waterbodem. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet 

goed gaat met de waterkwaliteit en de natuur die daarvan afhankelijk is. 

 

Foto: Drijflaag van 

blauwalgen. Dicht tegen de 

oever zijn de 

blauwalgcellen 

opengebroken en is de 

blauwe kleurstof 

vrijgekomen. Zwemmen in 

of nabij dit soort drijflagen 

wordt ten sterkste 

afgeraden. 

 

Blauwalgen kunnen giftig zijn en in de zomer voor veel overlast zorgen. 

Zwemwaarschuwingen, stank en massale vissterfte kunnen het gevolg zijn. Naast recreanten 

hebben ook bewoners en bedrijven hier last van. 

Wat doet Rijkswaterstaat tegen overlast van blauwalgen? 

Rijkswaterstaat controleert op blauwalgen door: 

 het hele jaar vierwekelijks de aanwezigheid van blauwalgen en groeiomstandigheden 

voor blauwalgen op vaste locaties te meten  

 van mei t/m september tweewekelijks de zwemwaterkwaliteit op alle officiële 

zwemwaterlocaties te meten  

 indien nodig aanvullende metingen te doen  

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state/state-of-bathing-water


Verbetering waterkwaliteit 

Rijkswaterstaat is samen met de waterschappen verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. 

Samen met anderen (nationaal en internationaal) werken we aan maatregelen voor de 

verbetering van de waterkwaliteit. Eisen hiervoor zijn vastgelegd in de Europese 

Kaderrichtlijn Water. De maatregelen richten zich op de afname van de hoeveelheid stikstof 

en fosfaat in het water. Voorbeelden van recente maatregelen: 

 In het project Integraal inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR) werkten gemeenten, 

provincies, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties samen aan de verbetering van de 

waterkwaliteit in dit gebied. 

 Onderzoek naar het terugdringen van blauwalgen in Volkerak-Zoommeer door zout 

water in te laten.  

 

 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur_en_milieuwetten/kaderrichtlijn_water/index.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten_en_regelgeving/natuur_en_milieuwetten/kaderrichtlijn_water/index.aspx
http://www.volkerakzoommeer.nl/


   

 

 

 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

 

Schelpentaart 

 

 

 

Gemaakt van een stuk piepschuim of 2 

stukken oase tegen elkaar aan, in de vorm 

van een taart gesneden (met behulp van een 

ontbijtbord). De taart dan insmeren met 

lijm (montage of hobby) en dan in dit geval 

bestrooien met schelpenzand, maar je kunt 

natuurlijk ook verschillende soorten bonen 

in verschillende kleuren gebruiken en er 

dan een leuk patroon op maken. Eventuele 

grotere stukken kun je met een lijmpistool 

erop lijmen en bladeren of kruiden, "op 

draad gezet" kun je er zo inprikken. Als je 

met bladeren of kruiden gaat werken kun je 

waarschijnlijk beter per laag werken. 

Vanaf de zij-onderkant en dan naar boven 

en dan bovenop. 

 

                                                                   

 

juni 

 

juli 

 

augustus  

 

september 

Art Carnivale  18,19 en 

20 

  

Slochter Wold Spektoakel   23  

Kinderspeelweek    4 t/m 8  

Cultureel Weekend Overschild    13-14 

Uiterlijke inleverdatum kopij    12 



 


