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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

Overschild weer in beeld! Opnieuw is er bij ons dorp een film opgenomen, deze keer bij
het Schildmeer. U kunt er alles over lezen verderop in de krant.
Op woensdag 29 oktober a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelangen
gehouden. Er zijn heel dringend nieuwe leden nodig, dus KOMT ALLEN!
De Pompel Er wordt nog steeds heel hard gewerkt in de Pompel! Voor de afwerking zijn
vele handen nodig, die het werk wat lichter maken. Iedere donderdagavond komen we
weer een stapje dichterbij de opening van ons dorpshuis.
De Kinderspeelweek is wederom een groot succes geworden, zie de prachtige
striptekeningen verderop in de krant.
We hebben een nieuwe columnist weten te strikken. Zijn naam is Jan Hesseling, velen
zullen hem inmiddels al wel kennen in zijn vele hoedanigheden als presentator van
evenementen in de omgeving.

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









Stichting de Pompel
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
De Schildgroep
Werkgroep Evenementen
Windlust Mail
Kinderspeelweek

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 28 november 2014 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Klaasje en Rian

Overschild, september 2014,

Beste dorpsgenoten,
De zomer lijkt ten einde. Het was een heerlijke zomer, soms wat te warm, soms
wat te nat maar door de bank genomen toch heerlijk. Op naar het najaar met zijn
kleurenpracht, z'n stormen en andere natuurverschijnselen. De kachel mag straks
weer aan en de gordijnen dicht, gezellig een kaarsje op tafel. Dat heeft toch ook
wel wat?
Zijn jullie ook zo benieuwd hoe de nieuwe Pompel eruit ziet? Ik kan bijna niet
wachten om het helemaal af te zien. Er is in de afgelopen periode keihard gewerkt
en het resultaat mag er zijn. De stichtingsbestuurders verdienen een dikke pluim
voor het werk dat is verzet.
En wat is er nog meer in de afgelopen periode geweest.
Als eerste natuurlijk de Kinderspeelweek. Elk jaar weer een feest voor jong en
oud. Ook dit jaar waren de weergoden de speelweek goed gezind en met daarin
ook nog het 65 jarig jubileum van MONO met een heuse spelletjesmiddag op het
sportveld voor de kinderen en de leiding als hoogtepunt.
Dit laat zien dat MONO ondanks de pensioengerechtigde leeftijd nog steeds fit is.
Gefeliciteerd bestuurders van MONO en nog vele sportieve jaren toegewenst.
Overschild heeft meegedaan met het Slochter Wold Spektoakel. Een sportieve
strijd tussen de dorpen in Slochteren. In Overschild konden de teams skilopen,
was er een bigbagrun en werd de kennis van de teams getoetst. Op de vraag wat de
afkorting MONO betekende kwam niet eenmaal het correcte antwoord maar het
meest originele antwoord: Moakt Ons Nait Oet vond de jury goed voor een extra
punt vanwege de originaliteit.
Deze keer alleen als spellocatie maar het is zeker de bedoeling om volgend jaar
ook een team in te zetten. Het was zaterdag de 23e augustus een drukte van belang
op het Kosterserf en we hebben een geweldig leuke dag gehad. Met dank aan Erik,
Wilfred en Petra voor de hulp bij de jurering. Verderop kunt u foto's zien van het
Slochter Wold Spektoakel, een geslaagde dag.
Vanaf de bestuurstafel zijn een aantal zaken te melden.
Er staat een ledenvergadering gepland op 29 oktober om 20.00 uur in de Pompel.
U wordt van harte uitgenodigd.
De notulen van de vorige ledenvergadering en de agenda vindt u verderop.
Om de bestuursverkiezingen te kunnen laten doorgaan hebben we meer mensen
nodig die in het bestuur willen plaatsnemen. De basis is nu erg smal en het is niet
reëel om met zo weinig mensen nieuwe projecten aan te pakken. Ook zonder
bestuurlijke ervaring ben je van harte welkom om mee te vergaderen. Er wordt
telkens de eerst maandag van de maand vergaderd en dat is dan in de Pompel.

Secretariaat:
E. Schipper - van Ommen
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Het lijkt erop dat het Oktoberfeest niet doorgaat. Tot op dit moment is er geen enkele
reactie geweest om ons verder te helpen met de organisatie. Daarnaast is Evelyn de
komende periode in Eindhoven gestationeerd en kan ons alleen maar op afstand
ondersteunen. Dat maakt het voor de overgebleven bestuurders wel heel moeilijk om de
organisatie op zich te nemen. We laten ons daarbij niet van de wijs brengen en willen nu
in overleg met het stichtingsbestuur het openingsfeest van de nieuwe Pompel proberen op
te leuken. Omdat we toch iets willen doen en denken dat het stichtingsbestuur de hulp
wel kan gebruiken omdat ze het wel heel erg druk heeft gehad in de afgelopen periode.
Tot zover,
Klaasje Pen

Maar het liefst natuurlijk jonge bestuurders met nieuwe en
verfrissende ideeën.
Tot ziens op 29 oktober in de nieuwe Pompel.

Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Overschild dd
29 oktober 2014.
Agenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Opening
Vaststelling agenda
Notulen vorige vergadering
Mededelingen van het bestuur
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester (kascommissie Harm van der Laan en
Henk Kruizenga, geen reserve)
7) Benoeming kascommissie
8) Financieel verslag van de werkgroepen:
(a) Kinderspeelweek
(b) Evenementen
(c) Schildjer Proat
(d) Schildgroep
9) Bestuursverkiezingen
10) Rondvraag
11) Sluiting

Neem deze agenda mee naar de vergadering.

Notulen algemene ledenvergadering dorpsbelangen.
Aanwezigen: Lex vd Gaag, Willy de Vries, Klaasje Pen, Greet Nijborg, Bert de Vries, Eric
Boer, Harry Wieringa, Rob Gramberg, Thomas Fledderman, Corrie vd Laan, Ellen de Vries, S
vd Laan, Anca v.d. Laan (Gast uit Amsterdam), H vd Laan, Lisa Bos, Erwin van der Laan,
Aanwezige bestuurders: Evelyn Schipper, Henk Nijdam en Jos Nugteren
1. Opening,
De algemene ledenvergadering van 9 oktober 2013 werd geopend om 20.00 uur in de Pompel
in de aanwezigheid van 19 leden. Van het bestuur was Ulbe Noordenbos afwezig. Niemand
heeft zich afgemeld.
2. Vaststelling agenda.
De vergadering besloot de agenda onveranderd vast te stellen en de vergadering voort te
zetten.
3. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de vorige ledenvergadering is onveranderd vastgesteld door de vergadering.
4. Jaarverslag secretaris.
Jos Nugteren heeft het jaarverslag voorgelezen voor de algemene ledenvergadering en
hierover kwamen geen reacties vanuit de vergadering;
Het afgelopen jaar is een veelbewogen jaar geweest voor de verenging en waarin veel
bepalende dingen zijn gebeurd. Aan het einde van 2012 is het duidelijk geworden dat de
dorpshuisfunctie van dit gebouw (de Pompel) behouden blijft, waarvoor twee van onze
bestuursleden zich hebben ingezet. Ondanks dat niet aan alle wensen van het actiecomité
tegemoet gekomen is zijn wij blij dat met de hulp van vrijwilligers het dorpshuis kan blijven
bestaan. Tevens is er een discussie gevoerd over de organisatievorm van deze vereniging in de
toekomst. Er is gesproken over een vorm, waarbij deze vereniging en de stichting die dit
gebouw beheert, verregaand gaan samenwerken. Daarnaast was begin 2013 in het nieuws dat
de aardbevingen als gevolg van de gaswinning steeds sterker zullen worden. Hierover zijn
wij evenals onze locale politici zeer bezorgd, omdat de scheuren die als gevolg van deze
bevingen ontstaan mensen een hoop overlast bezorgt. Wij steunen de inspanningen van de
Groninger Bodem Beweging om deze zaak aanhangig te blijven maken bij de politiek. Verder
hebben wij om deze reden een avond georganiseerd waarin wij de NAM en GBB hebben
uitgenodigd hun verhaal te komen doen. Verder hebben wij folders verspreid, waarin wij
iedereen erop willen wijzen dat er op 14 november in Woltersum vanuit Groninger Dorpen
over de gaswinning georganiseerd wordt. Tevens hebben wij dankzij de financiële steun van
de Slochter Woningstichting en het Oranjefonds het hek bij het kosterserf vervangen. Ook
speelde afgelopen jaar de kwestie rond de gemeentelijke herindeling. In het rapport van de
commissie Jansen (Grenzeloos gunnen) is voorgesteld om Slochteren bij Hoogezand,
Veendam, Menterwolde en Pekela in te delen. Uit ons onderzoek en de informatieavond

hierover kwam naar voren dat wij vinden dat Overschild beter bij de Eemsdeltavariant zou
kunnen horen. De gemeenteraad heeft onze mening unaniem naast zich neergelegd, waarover
wij teleurgesteld zijn (zie brief).Daarnaast heeft ons bestuur de vinger aan de pols gehouden
voor de plannen die worden gemaakt om het Schildmeer aantrekkelijker te maken.
5. Financieel verslag Dorpsbelangen.
De rekening van het afgelopen jaar is goedgekeurd door de ALV, de afgelopen jaren is er
geen contributie geïnd. De afgelopen week heeft Jos zich ingezet om alle leden een brief te
sturen waarin ze worden opgeroepen om de contributie voor 2012 te voldoen. Voor 2012
omdat dit nog niet is gebeurd. Het bestuur is voornemens om vanaf dit jaar de contributie te
innen, omdat we de komende jaren de financiële middelen nodig hebben.
Verder kwam er een opmerking over de opgevoerde kosten voor een grasmaaier, deze is
begroot op €2.000,=. De huidige grasmaaier is kapot en daardoor niet meer in staat om goed
te worden gebruikt. Volgens de ALV is dit bedrag te laag begroot en zou een schatting van
6000 euro een betere schatting zijn. Hiervoor heeft de ALV aan het bestuur opgedragen om
hiervoor een oplossing te vinden.
6. Benoeming kascommissie.
In de kascommissie blijven H van der Laan en H Kruizenga zitten.
7. Verslag van de werkgroepen.
a. Financiel verslag kinderspeelweek
De kinderspeelweek was gezellig en de financiën waren in evenwicht.
b. Financiel verslag Evenementen
De evenementen waren over het algemeen geslaagd, alleen was de ALV negatief gestemd
over dat het Sinterklaasfeest en de kerstmarkt niet konden doorgaan. Ook het bestuur heeft dit
via de Schildjer Proat moeten lezen, waardoor iedereen hierdoor verrast was. In deze melding
van evenementen stond dat er onvoldoende financiële middelen waren om het Sinterklaasfeest
te organiseren. Op het moment dat het bestuur hiervan op de hoogte was was het mogelijk
geweest om financiële middelen van de vereniging te gebruiken. Afgesproken is dat het
bestuur in samenwerking met evenementen zorgt dat de Sint en zijn Pieten in staat zijn de
Pompel te bezoeken. Harm van der Laan heeft aangegeven contact op te nemen met
evenementen.
c. Financiel verslag Schildjer Proat.
Dit financiën van de Schildjer Proat zijn goedgekeurd door de ALV.
8. Aftreden en herkiesbaar
-

Jos Nugteren is na vier jaar afgetreden als bestuurder van de vereniging, namens de
vereniging heeft Henk Nijdam hem bedankt voor zijn inzet en een cadeautje te geven.
Henk Nijdam is na vijf jaar afgetreden als voorzitter van de vereniging, namens de
vereniging heeft Jos hem bedankt voor zijn jarenlange inzet.

-

Het aanblijven van Ulbe Noordenbos was aanleiding voor discussie, aangezien zijn
betrokkenheid in de ogen van het bestuur en de rest van de ALV veel beter kan. Henk
Nijdam heeft aangegeven hem nog even te polsen.
- Corrie van der Laan heeft aangegeven het komend jaar het bestuur te helpen om voort
te blijven bestaan.
- Klaasje Pen heeft aangegeven het komend jaar het bestuur te helpen om voort te
blijven bestaan.
9. Mededelingen van het bestuur
De wijzigingen van de statuten zullen worden opgehangen in de Pompel in Overschild.
10. Rondvraag.
Er is kort gesproken over de gemeentelijke herindeling en over het standpunt dat wij hierin
innemen, dit op basis van de brief die het bestuur naar de gemeente heeft gestuurd. Er is zorg
uitgesproken dat Veendam en Pekela weer in beeld komen als Haren uit beeld gaat. Jos heeft
namens het bestuur uitgesproken dat Overschild ook in de Eemsdelta gemeente onderaan het
prioriteitenlijstje zal komen te staan.
Verder is er gesproken over het Eemskanaal, afgesproken is dat Gert de Vries contact op zal
nemen met het Hunze en A’s.
11. Sluiting.
De vergadering is gesloten om 22 uur.

De Rode kruis collecte heeft dit jaar 182,90 euro opgebracht.
Jammer genoeg was het bedrag de helft minder dan de afgelopen jaren. Deze
keer was het moeilijk collectanten te vinden.
Hopelijk volgend jaar beter. Zeker nu de roep om hulp op dit moment groter is
dan wat het Rode Kruis als hulporganisatie kan bieden.
Met dank aan de collectanten,
Martha Ritsema

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-566390
email: gert3d@yahoo.com

Nieuwsbrief September 2014
Sinds de start van de grote verbouwing zijn we 6 maanden verder en er is heel veel gebeurd.
Mocht je intussen in de Pompel al een kijkje hebben genomen, dan weet je dat straks bij de
opening een geheel vernieuwd gebouw gepresenteerd zal worden. De beschikbare ruimte’s
ogen veel ruimer en zijn doelmatiger te gebruiken. Het lijkt nu al chique en lekker fris met de
nieuwe kleurstellingen die worden toegepast.

Het budget reikte niet zo ver dat alles uitbesteed kon
worden en er moest dus ook veel zelf worden gedaan. Met
pijn en moeite, dat wel, want het bleek maar erg moeilijk
om genoeg vrijwilligers in beweging te krijgen om bij te
springen. We zijn natuurlijk heel blij met de mensen die
ons wél hebben bijgestaan, enkelen zijn werkeleijk goud
waard! Maar we kijken erg uit naar extra hulp voor de
komende maanden om alles tiptop in orde te krijgen. Elke
donderdagavond zijn we aan de slag, en we denken daar
ook na de opening mee door te zullen gaan. Kom ook!
De mensen die afgelopen december het bestuur in stapten
omdat Henk er op dat moment geheel alleen voor leek te

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

staan, deden dat natuurlijk om de crisis te
bezweren en de enorme subsidie en alle
voorwerk niet zomaar te verliezen. Maar
het kan toch niet zo zijn dat zij daardoor
automatisch ook voor veel van de
zelfwerkzaamheid moeten opdraaien?
Komop Schildjers,straks maken we
allemaal gebruik van dit mooie gebouw,
dus kom ook op de donderdagavonden
langs.
De komende werkzaamheden zijn o.a.:
afbouw van de bar, inrichten van keuken,
dorpsruimte’s en vergaderzalen, 2
muurtjes vliesbehangen en het laatste
schilderwerk. Verder kunnen we nog
steeds goede ideëen gebruiken en hulp in
de toekomstige organisatie.
De Pompel is actief op Facebook
(Stichting de Pompel) en daar kun je alle
ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk
volgen. Als je geen Facebook gebruikt, stuur dan een mailtje naar gert3d@yahoo.com , dan
nemen we je op in onze mailinglijst. Dat zal niet vaak zijn, dus geen angst voor een volle
mailbox. Zelfs als je niet vaak in de Pompel komt, wil je toch wel weten wat er gebeurt?
Wij verwachten er veel van!

Wij Gedenken

Mevr. G.W. Sander – v.d.Veen
Mevr. Sander overleed op 5 aug 2014 op 95 jarige leeftijd.
Zij heeft jarenlang in Overschild gewoond en daarna in ’t Olderloug. Zij is altijd een
trouw abonnee gebleven van de Schildjer Proat.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Nieuwgeboren in Overschild

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

Nieuws s.v. MONO

Volleybal
Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start onder de vlag van s.v. MONO. Elke
maandagavond kunt u (dames en heren vanaf 16 jaar) volleyballen in het dorpshuis vanaf
20.30 uur. We beginnen op maandag 6 oktober, aangenomen dat het dorpshuis dan weer
geopend zal zijn. U kunt per keer betalen en de kosten bedragen € 2,- per avond.
Ook hebben we in juni weer meegedaan met het volleybaltoernooi in Hellum. Alle teams uit
Overschild haalden de finalerondes op zaterdag. De Schildjers wisten uiteindelijk zelfs de
finale te halen en werden na een zinderende finale winnaar van het 16e SWS
Volleybaltoernooi. Een hele knappe prestatie die we hopelijk volgend jaar kunnen herhalen.
Aerobics
De aerobics lessen gaan ook in oktober weer van start. De deelnemers van vorig jaar krijgen
hier nog bericht over. Wil je hier ook graag aan meedoen dan kun je je hiervoor opgeven via
s.v.mono.overschild@hotmail.nl. Je mag ook vrijblijvend een keer een kijkje nemen op de
maandagavond om 19:15 uur in dorpshuis De Pompel.
Voetbal
Het voetbal op de zondagavond is alweer bijna ten einde. We voetballen nog door tot en met
zondag 28 september. Daarna houden we de traditionele winterstop en dan gaan we op de 1e
zondag van april in 2015 weer beginnen.
Bestuursmededeling
In oktober gaan we de contributie voor 2014 ophalen. De contributie bedraagt net als
voorgaande jaren € 5,- per lid.
We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onze sportvereniging, meld je
aan via bovenstaand e-mailadres.
Op 1 december van dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. We hebben hier in de
kinderspeelweek aandacht aan gegeven d.m.v. een sport en spel middag voor de kinderen.
Alle kinderen waren heel enthousiast en kregen aan het eind van de dag een mooie medaille
mee naar huis.
Namens s.v. MONO
Erwin van der Laan

WINDLUST MAIL
Wat ik de vorige keer nog had vergeten te vertellen was dat
er op een bepaald moment 3 ooievaars op de Windlust waren
te zien. Eén stond er op de topwiek en de twee anderen links
en rechts. Jammer genoeg heb ik er geen foto van. Had het
plaatje van het jaar geworden. Deze keer wel enkele foto’s
van het verwijderen van het boerengemaal, u weet wel, dat
roestige ding dat beneden altijd in de weg stond. Hij heeft
een nieuwe plaats gekregen in de molen van Kolham. De
molenaar aldaar is er erg gek mee en wij zijn blij dat hij weg
is.
Daarvoor in de plaats hebben wij een andere gekregen. Niet
roestig maar wel wormstekig. Dat vinden we niet zo erg, met hout kunnen we redelijk uit de voeten,
met ijzer hebben we veel meer moeite. Dus bij het oliewringertje, dat het nog niet doet is er een
nieuw klusje, nl. het vervangen van de delen van het gemaaltje, die zoveel wormgaatjes bevatten dat
daar eigenlijk stukjes hout bijgevoerd zou moeten worden.
Verder hebben we op
de tussenvloer een
scheidingswandje
geplaatst. Hierdoor
hebben we een kleine
werkruimte gecreëerd
en we kunnen daar
ook touw en extra
onderdelen, zoals
kammen, opslaan.
Het ziet er direct een
stuk netter uit en de
rest van de ruimte
gaan we gebruiken om
een kleine expositie
van oude
molengereedschappen
en vondsten die tijdens de laatste restauratie gevonden zijn vlak langs de buitenmuur. Ook willen we
er een diapresentatie van de laatste restauratie inrichten, want er zijn ontzettend veel foto’s gemaakt.
U ziet we hebben weer genoeg bij de hand. Is het u trouwens opgevallen dat het lijkt of het
tegenwoordig minder hard waait? Wij merken wel dat dit het geval is want heel vaak, als we op de
molen zijn, is er eigenlijk niet genoeg wind om te malen of soms zelfs te draaien. Jammer eigenlijk
want er is nog wel graan om te verwerken. Ik weet dat ik sommige mensen tegen het hoofd stoot,
maar als de wind uit het NW. komt kunnen wij merken dat de bomen weg zijn langs het kanaal.
Zeker in de zomer zal dit uitmaken als al het blad aan de bomen zit.

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

Terwijl u dit stukje leest is de brocantemarkt,
de schuurverkoop en het soepconcert achter
de rug. Ik weet dus nog niet of er veel
bezoekers op de molen zijn geweest, maar ik
hoop wel dat u het gewaardeerd heeft dat de
molen mooi was versierd en dat hij goed heeft
kunnen draaien.
Wij hopen u weer eens te verwelkomen op de
Windlust.
Mede namens Marius tot meels/mails
Lex.

Obs De Meent
Mijn school heet obs De Meent, hij staat in Schildwolde in de gemeente Slochteren.
Er zitten ongeveer 112 leerlingen op.
Er is een voetbalveldje, een zandbak, schommels, glijbaan noem maar op.
Ik ben meestal aan het voetballen of knikkeren.
Ik zit in groep 8. Groep 7 en 8 zitten in hetzelfde lokaal.
Er zitten 24 leerlingen in mijn lokaal en de juf is heel aardig.
Ik ga meestal op de fiets naar school, het is 5,½ km.
Ik vind de school wel leuk maar ik vond de school in Overschild ook leuk.
Ik heb veel vriendjes en ik zit ook in Schildwolde op voetbal.
Er is ook een continurooster op school dat vind ik wel leuk want ik ben om 14.00 al vrij.

Barrie Doornbos

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

De vakantie is alweer voorbij en de zomer loopt op zijn einde.
Dus, het wordt weer tijd voor de werkgroep om activiteiten te bedenken
om de donkere winteravonden door te komen.
Ondanks een minimale bezetting gaan we toch met veel energie weer aan
de slag.
Het eerste evenement hebben we alweer gehad.
Er was ons gevraagd om een schuurverkoop te organiseren, dit viel mooi
samen met het Culturele Weekend.
Mede door het mooie weer werd ook deze schuurverkoop een succes.
Natuurlijk komt er ook dit jaar een Sinterklaasmiddag voor de kinderen.
Het bezoek van Sinterklaas is op 22 november van 14.30 uur tot 16.00
uur.
Kinderen kunnen vanaf 1 november tot uiterlijk 10 november worden
opgegeven bij Joba, telefoon: 566336.
De kosten voor deze middag zijn € 7.50 per kind.
Let er wel op dat de kinderen op tijd worden opgegeven, dit in verband
met het doorgeven van de cadeautjes aan de Sint!!

Namens de werkgroep, Joba.

Voor meer info zie
www.overschild.nu/verenigingen

Kinderspeelweek 2014 is helaas weer voorbij…
We hebben een fantastische week gehad. Namens deze weg willen we nog een
keer iedereen heel erg bedanken die ons geholpen heeft om speelweek weer
mogelijk te maken.
Verderop in het speelweek verslag staan de strips die de groepen met elkaar
hebben gemaakt en kan je het speelweek lied nog een keer nalezen/zingen. Voor
een ieder die nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site
gaan, www.kinderspeelweekoverschild.nl
Het nieuwe thema zal je lezen in de volgende Schildjer Proat.
Met vriendelijke groeten,
Het Speelweekbestuur, Rita, Johan, Martijn, Willy en Sandra

Hieronder volgen de strips die de groepen hebben gemaakt;

Het speelweek lied 2014;
We hebben een speelweek in Overschild
En alle kinderen worden wild
We spelen zingen en dansen hier
En hebben samen veel plezier
Refrein;
Van voor
Van voor
Van voor
Van voor

naar
naar
naar
naar

achter van links
achter van links
achter van links
achter van links

naar rechts
naar rechts
naar rechts
naar rechts

Vandaag was het de eerste dag
We bouwden hutten met een lach
Een verfje hier een verfje daar
De hutten zijn weer helemaal klaar
Refrein
De kindershow was super cool
Bij Mono was het een dolle boel
10 spellen hadden we op een rij
En het ijsje smaakte er lekker bij
Refrein
De strip is nu al helemaal top
Patat eten was zeker geen flop
Vanmiddag waren we leuk aan het spelen
De speeltuin gaat ons nooit vervelen
Refrein
De donderdag was de leukste dag
We speurden heel wat af
Een spelletje hier een worstje daar
We hadden alles weer voor elkaar

Refrein
Vandaag is het de laatste dag
We breken alle hutten af
Het was gezellig met elkaar
En allemaal tot volgend jaar!

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 betaald u € 9 per drie
maanden.
Kom vrijblijvend langs op:
dinsdag van 17 - 20 uur en
vrijdag van 14 - 17 uur.
Hoofdweg 1-II 9621AA Slochteren
www.kunstuitleenslochteren.nl

In 2014 zijn geslaagd:
Frank Te Bos
Nadine Stok
Marja Stok
Renée Leemhuis
Eric Hoving
Bart Snakenborg
Simone Ejssens
Fleur Noordenbos
Sander Vergeer
Robert Kiel
Namens de redactie van Schildjer Proat alle geslaagden

VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

Het Schildmeer is het décor van de nieuwe film van Alex van Warmerdam.

Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien zijn er bijzondere zaken gaande aan de boorden van
het Schildmeer. Ineens staat er een bouwwerk en wemelt het er van de mensen, terwijl we
geen idee hadden wat die aan het doen zijn. Het is geen bouwbedrijf, niet Staatsbosbeheer,
geen loonwerker, maar wie dan wel? Er zijn allerlei celebs (=bekende/beroemde mensen)
neerstreken in Overschild!
Wij, de redactie van Schildjer Proat zijn op onderzoek uitgegaan en hebben het raadsel voor u
opgelost. Maar dat verhaal heeft u natuurlijk ook allang gelezen in het Dagblad van het
Noorden en ‘t Bokkeblad. Zij verschijnen nu eenmaal eerder en vaker dan Schildjer Proat.
Toch willen we u onze belevenissen niet onthouden, we hebben het met veel plezier gedaan.
We mochten een kijkje nemen op de filmset
van Schneider vs Bax, de nieuwste film van
Alex van Warmerdam, die voor het
overgrote deel aan het Schildmeer wordt
opgenomen.
De film is een productie van Graniet Film
(Amsterdam), het bedrijf van Alex en Marc
van Warmerdam en vertelt het verhaal van
een huurmoordenaar, die de opdracht krijgt
een
schrijver te
liquideren.
Niet
bepaald een
gezellig onderwerp en uw redactieleden liepen dan ook met
de bibbers in de broek over het terrein.
Gelukkig werden we allerhartelijkst ontvangen door Ajna,
assistent productieleidster, helaas was Alex zelf druk aan het
filmen en kon ons dus niet te woord staan….

Ze weet te vertellen dat er ook in Amsterdam, IJmuiden, Biddinghuizen en de Marnewaard is
gefilmd, maar dat het overgrote deel van de film in Overschild wordt opgenomen. Er zijn in
totaal 45 draaidagen en dat betekent dat dit een grote filmproductie is. We voelen dat als een
eer!
Toen wij dit interview hadden waren ze bezig met de bleuscreen opnames. Wat het betekent
weten we ook niet maar we zagen een blauw scherm in de ‘middle of nowhere’ staan en hebben
er geïnteresseerd naar gekeken. Wikipedia
weet er gelukkig het volgende over te
zeggen: Het is een techniek die vaak
wordt gebruikt binnen de filmwereld.
Hierbij wordt vooreerst een onderwerp
gefilmd tegen een groene of blauwe
achtergrond. Daarna kan men met
kleurfilters, of tegenwoordig met
computers, die achtergrond doorschijnend
maken zodat het gefilmde personage of
object voor een andere achtergrond
geplaatst kan worden.
Het journaal maakt er gebruik van
tijdens het weerbericht.
De filmlocatie ziet er als een echte gemeenschap uit, er wordt gegeten, gewassen en geslapen.
Hoewel het overgrote deel van de crew van meer dan 40 mensen tegen de avond afreist naar
Groningen om daar in een hotel te overnachten. Maar toch is de filmset dag en nacht bemand
door 1 of 2 mensen om de boel in de gaten te houden.
Wie spelen er eigenlijk in de film? Allereerst Alex van Warmerdam zelf en hij regisseert de
film ook. Daarnaast zijn Annet Malherbe, Tom Dewispelaere, Maria Kaakman en Pierre
Bokma en vele anderen van de partij.

Foto: We dachten Alex tijdens de opnamen toch in het veld te spotten, hij is de derde van rechts met
die witte mouwen.

We vroegen hoe ze in Overschild terecht zijn gekomen. We zouden ons kunnen voorstellen
dat ze hier wel eens vakantie heeft gevierd en verliefd is geworden op het Schildmeer. Dat is
niet het geval volgens de Amsterdamse Ajna, er zijn locatiescouts, die het hele land afstruinen
naar geschikte locaties voor allerlei doeleinden, één van die scouts heeft het Schildmeergebied
ontdekt. Er werd gezocht naar een sinister rietlandschap en dat is hier ruimschoots aanwezig.
Sinister? Hmm, we laten het voor wat het is….
Daarnaast hebben Staatsbosbeheer en onze boswachter Annet de Jong alle medewerking
verleend, wat het voor Graniet Film, ondanks de lange afstand naar de Randstad, makkelijk
heeft gemaakt om voor Overschild te kiezen.

Op de vraag hoe de omgeving reageert op de werkzaamheden, zegt ze dat de mensen hier leuk
reageren op het feit dat er een film wordt gemaakt maar dat er gelukkig maar weinig mensen
langskomen. Op de filmset kunnen ze geen pottenkijkers gebruiken dat is om het proces niet
te verstoren. Daarnaast vindt ze de Schildjers erg meegaand en ze hoopt dan ook dat ze zo
weinig mogelijk overlast zullen veroorzaken voor de bewoners en natuur.
Hoe zit dat eigenlijk, de natuur? Er wordt
van ons verwacht dat we voorzichtig met het
natuurgebied omgaan en jullie mogen er
zomaar een film in opnemen?
Er mag niet zomaar een film worden
opgenomen. Er is nauw contact met
boswachter Annet de Jong. Er wordt
rekening gehouden met het broedseizoen.
Als er bv een karekiet zou komen te broeden
dan worden de opnames stop gezet. Er wordt
met respect voor de natuur gefilmd.

Foto’s: Deze keer moesten ze razendsnel
afbreken, omdat er een plensbui naderde.

Wanneer kunnen we de film zien?
Schneider vs Bax is vanaf 27 augustus 2015 in de bioscoop te zien.

Filmploeg in natuurgebied van Staatsbosbeheer.
Na uitgebreid overleg heeft Staatsbosbeheer ingestemd met de opname van
de speelfilm van Alex van Warmerdam "Schneider vs. Bax" in het
natuurgebied Tetjehorn. Volgend jaar zou de film in de bioscoop komen
met Alex van Warmerdam als hoofdrolspeler en regisseur. Daarnaast
spelen Pierre Bokma, Annet Malherbe en Tom Dewispelaere in de film (zie persberichtje
hieronder).
Ook de twee zoons van Alex van Warmerdam en Annet Malherbe werken mee aan de
productie.
Enerzijds zou het wat positieve PR kunnen geven aan dit gebied en zijn omgeving en
anderzijds kregen we er ook wat geld voor, dat we weer rechtstreeks investeren in het
natuurgebied. Ook hebben we natuurlijk afspraken gemaakt welke impact het op de natuur
mag hebben en wat vooral niet. Zo bleef de filmploeg, buiten het broedseizoen, voornamelijk
aan de rand van het gebied en zijn er verschillende inventarisaties gedaan van broedvogels,
voordat met de aanleg en bouw kon worden gestart.
Het is een bijzondere wereld, waar veel bij komt kijken. De ploeg is er ruim een maand aan
het filmen geweest. Eén dag filmen levert netto twee minuten film.
Omdat er op die plek misschien toch wat hinder is ondervonden door alle werkzaamheden
hebben wij besloten wat terug te doen voor het geld dat we kregen. Daarvoor hebben wij de
bungelbank langs het fietspad geplaatst waarbij je nu een mooi uitzicht hebt over de
achterliggende plas. Actrice en toneelspeelster Annet Malherbe was zo vriendelijk de bank
officieel in gebruik te nemen. Ze noemde het Groninger landschap "Overdonderend".
We hopen dat de bezoekers ervan genieten.
Annet de Jong, boswachter

OVERSCHILD Actrice Annet Malherbe, die met haar echtgenoot Alex van Warmerdam
en een filmploeg op dit moment een film opneemt bij het Schildmeer, nam
gistermiddag een bungelbank in gebruik aan de boorden van de waterplas. Ze deed
dat op verzoek van boswachter Annet de Jong van Staatsbosbeheer. Malherbe geniet
volop van Groningen. ,,Waar kun je nog zo ver uitkijken? Ik vind Groningen
overdonderend.’’
Foto Peter Wassing
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REPORTAGE BUNGELBANK
Boswachter Annet de Jong strikte actrice Annet Malherbe
voor het in gebruik nemen van een bungelbank aan de
boorden van het Schildmeer. ,,Wat een uitzicht.’’
Gerdt van Hofslot

OVERSCHILD Annet de Jong ontmoette
Annet Malherbe (56) een tijdje geleden in het
Lauwersmeergebied en sloeg meteen haar
slag. ,,Ik dacht: ik vraag haar voor de
onthulling van dat bankje. En ze vond het
meteen een goed idee.’’ Het is trouwens
geen toeval dat de actrice, die onder meer
bekendheid geniet dankzij haar rol in
Gooische Vrouwen en als de
onverwoestbaar populaire Juffrouw Jannie
van Jiskefet, ronddoolt bij het Schildmeer. Ze
is er met een uitgebreide ploeg alweken
aanwezig. Echtgenoot Alex van Warmerdam
gebruikt het meer als decor voor zijn film
Schneider vs. Bax, die oktober volgend jaar
in de bioscoop is te zien.

Annet Malherbe (links) en Annet de Jong bij
het bungelbankje dat bij het Schildmeer
staat.
Foto Peter Wassing

Beiden spelen ook een rol in die prent. De inwoonster van Amsterdam, die tijdens de
opnamen logeert in een monumentale boerderij in Zeerijp (‘Nee, we hebben nog geen
aardschok gevoeld’), geeft desgevraagd hoog op van de kwaliteiten van Groningen. ,,Het is
hier overdonderend. Groningen is echt prachtig. Bij alle soorten weer. Het is voor het eerst
dat ik in de provincie kom. Ik kwam vroegerwel vaak in de stad,omin de schouwburg op te
treden. Ik vind het uitzicht vooral bijzonder. Waar kun je nu nog zo ver kijken? Stel je voor: je
zit voor je boerderij en je ziet buurman Bertus helemaal aan komen fietsen, op 10 kilometer
afstand!’’ Gadegeslagen door enkele autoladingen werknemers van Staatsbosbeheer en
medewerkers van de cast improviseert Malherbe een praatje.
,,Ik zei tegen Annet: ik wil het bankje best inwijden, maar dan moet er een lint omheen. Het
lijkt me zo leuk ‘Het lijkt me zo leuk eens een lint door te knippen’ eens een lint door te
knippen.’’ Met een kloeke keukensnaar knipt ze vervolgens onder applaus het lint door. Dan
neemt Malherbe voorzichtig plaats op het hoogpotige houten gevaarte, dat zonder schroeven
in elkaar is gezet in het Friese Oosterwolde. ,,Jeetje, hoe moet iemand van 83 hier nu op
komen’’, floept ze er uit. Om vervolgens het kleurrijke uitzicht over de met riet omzoomde
waterpartij te bewonderen. ,,Je kijkt naar het natuurgebied door een venster.’’ Boswachter en
naamgenoot De Jong overhandigt haar een Groninger koek voor de bewezen dienst. Graag
gedaan, hoor, laat Malherbe weten. ,,Ik doe het ook voor de omgeving. Het is nogal een
invasie, zo’n filmploeg. En er gebeurt wel eens wat op een filmset, er loopt een auto vast, of
je maakt ergens een diep spoor. Dat hoort erbij.’’

@ gerdt.van.hofslot@dvhn.nl
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HET IS NOG LANG NIET
OVER IN OVERSCHILD
Tijdens mijn regelmatige fietstochten
vanuit Hellum naar Delfzijl v.v. tuur ik
over het Schildmeer naar de skyline van
Overschild. Ik krijg dan altijd het
(Wadden)eiland gevoel. Je ziet het liggen,
maar je moet wel even je best doen om er
te komen. Voor driekwart is Overschild
omringd door water. Het Schildmeer, het
Eemskanaal en De Groeve. Overschild is
dus eigenlijk een schiereiland.
In de Eemsbode van 3 september lezen we
dat Overschild is ontstaan, toen het
Eemskanaal is gegraven. De arbeiders
woonden in hutten. Toch is er veel langer
geleden al leven gesignaleerd.
Gevonden voorwerpen duiden op
bewoning omstreeks de Romeinse tijd. De
oorspronkelijke naam “Extra Schaldmeda”
(aan de overkant van het Schildmeer) is
toen bedacht. Monniken (in het grijs
gekleed) die naar het Klooster Bloemhof in
Wittewierum liepen gingen over, wat nu
heet, de Graauwe Dijk. (Bronnen:
Gemeentegids Slochteren en brochure het
Gouden Pad).
Kom er maar om, een dorp met een stevige
geschiedenis.
De Overschildjers hebben dat
onverzettelijke wat eilandbewoners ook
hebben. Kom niet aan hun school.
Gestreden hebben ze. Resultaat; weliswaar
geen school meer maar wel het Dorpshuis
De Pompel. En nu gaan mensen, geen
Overschildjers deze keer, aan de kerk een
Culturele bestemming geven. De eerste
activiteit is al op 13 en 14 september,

Cultureel Weekend, met op de
zaterdag Erwin de Vries en
zondags een soepconcert door
Duo Heerlijk Hollands. Het gebouw wordt
mogelijk ook een trouwlocatie. Hier zal
dan menig geluk beginnen of ben ik dan te
naïef?
Het lijkt er bovendien op dat de overkant
van het Schildmeer is ontdekt door T.V. en
filmproducenten. Activiteiten alom.
Dit alles beschouwd van deze kant van het
Schildmeer. De Woldstreek, zeker ook niet
verkeerd en met, in Hellum (De Parel van
de Woldstreek), een kerk (Walfridus)
welke ook voor culturele doeleinden + nog
kerkdiensten wordt gebruikt.
Als mijn fiets de andere kant uitgaat kom
ik bij het nieuwe Hoogholtjer bruggetje uit
nabij (oud)dokter Jan Huizinga en Thallie.
Het is de bedoeling dat je dan een rondje
Schildmeer fietst. Je komt dus helemaal
niet in Overschild uit. Of je moet de weg
weten. Door de weilanden over betonpaden
fiets je zo het erf op van een boer aldaar.
Dat is niet echt de bedoeling. Misschien is
het een idee om deze toegang tot het
overmeers gebied beter te ontsluiten.
Langs deze illegale weg voel je je een
soort insluiper. Of een monnik die de weg
kwijt is.
Wat ik nog mooier zou vinden is een
veerpontje (heen en weer). Bij activiteiten
in te zetten. Er komt vast ook nog wel
weer een fraaie theaterproductie als
“Schildjer Melk”.
Ik weet al een titel:
“De verdwaalde monnik”.
Nee, HET IS NOG LANG NIET OVER
IN OVERSCHILD.
Jan Hesseling

Geef de

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

Dianne Blaauw
Poffert
Doperwtjes
“de Buren” in Ten Boer, omdat ze heel kindvriendelijk zijn.
Alles als ik tegelijkertijd andere dingen doe zoals bv stofzuigen.

Er is in deze tijd van het jaar volop groente uit de tuin/bij de weg. Zo ook courgettes,
Ik maak ze altijd in zoet/zuur net als bv augurken, erg lekker, maar soms wil je wel
eens wat anders dan dat of gevulde courgettes.
Recept:

Courgette soep

Benodigdheden:
4 courgettes (ong. 800 gram)
beker crème fraise / kook room oid
2 á 3 kippenbouillon tabletten
2 uien
pesto of andere kruiden
zalm of spekjes
Bereiding
Uien snipperen en courgettes in blokjes snijden.
Je fruit de uien, hierna doe je er de courgette blokjes bij en 1 á 1.5 liter water samen met de
bouillon blokjes.
Je laat dit een half uur koken.
Ondertussen bak je in een koekenpan de spekjes uit (voor de zalm hoeft dit dus niet)
Na een half uur mix je met een (staaf)mixer de courgette fijn.
Room en pesto/kruiden en uitgebakken spekjes of zalm erdoor.
Niet te koud laten worden want dan wordt het net als snert lobbig.

Wat Pieter trouwens lekker vindt van courgette zijn koekjes.
Nodig:
1 kleine courgette geraspt en uitgelekt in een vergiet
5 eetlepels tarwe bloem
1 losgeklopt ei
75 gram geraspte kaas
1 eetlepel olie
Druk zoveel mogelijk vocht uit de geraspte courgettes en dep droog.
Roer ei en geraspte kaas door elkaar en schep de courgette erdoor.
Voeg de bloem toe en roer tot een samenhangend geheel.
Voeg zo nodig nog wat extra bloem toe en eventueel zout en peper.
Vorm platte koekjes van het mengsel. Verhit de olie in een pan en bak de koekjes aan beide
zijden goudbruin gaar. (circa 6 minuten)
Eet smakelijk!!
Ik geef de pollepel door aan: Ik geef de pollepel door aan Rob Gramberg.
Waarom: Omdat Jelly tijdens het patat bakken in de Pompel altijd vertelde dat hij zo lekker
kan koken!

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

Erik Pen

Bas Pen

2.

Hoe oud ben je?

29

53

3.

Wat voor school/werk
doe je?

Magazijn medewerker.

ICT

4.

Welke hobby’s heb je?

Gezelligheid.

Lekker bezig zijn

5.

Ben je verliefd?

Ja.

Ja

6.

Wat eet je het liefst?

7.

Wat is je favoriete
drankje?

Aardappels groente en
vlees.
Cola Malibu.

Aardappels, groente
en vlees.
Jonge jenever, cola
light

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Top 40.

Het meeste

9.

Wat lees je graag?

Strips.

Avonturen

10. Wat is je favoriete
tv-programma?

Under the dome.

According to Jim

11. Huisdieren?

Een kat.

Hond

12. Wat wil/wou je later
worden?

Groot.

Van alles, ook
gedaan.

13. Wat vind je van
Overschild?

Klein maar fijn.

Sociaal gezellig of zo

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

Dat de inwoners zich
"De Pompel" is
betrokken voelen bij het belangrijk voor het
dorp.
leven in dit dorp.

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Stefan en Oscar Reyers

___________________________________________________________________

dorpshuis Aalmanshuus Westerbroek, Ecomotion Kolham en spokenclub
Siddeburen organiseren:

Zaterdag 18 en zaterdag 25 oktober 2014
een "Halloween"spokentocht
voor iedereen vanaf 12 jaar.

Een spannende wandeltocht in de omgeving van Kolham.
Maximaal 100 personen per avond,
ontvangst met koffie/thee of chocomelk, onderweg een verrassing.
Na afloop een uitgebreid soepenbuffet, waar u onbeperkt kan smullen van
huisgemaakte snert, groentesoep en pompoensoep.
Daarbij stokbrood met kruidenboter, roggebrood met spek en voor de kids
broodje knakworst.
Deelname volwassenen € 15,Deelname kinderen t/m 15 € 7,50
.
Opgave voor de 1 tocht uiterlijk 11 oktober,
voor de 2de tocht uiterlijk 20 oktober :
ste

Ecomotion Kolham 06-12505050 of info@ecomotion.nl
dorpshuis Aalmanshuus 06-40467451 of edwin@aalmanshuus.nl

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

STRAATKLINKERS

Bij de opknapbeurt van Overschild zijn de stoepen bestraat met rode klinkertjes en er zijn een
aantal nieuwe boompjes geplant.
Nu, een paar jaar verder, worden deze klinkers omhoog gedrukt door de groeiende wortels
van de bomen.
In de vakantie, tijdens een wandeling met mijn hondje, kwam ik lelijk
ten val. Ogen als een "pandabeer", gezicht lelijk opgezwollen.
Van andere bewoners had ik gehoord dat ze struikelden, of vielen.
Na een week zijn we naar de Gemeente gestapt en hebben we een
klacht hierover ingediend. Dit werd zeer serieus genomen.
Het was vakantietijd en men zou het doorgeven.
De dag na de vakantie kwamen twee heren de stoep repareren behorend bij twee
huisnummers, waar ik gevallen was en bij ons voor de deur.
Dit is keurig gedaan.
Dus mensen van de Graauwedijk, steken de klinkers er bovenuit, ga naar
de Gemeente, dien een klacht in en de stoep wordt keurig gerepareerd,
maar alleen op de plek waarover geklaagd wordt en het verschil moet
enkele centimeters zijn.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Ineke van der Gaag

___________________________________________________________________________

Gevonden: Klein model led zaklamp op de dijk langs het
Eemskanaal.
Ineke v.d. Gaag tel. 566244

De Schildgroep

Dag allemaal,
Het seizoen is nog maar net begonnen of er is alweer nieuws
van De Schildgroep!
We hebben een hele enthousiaste groep met spelers en hebben
er dan ook zin om te beginnen.
In de afgelopen zomer hebben we een klein uitstapje gemaakt
en hebben we op verschillende locaties een Waterballet laten zien.
Erg leuk om te doen en vooral grappig om mee te maken hoe toneelspelers
zich uitleven op de dansvloer! En dit keer geen tekst om te leren maar danspasjes. Voor sommige erg
lastig, zoals tijdens de playbackshow van de Speelweek is gebleken…maar de lol was er niet minder
om en zeker voor herhaling vatbaar.

Waterballet in actie
Wat staat er allemaal op stapel de komende tijd?
Er lag bij Lex op zolder nog een prachtig toneelstuk voor 6 vrouwen, Moordweekend, het stuk is van
origine niet in het Gronings maar er is iemand geweest die dat jaren geleden al voor ons heeft
gedaan. Het is een werkelijk hilarisch stuk en we vinden dan ook dat het gespeeld moet worden.
Maar dit jaar alleen maar een toneelstuk voor 6 vrouwen?
Dat kunnen we onze mannen niet aandoen! Daarom is besloten dat we direct met repeteren gaan
beginnen om Moordweekend in januari op de planken te brengen. De precieze datum is vrijdag
30 januari en natuurlijk spelen we dan in de Pompel. We willen zelfs buiten Overschild gaan spelen,
er wordt contact gezocht met de omliggende bejaarden centra om daar ons Moordweekend te
kunnen spelen.

Mocht je een mooie locatie weten of vind je het leuk dat we bij jou komen spelen dan doen we dat
graag. Neem contact op met mij of één van de andere spelers van de groep.
De cast van MOORDWEEKEND: Joke, Elly, Klaasje, Afine en Jeannet
Regie: Lex van der Gaag

En dan blijft er natuurlijk het jaarlijkse Oranjefeest. Ook dat zullen we niet aan ons voorbij laten gaan
want onze mannen moet ook de kans krijgen om op het podium te staan. En die kans gaan ze zeker
krijgen. Het wordt weer heel anders dan vorig jaar maar het wordt zeker weer lachen. Om nu al te
vertellen dan het 3 eenakters gaan worden is wat aan de vroege kant maar dan kunt u daar alvast
rekening mee houden. Het is nu nog niet bekend wanneer het Oranjefeest gevierd gaat worden dus
kunnen we daarin ook niet te ver vooruitlopen. Maar we zullen er voor zorgen dat het een feestje
wordt.
Eén ding is zeker, u hoort nog van ons!
Met theatrale groet namens De Schildgroep,
Klaasje Pen

Impressie van het Slochter Wold Spektoakel

Het was een geslaagde dag!

Marian Stegeman , Graauwedijk 36, 9625PC Overschild .

tel. 0596-566448

zinkwerk & soldeerwerk
prefabgoten en regenpijpen
maatwerk
zinkreparaties
restauratiewerk
Advies of informatie nodig?
Zaterdags is de werkplaats open
van 9.00 tot 14.00 uur

Herfstklusjes in de tuin.

Herfstklussen in de tuin. Na een voorjaar en zomer waarin van de tuin konden
genieten, komt nu zo langzamerhand weer de tijd om alles weer klaar te maken
voor het naderende winterseizoen en het volgende voorjaar.
De schuttingen, hekwerken, schuurtjes en dergelijke kunt u controleren op
stevigheid vanwege de naderende herfststormen. Verrotte palen en planken
vervangt u door nieuwe. Ook is deze tijd van het jaar uitermate geschikt om alle
tuinhout te voorzien van een beschermende laag beits of tuinverf. Deze verven
worden tegenwoordig op waterbasis gemaakt,
waardoor het niet erg is als er, pas na het verven,
een buitje op valt. Wel moet u het tuinhout de
eerste uren van de ochtend laten drogen; in de
herfst zijn de nachten vaak vochtig en nat hout kan
niet geverfd worden. Ook niet te lang doorgaan
met verven; ook op de namiddag in de herfst
wordt het vaak al snel weer vochtig.
Als u nestkastjes ophangt in de tuin, dan kunt u de
hele winter door genieten van vogels die de
kastjes als schuil- en slaapplaats zullen gebruiken.
Ook de aanschaf van een vogelhuisje is een

aanrader. De hele winter lang kunt u fladderaars van divers pluimage af en aan
zien vliegen, die u maar wat graag van uw broodrestjes afhelpen. Nestkastjes en
vogelhuisje plaatst u het liefst op een rustige plek in de tuin, niet te dicht bij het
huis, maar wel zodanig dat u er het zicht op hebt.
Leg op een stil plekje in de tuin eens een stapeltje stenen neer;
straatklinkers, brokken trottoirtegel en dergelijke. Samen met
wat takjes en een hoopje herfstbladen vormt het een prima
overwinteringplek voor egeltjes, salamanders en padden.
Zodra de temperatuur onder de nul graden komt, en dat kan al in september, is
het verstandig om de buitenkraan af te sluiten. Ook de tuinslang kan opgeruimd
worden; laat hem goed leeglopen. Ophangen van de slang op een haspel is een
behoud voor uw tuinslang. Tuingereedschap kan schoongemaakt en ingevet
worden. Na het laatste snoeien kunnen snoeischaar, tuinschaar en de messen van
uw grasmaaier geslepen worden. Bloempotten en –bakken kunt u leegmaken en
in de schuur opbergen, dan vriezen ze niet stuk.
Meer karweitjes
Karweitjes die ook in de herfst gedaan moeten worden:












de dakgoten schoonmaken
de schoorsteen laten vegen
de broeikas schoonmaken en opruimen
klimplanten nalopen en vastzetten
onkruid verwijderen
de heggen een laatste snoeibeurt geven
bollen planten
vorstgevoelige planten beschermen
bladeren verwijderen uit het gazon
bladverliezende planten, bomen, heesters en rozen kunt u nu planten
druif, berk, esdoorn, walnoot, de zgn. bloeders, vóór december snoeien

! VOOR IN DE AGENDA !
september
Culinair Fraeylema
Vr.14-21 u.,
za. 11-21u,
zo 11-17 u.
Hollands Hoop televisieserie
opgenomen in Overschild,
21.05 u. op NPO 2
Mono start volleybal / aerobics
“Halloween” Spokentocht
Ledenvergadering Dorpsbelangen
Aanvang 20.00 uur
Sint Maarten

oktober

november

19
20
21

27
6
18 en 25
29
11

Sinterklaasfeest

22

Uiterlijke inleverdatum kopij

28

