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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

De laatste Schildjer Proat van dit jaar.
Deze keer een goed gevulde krant met een Gronings kerstverhaal ingezonden door dhr.
Rollema.
Afgelopen zaterdag 29 november was de feestelijke opening van de vernieuwde Pompel,
een uitgebreid verslag hierover vindt u in deze krant, waarbij een aantal dorpsgenoten
in het zonnetje zijn gezet voor het vele vrijwilligerswerk dat ze verricht hebben.
Een hartelijk welkom voor 2 nieuwe adverteerders,
Groencentrum Freek van der Wal uit Siddeburen en Meneer Regezma uit Groningen.
We hopen op een lange, voorspoedige samenwerking.
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

Als laatste wensen wij u allen hele prettige feestdagen, een goede jaarwisseling en een heel
voorspoedig en gezond 2015 toe.

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 6 maart 2015 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Klaasje en Rian

Overschild, december 2014,

Beste dorpsgenoten,

Secretariaat:
E. Schipper - van Ommen
Kanaalweg 26
9625 PG Overschild
Tel: 06-30722464

De laatste maand van het jaar is aangebroken en de dagen worden steeds korter.
Echt koud is het nog niet maar aan alles is te merken dat Koning Winter onderweg
is. Staat de ijsbaan al onder water?

Internet:
www.overschild.nu

Het allermooiste van de naderende winter is toch Sinterklaas die weer in het land
is. De goedheiligman is 22 november in ons dorp geweest en heeft weer een
heleboel kinderen blij gemaakt.
Sinterklaas is met wel 4 pieten gekomen en het was een geweldig feest. De
kinderen hebben gedanst met de pieten en Sinterklaas heeft zelfs de vaders en
moeders op de dansvloer gekregen. De kracht van de Sint reikt heel ver!
Naast dat alle kinderen een cadeautje hebben gehad, zijn ze met een vette lach op
het gezicht naar huis gegaan, met de belofte van de Sint dat ze ’s avonds ook nog
hun schoentje mochten zetten. Het zijn drukke tijden voor de Sint en zijn
pieterbazen.
In Overschild geen Pietendiscussie, zo tolerant zijn wij.

Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen

En dan staat de Kerst voor de deur. Ook dit jaar regelt DB een kerstboom bij de
Hervormde kerk. Jaarlijks een mooi plaatje als je door het dorp komt.
En na de Kerst komt Oud en Nieuw.
Onze pyrotechnicus Tjark zal wederom een professionele vuurwerkshow op het
sportveld laten zien. In de nacht van 31 december op 1 januari om 0.30 uur wordt
iedereen op het sportveld verwacht om de show te kunnen zien en natuurlijk
kunnen we daar elkaar al het goede toewensen voor het komende jaar. Daarna is
de vernieuwde Pompel geopend voor een gezellig samenzijn. U bent allen van
harte uitgenodigd.
Om de kosten van de vuurwerkshow te kunnen dekken zullen aan het einde van
het jaar Wilfred Stok of Harm van der Laan bij u aan de deur komen voor een
bijdrage. Geef gul zodat we deze traditie in stand kunnen houden.
Dan is er 29 oktober de ledenvergadering geweest. Er kwamen een 30 tal mensen
die in eerste instantie naar de energieinformatieavond waren gekomen en
aansluitend de ledenvergadering bijwoonden.
Over het algemeen kunnen we concluderen dat Dorpsbelangen bestaansrecht heeft
maar dat het steeds lastiger wordt om het voortbestaan te waarborgen.
Als bestuur blijven we ons best doen maar zullen geen nieuwe activiteiten
ontplooien. De reguliere zaken blijven we ondersteunen, zoals bijvoorbeeld het
oud en nieuw feest.
De notulen vindt u verderop in Schildjer Proat.

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

Bank: RABO
NL19RABO0352752629

In deze Schildjer Proat vindt u ook een factuur voor de contributie. De ledenvergadering
heeft besloten dat iedere inwoner van Overschild automatisch lid is. Daarvoor valt 4x per
jaar Schildjer Proat in de bus en kan het AED apparaat worden onderhouden.
Het AED apparaat is van levensbelang, maar duur in onderhoud en daarbij moeten de
jaarlijkse trainingen betaald worden. Op dit moment wordt de lijst met AEDers
bijgewerkt en zal in de volgende Schildjer Proat worden gepubliceerd.
Ik sluit af met de wens u allen gezond en wel te mogen ontmoeten in de Pompel op
nieuwjaarochtend om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Met hartelijke groet,
Klaasje Pen

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen Overschild wenst u
fijne feestdagen en een gezond tweeduizendvijftien toe.

Notulen algemene ledenvergadering Dorpsbelangen d.d. 29 oktober 2014
Aanvang 20.45 uur
Aanwezig: J.C.Scheffer, L. van der Gaag, W. de Vries, H. Blaauw, H. van Maar, P. van der Wal,
H.R. Wierenga, H. Kruizenga, G.E. de Vries, J. Bosscher, H. van der Laan, J. Veldman, M. Ritsema,
H.J. Ritsema, F. Faber, G. Nijborg, K. Pen, J.H. Boer, C.J. van der Laan (notuliste)
M.K. afwezig: J. Adamse, E. Schipper
1.Opening: Iedereen wordt van harte welkom geheten op deze vergadering, die wat later begint omdat
er eerst een informatie bijeenkomst was van de gemeente over duurzame energie.
2.De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3.Notulen vorige vergadering:



Er stond geen datum vermeld wanneer de vergadering is geweest.
U. Noordenbos is gestopt als bestuurslid

4.Mededelingen bestuur: Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat momenteel uit 3 personen, doordat
Evelyn aftreedt. Namelijk Eric Boer, Klaasje Pen en Corrie van der Laan. Dit is erg weinig. Corrie en
Klaasje willen niet in het dagelijks bestuur i.v.m. drukke werkzaamheden, willen wel in het bestuur
blijven als lid. Dit houdt in dat er een penningmeester is en twee leden. Dit is te weinig, er moeten echt
bestuursleden bij en/ of hand en spandiensten.
Er moeten diverse klusjes gebeuren op het kosterserf, de contributie moet opgehaald.
Er wordt gevraagd wat Dorpsbelangen allemaal doet. Dorpsbelangen houdt contact met de gemeente
en vereniging Groninger dorpen, Kinderspeelweek. Schildjer Proat en Evenementen zijn werkgroepen
van Dorpsbelangen en hier wordt mee overlegd. Ook de ijsclub is geïnteresseerd om een werkgroep
van Dorpsbelangen te worden. Subsidies moeten aangevraagd.
Op
dit moment zijn we alleen bezig met de subsidies en de werkgroepen.
Er wordt ook gevraagd of Dorpsbelangen niet samen kan gaan met de Stichting, maar op dit moment
heeft de Stichting het veel te druk om daar mee bezig te kunnen zijn. Het is ook niet zo dat wanneer er
een bestuur te klein wordt, je dit zomaar bij een ander bestuur neer kunt leggen. Er moet wel
draagkracht zijn. Dorpsbelangen heeft andere activiteiten als de Stichting. Je kunt elkaar ondersteunen,
maar je kan niet alles overnemen.
Er wordt druk overlegd in de vergadering hoe we dit op kunnen lossen. Dorpsbelangen is bij de
gemeente geweest, deze wil ons tegemoetkomen om dingen te regelen, maar dan moet er wel
mankracht zijn.
Plan van aanpak:







Het is wel belangrijk om netwerk te hebben met de Gemeente i.v.m. subsidies en de
gemeentelijke herindeling
Contact Gemeente kan minimaal, je hoeft niet naar alle vergaderingen
Dorpsbelangen heeft eigen structuur van vergaderen al losgelaten
Werkgroepen redden zich zelf
Slapend bestuur?
Dorpsbelangen regelt vuurwerk.

In Schildjer Proat duidelijk aangeven waar we hulp bij nodig hebben, Kosterserf, collecte contributie
en vuurwerk.
We komen er nu niet uit, bestuur gaat zich hier verder op beraden.
Wie geïnteresseerd is in een functie binnen Dorpsbelangen, die kan zich bij opgeven bij het
bestuur.

5.Jaarverslag secretaris: niet aanwezig.
6.Financieel verslag: Dorpsbelangen: boeken waren prima in orde en het bestuur wordt decharge
verleend. Contributie is niet volledig opgehaald, om alles binnen te krijgen moet je huis aan huis om te
innen. De contributie wordt één bedrag per postadres.
Vragen financieel verslag:


Bij in- en uitgaven staat hetzelfde bedrag vermeld van de Schildgroep, deze rekening is
gebruikt als tussenrekening. Er is geen eigen verslag van de Schildgroep aanwezig omdat de
subsidies in 2013 zijn geïnd en er is niets uitgegeven in 2013. Verslag Schildgroep is
inzichtelijk voor geïnteresseerden.

7.Benoeming kascommissie: H. Kruizinga, H. van der Laan, reserve L. van der Gaag.
8.Financieel verslag werkgroepen:




Schildjer Proat: Bankkosten zijn aardig omhoog gegaan nu ze zelf een bankrekening hebben,
hier gaan we achteraan. Verder ziet het goed uit.
Kinderspeelweek: kas ziet er goed uit.
Evenementen: Kas ziet er goed uit. Als evenementen iets organiseert en ze komen niet uit de
kosten dan overleggen met de Stichting over een tegemoetkoming. Niet organiseren kost ook
geld.

9.Bestuursverkiezing: E.Schipper is aftredend en niet herkiesbaar. Ze is niet aanwezig i.v.m. haar
werk, maar ze wordt bedankt voor haar inzet en houdt een presentje tegoed.
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen voor een bestuursfunctie.
10.Rondvraag:


Dhr. Scheffer: Kan er in Schildjer Proat een stukje komen over het innen de contributie. Er
komt een flyer in Schildjer Proat over de contributie. Vraagt ook of er adressenbestand is en
anders wil hij deze wel maken. G. de Vries wil de adressen die hij heeft ook wel doorgeven.
(mailadressen).
 Dhr. Kruizinga: Het rondje Overschild, er zou zand komen over het pad van de Graauwedijk
naar de Kanaalweg. Was toegezegd door de Herinrichting. Wordt nagevraagd.
Kunnen de bomen op het podium van het kosterserf er ook af, de heg erachter heeft hier erg
van te lijden. W. de Vries biedt namens speelweek aan om dit op zich te nemen en het podium
gaat er ook af.
Hoe staat het met de zwemplek? Dit staat op een laag pitje.
 Dhr. G. de Vries: Hij heeft gehoord dat het kosterserf verkocht gaat worden, hoe zit dit.
Dhr. Blaauw (buurman) wil graag meer ruimte bij zijn huis aan de kant van de kerk, omdat de
andere kant een gedeeld pad is. Er is contact gezocht met het kantoor der Kerkelijke Goederen
(eigenaar kosterserf) en Dorpsbelangen hoe dit gerealiseerd kan worden. Er is een voorstel
gedaan dat dhr. Blaauw 2 meter grond erbij krijgt en kosterserf blijft verder een speeltuin
zoals het nu is, alleen iets kleiner. Het is nog niet rond, maar de gesprekken zijn gaande.
 Dhr. Ritsema: Komt er ook een kerstboom voor de Hervormde Kerk, Ja dit regelt E. Schipper.
 Bestuur: Hoe belangrijk is de AED in het dorp voor het dorp. Willen we dit in stand houden?
Iedereen vind het wel belangrijk dat er een AED apparaat in het dorp hangt. Er wordt vanuit
de vergadering voorgesteld dat de contributie hangende de vergadering verhoogd wordt naar
15 euro. Dit vindt iedereen een goed idee en wordt zo vastgesteld.
Verder waren er geen vragen en wordt iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en inbreng en de
waarnemende voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Hierbij willen we al onze adverteerders

HARTELIJK DANKEN
en hen PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG 2015 toewensen.
Onze adverteerders zijn:
Amode schoenen
Arkema, tuinhoutcentrum
Artos, kunstuitleen Slochteren
B & B het Tolhuis
Bureau B.A.C. psychosoc. hulpverl.
Bosker Meubelen
M. v. Bostelen, rundveepedicurebedrijf
100 Bunderbos, gastouderopvang
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf
Ver. Dorpsbelangen
M. v. Engelen, pedicure
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf
Groencentrum, Freek v.d. Wal
Kapsalon ‘t Hoekje
Smederij Hofstee
Kantor, kantoor & automatisering
H. v.d. Laan, Saab garage
J. v. Leggelo, timmerbedrijf
Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.
H. v. Maar, sierbestrating
Meneer Regezma, reïntegratie
J. Mossel, installatie techniek
J. Nienhuis, handelsonderneming
Noordenbos, loonbedrijf
Noordman, catering
Gebouw de Pompel
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf
Prisma, schilder- en afwerkingsbedrijf
Quality Coaching, jobcoaching
Rabobank
Pestman Weidevlees
M. Stegeman, zinkwerk
Uitvaartverzorging J. Bos
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet
Westerdijk, installatiebedrijf

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

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

Nieuwsbrief December 2014
De opening van de Pompel was er
één om in te lijsten!
Het was een fantastische middag
met heldere toespraken en super
begeleid door de kwinkslagen van
Miranda Bolhuis en de muziek van
de Full Minties.

Denk bij deze zwart-wit foto’s
de groene kleur er maar even
bij, dan hoor je hun muziek
misschien ook nog wel.
De voorzitter van het
stichtingsbestuur Henk
Kruizinga opende de middag,
sprak een hartelijk welkom uit
en gaf een toelichting op de
feestelijkheden die nog zouden
volgen. Rob Gramberg kreeg
het woord en gaf in een nauwkeurige rapportage inzicht in de ontwikkeling van de plannen, die
na de sluiting van de school Schaldmeda een nieuwe invulling aan het gebouw zouden

kunnen geven. De hobbels onderweg, de voortreffelijke medewerking van gemeente en
provincie, de bouwers, andere uitvoerenden en niet te vergeten de niet aflatende inzet van
vrijwilligers passeerden allemaal de revue. Rob besloot zijn verhaal met de constatering dat nu
bijna een eind was gekomen aan de bemoeienis van de bouwcommissie waarin hij en Harry
Wieringa in 2014 zitting hadden nadat eind vorig jaar een nieuw Stichtingsbestuur was
geformeerd.
Dat was het sein waarop Henk had gewacht, want
de twee werden bedankt voor hun enorme inzet die
tot een prachtig resultaat had geleid. Een bos
bloemen en een cadeaubon was hun deel. Ook
Maaike de Vries werd in het zonnetje gezet voor
haar werkelijk tomeloze inzet om het interieur op
orde te krijgen. Samen met Henk had zij het
grootste deel van het verfwerk op zich genomen.
Om dit feit de komende jaren niet te vergeten reikte
Henk haar de eerste officiele Pompel oorkonde uit in
de vorm van de “gouden verfkwast”. Op de foto is
goed te zien dat Maaike aan het einde van de
middag niet met lege handen naar huis ging.

Mevrouw Goeree sprak vervolgens namens
de gemeente Slochteren haar bewondering
en tevredenheid uit over de inzet en
gedurfde aanpak die kon leiden tot het
prachtige gebouw dat de Pompel nu is. Het
is nu aan het dorp om door een enthousiast
gebruik een succes van het gebouw te
maken en zij wenste ieder daar veel plezier
en succes mee.
De heer Staghouwer , gedeputeerde van de
Provincie voerde als laatste het woord na
de officiele opening van de Pompel. Deze
gelegenheid werd kracht bijgezet door
middel van vier confettikanonnen die vanuit
vier hoeken in de dorpsruimte het
aandachtig luisterende publiek bestookte.
De gedeputeerde memoreerde dat inwoners
van een provincie zoals Groningen op kunnen komen voor hun eigen belang in regio, of dorp
en dat het proces zoals dat in Overschild heeft plaatsgevonden daar een prachtig voorbeeld
van is. De provincie faciliteert kansrijke initiatieven waar mogelijk en dorpen, zoals Overschild,
zijn een prachtig voorbeeld voor toekomstige ontwikkelingen elders.

We mogen ons inderdaad
verheugen op belangstelling
van vele kanten voor dit
prachtige project. In de
toekomst verwachten we zeker
nog meer bezoek van collegadorpshuizen die ons voorbeeld
zullen willen volgen. Maar
voorlopig heeft Overschild het
enige energie-neutrale
dorpsgebouw in de hele
provincie Groningen!
De kinderen waren we
natuurlijk niet vergeten ... nog
even en we kunnen weer een
schooltje openen.
De toekomst, nu we het daar toch over
hebben, ziet er rooskleurig uit. We doen er
alles aan om de kosten van het gebouw zo
laag mogelijk te houden zodat het gebruik
ervan even laagdrempelig blijft. Onze club
van vrijwilligers – horeca, schoonmaak, oud
papier, bestuur – maakt dit dan ook allemaal
mogelijk. En hoera, we kunnen zómaar
beslissen dat gebruik van het gebouw voor
dorpsactiviteiten maar de helft kost, in
vergelijking met anderen die de Pompel willen
gebruiken. En dat doen we dus!

Na zo’n feestje is het natuurlijk
geweldig om even te blijven
hangen, de keuken is er helemaal
voor ingericht, we laten het ons
lekker smaken!
Elke zaterdag kan je trouwens in de Pompel terecht: echt gemakkelijk voor een gezellig hapje
en drankje. En het zou helemaal fantastico zijn als je nu en dan eens een handje komt helpen

Voor de fijne club van vrijwilligers hebben we
trouwens iets in petto: we gaan in januari het er
samen eens lekker van nemen. Zaterdag 17 januari
komen we bij elkaar voor een nog luxere maaltijd,
en dan praten we met z’n allen even bij. Noteren!
Er zijn wel wat ideetjes voor het volgende jaar, maar
laten we dat maar eens met z’n allen op een rijtje
zetten. Er zijn vast nog geweldige mogelijkheden
die dan boven komen drijven.
Nog geen vrijwilliger maar krijg je er zin in? Kom
dan ook en kijk eens wat je het beste uitkomt om
aan mee te doen. Wat dacht je van een
dorpsbibiotheek, computergebruik, fimavond,
dansen, biljard, bingo, dammen, rommelmarkt,

samen eten koken,
sport, Engelse les,
spooktocht,
ondernemerscafé,
fotografie, quilten,
muziek maken ... er is
teveel om op te
noemen.
Nog even terug naar de
opening: ‘savonds was
er dan nog een super
feestje. Cesarea, de
band die je elke
dondardagavond op de
Meerweg kunt horen oefenen, gaf er een show van jewelste weg. Funky muziek van de
bovenste plank. We wisten niet dat we het in ons hadden ... in Overschild dan.
We plaatsen er nog fotootjes van de opening op Facebook, als nagekomen bericht. Voor alle
nagekomen berichten is Facebook trouwens erg handig: we maken er melding van activiteiten
die we ondernemen, veranderingen in het programma en oproepen voor nieuwe ideetjes.
Zoek even naar de Pompel, wordt vriend en de rest gaat vanzelf.
Als je geen Facebook gebruikt, stuur dan een mailtje naar gert3d@yahoo.com , dan sturen we
een berichtje als er iets te doen is. En als dat ook niet kan, dat hebben we ook nog een
mededelingenbord op de hoek van de Kanaalweg. Je ziet we zijn van alle markten thuis.
Tot slot: heb je de film over Overschild uit 1983 al op YouTube gezien? Er zijn maar liefst drie
delen!
https://www.youtube.com/watch?v=Ps_h8BPJtQY

Prijslijst gebruik van de Pompel
De Pompel is nu geheel verbouwd, bijna nieuw ingericht en klaar voor gebruik. Het gebouw
is helemaal eigendom van ons, Schildjers. We mogen er mee doen wat we willen. Dat lijkt
allemaal leuk, maar geeft ons ook wel een hele verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen
huis: hoe betaal je de vaste lasten en hoe zorg je dat het goed onderhouden blijft. Dat alles
moeten we nu ook zelf doen. En dat kost een paar centjes. Die centjes hopen we
voornamelijk op gebruikers van buiten het dorp te verhalen, maar we ontkomen er niet aan
er ook zelf aan bij te dragen. Dit even als toelichting op het onderstaande prijzen.Genoemde
prijzen zijn voor gebruikers van buiten het dorp. Ik denk dat ieder het ermee eens kan zijn
dat we voor ons zelf de helft zullen rekenen (euro’s per dagdeel, tenzij anders aangegeven):
Grote zaal vergadering (60)
Grote zaal feest (120)
Kleine zaal vergadering (40)
Gymzaal (20 per uur)
Dorpsclubs of Schildjers betalen dus slechts de helft van de genoemde prijzen!
Gebruik van het dorpsgedeelte is gereserveerd voor dorpsactiviteiten en kost 15 euro per
dagdeel.
Mochten feestvierders liever gebruik maken van het dorpsgedeelte, dan valt daar over te
praten, maar de kosten blijven wel gelijk aan die van de grote zaal.
Vragen of verzoeken? neem dan contact op met Willy de Vries: 06-18370140

Voor meer info zie
www.overschild.nu/verenigingen

Wij Gedenken

Robbie Ruben
Dhr. Ruben overleed op 20 november 2014, op 65 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn partner aan de Meenteweg 5 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

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

Klaas-Jan Hilgenga
Klaas-Jan overleed op 6 november 2014, op 67 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn partner aan de Laanweg 14 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Wij Gedenken

Herman Jakobus Jansonius
Dhr. Jansonius overleed op 16 november 2014, op 86 jarige leeftijd.
Hij woonde aan de Oosterpaauwenweg 8 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

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.

Voetbal
Het zondagavondvoetbal is inmiddels weer afgelopen. Het was een leuk seizoen met een
redelijke opkomst. Volgend jaar gaan we op de 1e zondag van april weer vrolijk van start.
We zijn aan het kijken of we weer een zaalvoetbaltoernooi kunnen organiseren in het
dorpshuis. We moeten hiervoor echter wel voldoende deelnemers uit het dorp en omstreken
hebben. We spelen 2 tegen 2 en je zult dus een team van 2 personen op moeten geven. Lijkt
dit je leuk, maak dit dan kenbaar aan het bestuur via bovenstaand e-mailadres of via
06-20263344 bij Erwin van der Laan. Bij doorgang vindt het toernooi plaats op 31 januari
2015. Opgave voor 1 januari 2015.

Volleybal
Het volleybal in de zaal heeft helaas nog niet kunnen beginnen. De sportzaal in het dorpshuis
is nog niet helemaal klaar na de verbouwing. We gaan er vanuit dat dit niet al te lang meer
duurt.

Contributie
De afgelopen maanden hebben we weer de jaarlijkse contributie opgehaald. We hebben bij
een aantal huizen een briefje in de bus moeten gooien, omdat er niet open gedaan werd. Zou u
zo vriendelijk willen zijn om de jaarlijkse contributie van € 5,- via de bank over te maken naar
ons. Bij voorbaat dank.

Namens s.v. MONO,
Erwin van der Laan

Nieuwgeboren in Overschild

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

Persbericht
1 december 2014

Loket Leefbaarheid geopend!
Op maandag 1 december is het Loket Leefbaarheid van NAM en Dialoogtafel geopend. Inwoners van
negen gemeenten in Noordoost-Groningen kunnen bij dat digitale loket een bijdrage aanvragen voor
plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten.
Jacques Wallage van de Dialoogtafel en Martijn Verwoerd van NAM namen op 1 december de eerste
aanvraag in Eenum in ontvangst. Dorpsbelangen Eenum overhandigde een plan om recreatiegebied
‘de Poortven’ aan te pakken. De bewoners vragen een bijdrage voor de aanschaf van fruitbomen en
materiaal om het gebied op te knappen.
De opening van het loket is een belangrijke eerste stap voor de invulling van het
leefbaarheidsprogramma waaraan de Dialoogtafel werkt. Daarnaast biedt het loket ook een ingang
voor het Leefbaarheid en duurzaamheid programma van NAM.

Voor wie is het loket?
Bewoners uit de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum,
Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen bij het loket een financiële bijdrage vragen voor een plan
om hun dorp te verlevendigen.

Wat zijn de regels?
De maximale bijdrage voor een bewonersinitiatief is € 10.000. De plannen moeten draagvlak hebben
onder bewoners en belanghebbenden. Ook moet het project bijdragen aan de versterking van
samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp en/of met buurdorpen.
Het is van belang dat het plan goed onderbouwd is. De initiatiefnemers zijn bereid zelf de handen uit
de mouwen te steken om het project te realiseren.

Waar dien je een aanvraag in?
Een plan indienen kan via de website van de Dialoogtafel: www.dialoogtafelgroningen.nl. Daar staat
alle informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen doen. Wie vragen heeft, of graag hulp wil bij
het indienen van een plan, kan mailen naar info@loketleefbaarheid.nl.
Maandelijks worden de aanvragen die zijn binnengekomen beoordeeld. De initiatiefnemers horen zo
snel mogelijk na de beoordeling of zij op een bijdrage voor hun plan kunnen rekenen.
Op de website van de Dialoogtafel komt een overzicht van projecten die geld hebben ontvangen.
Behalve ter informatie is dit ook bedoeld om anderen te inspireren en op ideeën te brengen.

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.

Petra Kooi en Luit Fledderman
Mark
Dian
Graauwedijk 84
0596 566305
In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben.
Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten.

Verhuisd:
Thomas en Anneke Fledderman
van:

Graauwedijk 84

naar: Kerklaan 4
9628 AV Siddeburen
tel. 0598 372978
Beste Schildjers,
Via Schildjer Proat willen we alle schildjers bedanken voor alle medeleven en
belangstelling tijdens mijn ziekte en ook de kaartjes en bezoeken tijdens mijn
revalidatie in Zonnehuis Solwerd te Appingedam. Het gaat ons gelukkig goed en
van de rolstoel en nu achter een rollator hoop ik, met nog drie keer in de week
fysiotherapie, in de toekomst weer normaal te kunnen lopen.
Sinds 1 oktober ben ik weer thuis in ons nieuwe huis, want sinds september jl.
zijn wij na 68 jaar in Overschild gewoond te hebben inmiddels ook nog verhuisd
naar Siddeburen.

Met Hartelijke Groet,
Thomas en Anneke Fledderman

Even voorstellen:

Hallo allemaal,
Mij is gevraagd om een stukje in de
Schildjer Proat te schrijven, zodat
jullie een beetje op de hoogte zijn
wie nu de bewoners zijn van de
boerderij aan de Graauwedijk 84.
Op vrijdag 19 september zijn wij:
Luit, Petra, Mark en Dian verhuisd
vanuit Loppersum naar Overschild.
Voor sommige mensen hier in
Overschild zijn wij geen
onbekenden. Luit zeker niet, hij is
weer teruggekeerd naar 'het oude
nest'.
Luit is in zijn dagelijks leven werkzaam als Planner bij de Gebr. Borg.
Mark doet de opleiding Veehouderij, en momenteel werkt hij voor zijn stage bij Agrarisch
bedrijf Noordenbos.
Dian is na de herfstvakantie begonnen in groep 1 op De Springplank in Siddeburen.
Ik werk niet buitenshuis. ong. 2,5 jaar geleden heb ik bewust de keuze gemaakt om ontslag te
nemen bij het UMCG Ambulancezorg in Tynaarlo.
Daarvoor heb ik ong. 7 jaar gewerkt als Intercedent/Planner bij toen nog AB Groningen.
In Loppersum had ik mijn winkel aan huis. Dit was een 2e hands kinderkleding winkel, wat al
een aardige vaste klantenkring had, wat erg gezellig was.
Maar ons huis hebben we verkocht, dus mijn winkel hield ook op te bestaan. Erg jammer
maar: Nieuwe rondes, nieuwe kansen!
We gaan verder in Maatschap samen met Arnout en Janneke, akkerbouw. Inmiddels zijn er
ook 2 kalveren; dit is Mark zijn grote passie en straks zijn werk is de bedoeling.
Verder zijn er 2 honden; Bo en Nimrod, waarmee ik dagelijks op het fietspad bij het
Schildmeer te vinden ben, kipjes en Charly de huiskat.
Ook hebben we 2 pony's: Amor en Ferry, (die best wel wat meer beweging kunnen
gebruiken.)
Ik maak direct van de gelegenheid gebruik om een oproepje te doen: Paardenmeisjes, 2 leuke
en zeer brave pony's, waar je op kunt rijden en verzorgen.
Wij hopen hier met veel plezier te wonen. Aan de plaats en plek zal het in ieder geval niet
liggen!

Tot ziens!
Luit, Petra, Mark en Dian

WINDLUST MAIL
Het is kouder aan het worden en dat is o.a. te
merken aan het “dichter” worden van de wind.
Het lijkt misschien wat ver gezocht, maar in de
winter lijkt het bij windkracht 4 harder te waaien
dan in de zomer. Dat is niet zo, maar omdat het in
de winter kouder is, is de lucht ook zwaarder en
dat noemen wij in de molenwereld een dichte
wind. Er zit meer kracht in dus draait de molen
beter. Het kost wel wat meer moeite om de boel
op gang te krijgen, want het vet dat we gebruiken,
reuzel in dit geval, is door de kou ook harder en
duurt het even voordat de smerende werking op
gang komt. Vandaar dat we, als we willen gaan
malen, eerst onbelast gaan draaien om een klein
beetje temperatuur te krijgen en het vet soepel te
laten worden. Na zo’n tien minuten is de boel op
stoom gekomen en dan beginnen we pas om
graan te malen. We hebben weer nieuwe
voorraad gekregen, tarwe en haver, bij elkaar ongeveer 700 kg. Dus het kan weer.
Inmiddels staat er alweer 60 kg veevoer klaar om te worden afgevoerd. Met de nieuwe
tarwestenen gaat het eigenlijk gemakkelijker dan met de breekstenen die voorheen het
maalkoppel vormden. We hebben er wel heel erg aan moeten wennen en de afstelling in de
graantoevoer moest flink veranderd worden. We zijn nog steeds bezig met aanpassingen maar
het malen gaat steeds beter.
In de de vorige Schildjer Proat heb ik het nog even gehad over de activiteiten in het dorp, het
soepconcert e.d. Ik vond het erg leuk om eraan mee te werken. We hebben echter op de molen
heel weinig bezoekers gehad. Jammer, maar het is niet anders. Wel heb ik bij de St.Nicolaasintocht de “klaas en pietvlaggen” in de Windlust gehesen, maar bij gebrek aan wind is dat niet
opgevallen. Dat is pas leuk als de molen flink draait en die vlaggen aan de achterkant van de
wieken wapperen en meedraaien. Dat gebeurde helaas niet. Geen “Hoor de wind waait door de
bomen”. Volgende keer beter.
Misschien voor de geïnteresseerden: bij de molen De Ruiten is het Bakkers molentje in gebruik
genomen. Dit is een weidemolentje en er zijn er niet zoveel van in Groningen en omgeving. In
Noord- en Zuidholland kwamen ze veel vaker voor en ze dienden als zogenaamd “aanbrengertje”
en stonden op de allerlaagste plekken in de polders. Ze werden al gauw opgevolgd door
“Bosmanmolentjes”, zo’n 4-bladige rotor met 2 windvanen aan de achterzijde. Eén hiervan kunt
u nog zien aan de andere kant van het Eemskanaal. Deze molentjes behoeven geen enkele
bediening, alleen zo nu en dan een druppeltje olie op de lagers. Het weidemolentje klapte bij te
harde wind uit het werk en dan moest je nadien de vaan weer in het werk zetten. Overigens
gebeurde dat pas bij een flinke storm, want anders bleef je aan de gang.
Ik stop ermee en wens u allen ook namens Marius prettige kerstdagen en veel zegen in 2015.
Tot meels/mails, Lex

Sinterklaas in Overschild.
Zaterdag 22 november was het voor de kinderen in
Overschild een spannende dag.
Sinterklaas zou ’s middags een bezoekje komen brengen.
Om half drie zaten 23 kinderen kant en klaar om de Goed Heiligman te
ontvangen.
En, eindelijk, om een uur of drie kwam de Sint met vier van zijn Pieten aan in
het dorpshuis.
Hij werd ontvangen met zang en muziek.
Meerdere kinderen werden naar voren gehaald voor een gesprekje met
Sinterklaas.
Dat was natuurlijk niet het enige waar de kinderen voor kwamen.
Dat waren natuurlijk de, door de Sint meegebrachte, cadeautjes.
Nadat Sint en Pieten de cadeaus hadden uitgedeeld mochten de kinderen ze
uitpakken.
Hierna vertrok Sinterklaas en we hopen dat hij het volgend jaar weer zo’n
gezellig bezoek brengt aan ons dorp!

We naderen alweer het einde van het jaar.
We vinden het jammer dat we dit seizoen niet veel hebben kunnen
organiseren, maar we gaan er het volgend jaar stevig tegen aan!!
Na vele jaren deel te hebben uitgemaakt van ons bestuur hebben Rita en
Bianca, tot onze spijt, besloten om te stoppen met Evenementen.
Wij willen hen nog hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan het organiseren
van vele evenementen.
Meiden, wij zullen jullie missen!!!!
Ook willen wij Corry van der Laan bedanken voor haar hulp over de afgelopen
tijd en de toekomst!
Nu wat vrolijker nieuws.
Ook dit jaar bracht de Sint een bezoekje aan ons dorp.
Zaterdag 22 november was voor de kinderen een spannende dag.
Zie het verslag(je).
Nu even het volgende, WIJ ZIJN DRINGEND OP ZOEK NAAR NIEUWE
BESTUURSLEDEN.
Lijkt het je leuk om, samen met ons, leuke evenementen te organiseren meld
je dan aan!!!
Je kunt altijd voor vragen en/of informatie terecht bij: Joke Sipsma,
Rammona Smit, Harm van der Laan of Joba Veldman.
Ik zou zeggen, schroom niet en meld je aan!
Tot slot willen wij iedereen alvast prettige Kerstdagen en een heel goed en
gezond 2015 toewensen.
Joke, Rammona, Harm en Joba.

OUD PAPIER

November 2014

Aan alle bewoners,

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen van oud papier in 2015.
Op de lijst staan ook de namen van degenen die het oud papier bij u op komt halen.
Er zijn een aantal wijzigingen in de lijst, te weten:
Thomas Fledderman kan door ziekte niet meer meehelpen; in zijn plaats zijn gekomen:
(zoon) Luit Fledderman en Jasper Nienhuis .
Jack van Dijk is gestopt; hij wordt (alléén in 2015) vervangen door Jos Vergeer.
Voor de volgende jaren hopen we dat iemand anders wil rijden.
Eric Pen , Lex v.d. Gaag en Stefan Reijers hebben aangegeven dat ze stoppen.
Hun ophaaldagen hebben we zo goed mogelijk verdeeld over de overige mannen.
Via deze weg willen we allen die stoppen met het ophalen van oud papier heel hartelijk
bedanken voor hun inzet.
We zijn heel blij met de “blijvers”, die we ook willen bedanken voor hun aandeel en hopen
dat ze in 2015 weer veel oud papier kunnen ophalen.
Mocht u mee willen helpen bij het ophalen van oud papier, meldt u dan aan bij
ondergetekende.
De namen- en datalijst vindt u ook op de website van ons dorp, Overschild.nu .

De totale opbrengst van 2014 zal in de eerste editie van deze krant in 2015 komen te staan.
Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en een gezond 2015 toe.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting het Dorpshuis,

Jelly Dijkstra
(087-8764653 of 06-42505715)

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

Namen- en datalijst rijders en lopers ophalen oud
papier in 2015.
RIJDERS:
Herman Bouman
Jos Vergeer
Kees Doornbos
Jasper Nienhuis
Henk Kruizenga
Arnout Fledderman
Evert Kort
Jos Vergeer (alléén in 2015!!)
Luit Fledderman

31-01 en 28-11
28-02
28-03 en 31-10
25-04
30-05 en 26-09
27-06
25-07
29-08
19-12

LOPERS:
Dennis van Maar
31-01 en 25-07 en 28-11
(met Mark van Maar en/of Marnix Wieringa)
J.P. v.d. Ploeg
Edwin Noordman
Henk Nijdam
Nico Hoogakker
Bas Kuilema
Carel Leemhuis
Erwin v. d. Laan

28-02
28-02
28-03
28-03
25-04
25-04
30-05

en 26-09
en 26-09

Harm Blaauw
Johan Folkersma

27-06
27-06 en 31-10

Joel van Dijk
Wilfred Stok

29-08 en 30-05
29-08

Jos Kwanten
Willem Huijssoon

19-12
19-12

en 31-10
en 28-11

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

De Zwarte Piet in de koelkast
Op een avond riep Sinterklaas zijn Pieten bij elkaar. Hij had ze
heel veel te vertellen over hoe je de moeilijke cadeautjes in moet
pakken en waar je de schaar terug moet leggen en wat de
Marsepeinpiet weer voor nieuwe figuren gemaakt had. Ze zaten
in een grote kring, maar ze konden nog niet beginnen want een
van de Pieten was er niet. Sinterklaas zei: "Weten jullie waar Frigidaro is?"
De Pieten keken elkaar aan en schudden hun hoofden. Nee, niemand wist waar Frigidaro was.
"Laten we samen maar iets zingen," stelde de Sint voor, "dan zal Frigidaro intussen wel
komen. " En toen zongen ze: "Hoor de wind waait door de bomen..." Dat is het langste
sinterklaaslied dat er is.
Maar toen ze het helemaal uit hadden, was Frigidaro nog steeds niet gekomen. Sinterklaas
werd een beetje ongerust. Er zou toch niets gebeurd zijn? "We gaan hem zoeken," zei hij. "Jij
kijkt in de slaapkamer en jij op de zolder, en jullie tweeën gaan naar de tuin."
In een mum van tijd waren ze allemaal aan het zoeken, ieder in een
eigen hoekje van het paleis. Er werden deuren dichtgeslagen en heel
hard "Frigidaro!" geroepen. Er kwam geen antwoord. Nee, de stem
van Frigidaro was niet te horen, ook niet heel uit de verte. Het begon
al donker te worden en het werd bedtijd. "Hebben jullie overal
gezocht?" vroeg Sinterklaas. "Ja," zeiden de Pieten en ze noemden
alles op. Alle kamers! "Ook in de diepe kasten?" - "Ja, Sinterklaas."
- "En in de voorraadkamers?" Overal hadden ze gekeken. Toen
kwam de Sint in de grote keuken. "En hier?" zei Sinterklaas.
"Hebben jullie hier ook gezocht?" - "Ja, Sinterklaas, overal!"
Sinterklaas liet zijn ogen rondgaan, langs het fornuis, over het witte
aanrecht. En toen zag hij de grote koelkast, de hele grote koelkast waar soep
in kan voor wel vierentwintig Pieten. En ineens had Sinterklaas het gevoel
dat Frigidaro vlak in de buurt was. "En daar?" wees hij.
"Maar Sinterklaas, dat is een koelkast! Wie gaat er nou in een koelkast
zitten?" Sinterklaas liep ernaartoe, hij trok de deur open, het lichtje floepte
aan en wie zat daar? Frigidaro! Helemaal bibberend en verkleumd. Op zijn
zwarte haren lag een laagje wit en op zijn dikke wenkbrauwen glinsterden
ijskorrels.
"Ik...kk...k, Sinterklaas, ik...k z...zit in de koelkast," zei hij met een heel dun
stemmetje.
"Ja, dat zie ik," zei Sinterklaas.
De Pieten begonnen te lachen. Sinterklaas hielp hem eruit, zijn benen waren helemaal stijf. De
Pieten begonnen zijn rug te wrijven en zijn schouders en toen werd hij gelukkig weer een
beetje warm. De Sint zei: "Waarom heb je dat gedaan?"

"Ja," zei hij, "Sinterklaas, ik wilde zo graag een goeie Piet zijn. Ik wilde zo
graag mijn best doen. Vorig jaar, in het land waar u altijd uw verjaardag
viert, was het zó koud. Zo koud dat er op een nacht allemaal witte dingen uit
de lucht vielen."
"Sneeuw!" riepen de Pieten.
"Ja, sneeuw en hagel. O, zo koud, Sinterklaas. En daarom dacht ik, ik ga in de koelkast zitten.
Om te oefenen, begrijpt u? Maar het was zó akelig daarbinnen en er kwam steeds maar
niemand."
Een paar van de ijsbolletjes rolden langs zijn wangen naar beneden en het leken net tranen.
Sinterklaas zei: "Geef Frigidaro maar eens gauw een beker hete anijsmelk." Zijn tanden
klapperden tegen de rand van de beker, maar gelukkig keek hij weer een beetje blij.
"Ik vind het fijn dat je graag een goeie Piet wil zijn," zei Sinterklaas tegen hem, "maar dit is
een beetje te veel van het goede." - "Van het koude," fluisterde Frigidaro. En toen bracht
Sinterklaas hem naar bed en hij mocht zijn sokken aanhouden.

Column
POMPIEDOMPIEPOMPEL
“Een eigen huis, een plek onder de
zon” dat zong René Froger. Dit is
precies wat op zaterdag 29
november 2014 bevestigd werd in
het conferentiecentrum “De Pompel” te
Overschild. Met lef, met inzet, met
doorzettingsvermogen heeft het dorp van de
nood een deugd gemaakt. Een geheel eigen
gebouw met zonnepanelen in die plek onder de
zon.
Die zon liet het wel mooi afweten die dag.
Vertrekken uit Hellum doe je het duidelijkst
door een route te kiezen die haaks op de
Hoofdweg ligt. In mijn geval via de
Heerenhuisweg. Denkbeeldig ligt deze weg in
het verlengde van de Meerweg in Overschild,
daar waar “De Pompel” aan staat. Het zijn
slechts drie pony’s en een stel schapen die
opmerken dat een Helmster is begonnen aan
de grote oversteek.
Aan het eind van de Heerenhuisweg, vlak vóór
het Schildmeer staat een ANWB Paddenstoel,
maar nee hoor Overschild staat hier niet op. Je
zult maar toerist zijn en een kopje koffie
willen gaan drinken op het terras in wording
bij “De Pompel”. Bij het fraaie hoogholtje
over het afwateringskanaal staat het
naambordje. “Schildjer TilBat”. In dit geval
een ophaalbare brug. Het is nu al
onvoorstelbaar, dat we het tot voor een paar
jaar terug zonder deze verbinding moesten
doen. Daarmee is Overschild echter nog niet
ontsloten. Tussen de 2 genoemde wegen aan
weerskanten van het meer ligt een groot stuk
weiland en een boerenerf. Ik trotseerde het
verbodsbord van die boer en ging sneaky
binnendoor. Deze route scheelt me zeker een
half uur/ 3 kwartier per tocht fietsen. Ik moet
de boer maar eens opzoeken en vragen of ik
over zijn erf mag fietsen.
In het dorp was deze keer geen versiering
opgehangen, maar je zag een aantal
belangrijke elementen, zoals het SAAB
museum, het bord met Heinenoord Binnenmaas op een garage herinnert aan het
theaterproject “Schildjer Melk”. Op het
kerkgebouw aan de Meerweg staat: “Vrede
door het bloed des kruizes”, 1879. Het waren
de Gereformeerden die hier ter kerke gingen.
Ik probeerde me iets bij deze spreuk voor te
stellen. Het lukt niet echt.

Wat hebben ze toch veel voor elkaar
gekregen , die Schildjers.
Een heuse projectleider, uit het westen
ergens, maar 6,5 jaar in Overschild
woonachtig. Hij is slim, kent de klappen
van de zweep en weet waar Abraham het
geld vandaan haalt. Hij legde het gehele
verbouwingsproces uit aan de aanwezigen
waarbij hij telkens de nadruk op
samenwerking legde. Met de vrijwilligers, met
de gemeente, met de provincie en met de
bedrijven. Slim, ik zei het al, maar oprecht
gemeend. Zo’n ingrijpende verbouwing kun je
niet even met een paar goedwillende
dorpsgenoten doen.
Deze, als heer verklede, aanjager heeft zeker
1000 e-mails verstuurd over het project.
Tegelijkertijd heeft de bevolking zich achter
het idee geschaard. Er werd gezegd, dat het
een samen delen verhaal is en dat het gebouw
niet het doel op zichzelf is maar slechts een
middel om die saamhorigheid in Overschild te
bevorderen.
De leefbaarheid zal vergroot moeten worden.
Kennelijk hebben een aantal huidige inwoners
toch zo hun twijfels, want ik zag zeker 3 à 4
huizen te koop staan.
Men was zo bij de hand om de projectleider te
benoemen tot “Obersturmbahnführer” = chef
onderhoud.
 Oh ja, dan nog even dit:
 “Out of the Box denken”. Een mooi
advies vanuit de Gemeente; je kunt
beter groot aanpakken en later weer
wat schrappen dan dat je telkens weer
extra’s moet introduceren.
Om dit binnen een dorp als Overschild voor
elkaar te krijgen heb je mensen nodig die ook
een theaterproject als “Schildjer Melk”
aandurfden.
De Full Minties zingen Beatles, maar kom ik
moet maar zorgen dat ik bij licht terugfiets. Ja,
kilometers in Oostelijke richting, terwijl juist
daar de wind vandaan komt. Het duurt niet
lang meer en het is echt winter. Wie weet
kunnen we dan over het “Schild” naar elkaar
toekomen. Even een borreltje drinken op de
toekomst van een bijzonder dorp in, nu nog, de
Gemeente Slochteren.
Bij de TilBat zeg ik: “TILL WE MEET
AGAIN OVERSCHILD”.
Jan Hesseling

Even een kort berichtje van het speelweek bestuur. De nieuwe datum is bekend.
De Kinderspeelweek zal volgend jaar gehouden worden van 3 t/m 7 augustus
2015. We gaan er natuurlijk vanuit dat een ieder weer mee doet.

Namens deze weg willen we iedereen alvast fijne feestdagen wensen!
Met vriendelijke groeten,
Rita, Johan, Martijn, Willy en Sandra

Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar
Een kleine, welgemeende kerstwens
voor ieder dier en elk mens:
Vrede en harmonie op aarde.
En laat een ieder in zijn waarde.
Fijne kerst en gelukkig Nieuwjaar!
dat zeggen we nonchalant tot elkaar.
Een paar simpele woorden, snel gezegd.
Maar ik meen ze wel oprecht.
Spranklend zilver, glanzend goud
kerstfeest voor mij is
liefde en vergiffenis
geuren uit het dennenwoud
Mijn kerstwens voor het nieuwe jaar..
leef intenser dan voorheen
je hebt elkander slechts te leen
wees daarom zuinig op elkaar.

Lekkere tip voor de kerst
Bisschopswijn
Ingrediënten
 2 sinaasappels (schoongeboend)
 5 kruidnagels
 1 fles rode wijn (0.75 l)
 2 kaneelstokjes
 75 g rietsuiker
 1 mespunt gemalen koriander
(ketoembar)
Bereiden
Snijd de sinaasappels doormidden en steek er de kruidnagels in. Schenk de wijn in een pan en
breng hem met de sinaasappels, de kaneelstokjes, de suiker en de koriander tegen de kook
aan. Laat op heel laag vuur - liefst op een warmhoudplaatje - minstens 1 uur trekken. Serveer
de warme wijn in glazen.
Tip:
Zonder alcohol? Vervang de wijn door rodedruivensap en laat de rietsuiker uit het recept.

________________________________________________________________
Citroenkwark met cake en cranberrysaus
Ingrediënten voor 4 personen:
200 g cranberry's
2 plakken cake
125 ml slagroom
1 zakje vanillesuiker
1 theel. geraspte citroenschil
1 theel. geraspte sinaasappelschil
4 eetl. vloeibare honing
witte wijn (indien nodig)
1/4 l citroenkwark
kerstchocolaatjes
Bereiden
Was de cranberry's. Snijd de cake in blokjes. Klop de slagroom met de vanillesuiker stijf.
Doe de cranberry's met de geraspte citroenschil en sinaasappelschil en ongeveer 3 eetlepels
water in een pan. Kook de cranberry's in ongeveer 15 minuten op een vrij laag vuur gaar.
Roer de honing door de cranberry's. Pureer met de staafmixer. Verdun, als de saus te dik is,
met een beetje witte wijn. Laat de saus afkoelen. Roer de slagroom door de citroenkwark. Leg
wat blokjes cake op de bodem van 4 grote wijnglazen. Schep hier de helft van de
cranberrysaus op. Verdeel de citroenkwark over de glazen. Schep de rest van de saus er
bovenop. Garneer dit nagerecht met kerstchocolaatjes.

Kleurplaat:

Geef de

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

Rob Gramberg
Gebakken runderlever met spek
Rode bietjes

Mijn eigen eettafel
Meestal: vlees bereiden

Het is natuurlijk mooi dat Jelly en Darja buiten de deur mijn kookkunsten zo roemen, maar er
gaat natuurlijk ook wel eens wat mis, maar dat vertellen ze er gelukkig niet bij.
Van al het lekkers dat ik kennelijk placht te maken staat niets op papier. Ik schrijf nl. nooit op
wat ik doe en waarmee. Ik moet dus afgaan op mijn (korte termijn) geheugen en als je wat
ouder wordt, wordt dat wat minder.
Toch een gerecht gevonden waar de dames van hebben gesmuld. Wel zonder details als
milliliters en grammen. Gewoon lekker zelf experimenteren en de hoeveelheden afstemmen
op het aantal te voeden monden en de eetlust.

Recept:

Visschotel uit de oven

Benodigdheden:
Een grote, licht ingevette ovenschaal (ik heb een grote rechthoekige, metalen braadslee
gebruikt), een anti-aanbakkoekenpan, een wok, een snijplank en een scherp mes. O, ja: ook
een oven natuurlijk.
Ingrediënten:
Voldoende, gewassen andijvieblaadjes om de bodem van de braadslee mee te bedekken. (Ik
had ze uit onze moestuin gehaald).
Pangasiusfilet (1 filet per persoon).
Diverse verse groenten, b.v. courgette, winterpeen, prei, ui, bleekselderij, paprika.
Minikrieltjes naar behoefte (ik gebruikte ca 150 gr p.p.).
Viskruiden en een beetje kruiden voor gebakken aardappels.
Boter of (wok)olie.

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Snijd de groenten in kleine blokjes. Ontdoe de courgette eerste van de zaadlijsten (in de
lengte in vieren snijden en dan met een scherp mesje de zaadlijsten eraf snijden).
3. Doe een beetje olie in de koekenpan, doe de krieltjes erbij, bestrooi ze met de kruiden en
schud het geheel goed om. Zet de pan op een heel laag vuur met een deksel erop. Zo
worden ze langzaam zacht.
4. Doe een scheutje olie in de wokpan en verwarm die op een hoog vuur. Als de pan heet is
(olie begint een beetje te walmen) doe je de gesneden groente erbij. Wok de groenten ca 3
minuten. Doe er naar behoefte zout, peper en evt. kruiden erbij (ik gebruik vaak
knoflookpoeder, Italiaanse of Provençaalse kruiden). Doe gewoon wat je lekker vindt.
5. Bedek de bodem van de ovenschaal met de blaadjes andijvie tot die helemaal bedekt is.
6. Bestrooi de vis aan beide kanten met de viskruiden en leg die languit op de
andijvieblaadjes.
7. Drapeer de gewokte groenten tussen en rondom de vis en een beetje erover.
8. Schuif de braadslee in de voorverwarmde oven en bak het gerecht 20 minuten.
9. Haal 5 minuten voor het einde van die baktijd de deksel van de krieltjes, schudt ze goed
om en bak ze af op een half hoog vuur, zodat het vocht kan verdampen en er een beetje een
licht bruin laagje op de aardappeltjes komt.

Ik geef de pollepel door aan: Freek Govers en Cosette Lahpor
Waarom: Ik ben wel benieuwd naar het favoriete gerecht onze prettige buren op nummer
9. Zij krijgen dus van mij de pollepel door gegeven.

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

Kerstverhoal, schreven deur Riky Geuze-Tuinema.
Zo kin t goan in t leven!
Wonsdagmiddag, Annie de Vries-Groen zit bie t roam. Heur laifste
stee, vanoet heur stoul kin ze zo de haile toen overzain. De toen,
dij zol in dizze tied van t joar op zien mooist wezen mouten. De
regen vaalt aal doagen mit bakken oet de hemel en legt ale
bloumen en planten plat. Zulfs de planten bie de viever achter in
toen geven t op. In t toenhoeske stoan n poar ainzoame stoulen.
Dou heur man Jacob nog leefde wazzen ze voak in toen aan t
waark, zai mit de bloumen en Jacob mit zien aangelegde toen
achter de garage. Kovvie en theedrinken deden ze in t toenhoeske
of bie de viever. De toen was heur mooiste oaventuur. Annie kikt
noar de lege stoul tegenover zok, de stoul van Jacob. De aanblik
dut noa twij en n haalf joar nog bienoa liggoamelek pien. t Was in
feberwoariemoand, Jacob haar s mörns nog n moal of wat de oprit
snijvrij moakt. Noa t eten ging hai, zoas voaker leste tied, n
ogenblikje op baank liggen. Zai luip nog wat van koamer noar
keuken. Inains wör heur aandacht trokken deur de zwoare
oademhoalen van Jacob en de vremde geluden. Dat ter wat goud
mis was haar ze geliek deur. Ze belde doalek dokter en dij was
binnen de körtste tied bie heur. Hai huifde heur niks meer zeggen,
ze vuilde dat Jacob was overleden. n Hartstilstand. En toun ging
alles hail gaauw. De dokter belde de kinder en dij wazzen almoal
gaauw bie heur. Zai onderging de weken doarop as in n roes. De
begroafenis wör regeld, heur oldste zeun zol wat zeggen en der
kwam ain van t Humanistisch verbond en dij nam mit heur t leven
van Jacob deur. Elke dag wazzen der minsen over vlouer. Ook noa
de begroafenis wör ze nait vergeten. De kinder kwammen voak mit
de klainkinder en dat gaf oflaaiden. Mor langzoamerhand wör het
stiller om heur tou en kwam der minder bezuik. Ze ging zulf wel
noar n middag veur oldern of bie vrunden langs, mor het
thoeskommen in n leeg hoes bleef stoer. Vanmörn was heur
jongste dochter kommen en dij haar veur de zoveulste moal
vroagd woarom ze toch nait noar tante Geeske in Canada ging. Dat
was mit pa ofsproken. Dat was woar, t plan was om soamen noar
Canada te goan. Mor allain goan is wat anders. Als vanzulf goan
heur gedachten terug in tied.
Annie was zeuventien dou ze Jacob op dansles tegenkwam. Hai
was drijentwinteg en woonde in n dörp vlakbie heur. Zai haar heur
Mulo diplomoa hoald en kon doalek aan t waark bie de ploatseleke
baank. Jacob was timmerman bie n kleine aannemer en in de
oavenduren ging hai verder leren in zien vak. Ze gingen verloven,

mor soamenwonen was der dou nog nait bie. Allebai woonden ze
nog bie de olders.
Annie woonde mit heur pa en moeke aan rand van t dörp in n klein
spultje mit n grode schuur. Heur pa was veehandeloar en haar
roemte neudeg. Heur baaide bruiers wazzen aal traauwd en heur
zus Geeske was mit heur Canadese soldoat mitgoan noar Canada.
Ze wazzen nog in Nederland traauwd. Veur heur olders was t
stoer, mor ze binnen nog voak in Canada west. Op n bepoalde tied
wazzen heur olders van mainen dat ze genog waarkt haren en ze
kochten woonderij midden in t dörp. Veur heur en Jacob n juuste
gelegenhaid om t hoes van de olders te kopen en te goan
traauwen. Jacob muikt ter n prachteg hoes van en n joar loater
kon hai t bedrief van zien boas overnemen, dij haar gain opvolger.
Annie dee de administroatie en ston de klanten mit road en doad
bie. Ze kregen vief kinder, twij jonges en drij wichter. Ze haar het
drok en de joaren vlogen om. Tot op n moment ook heur kinder de
deur oetwazzen en ze mit heur baaiden overbleven.
Jacob haar vlak bie kerk n old hoes kocht mit n grode toen, ze
besloten t hoes om te gooien en der wör n prachtege bungalow op
baauwd. Heur hoes wör verkocht en ze wazzen aibels tevreden in
heur nije optrek. Ze wazzen aal doage aan de gang om de toen aan
te leggen en dat kwam kloar. Tot de fatoale dag van Jacob zien
overlieden. Alles komt weer boven en ze krigt een nait te stoppen
hoelbui. Dou ze wat kaalmer wör ging ze noadenken en ze nam het
besloet noar heur zus in Canada te goan. Ze belde heur kinder, dij
vonden t geweldeg en gingen geliek alles veur heur regeln. Heur
oldste zeun zol heur noar Schiphol brengen en heur jongste
dochter kwam heur doar n poar doagen veur Kerst weer ophoalen.
Veur ze t goud en wel deur haar zat ze in t vlaigtuug noar Canada.
Op t vlaigveld stonden heur zus Geeske en zwoager Jimmie mit
kinder en klainkinder heur op te wachten. Het was ain groot feest.
Heur zwoager waarkte nait meer, hai haar t bedrief over doan aan
zien baaide zeuns. Zodounde haren ze ale tied veur heur.
Doagelijks wörren er autoritten moakt in de kontrainen en ze
genoot mit volle teugen. Op n oavend ging ze mit noar n Hollandse
club. Hail roar om midden in Canada minsen Hollands en zulfs
Grunnegers te heuren proaten. Ze loat het n beetje op zok
ofkommen en dou heurde ze inains ain zeggen: Dat is Annie, Annie
Groen. Ze draaide zok om en t herkennen was der geliek. Veur
heur ston Wubbo Snijder, heur eerste vrundje. Ze was dat hai mit
zien olders noar Noord Holland was verhoesd, mor nait dat hai
noar Canada was goan. Ze haren hail wat bie te proaten. Wubbo
vertelde dat zien vraauw vief joar leden was overleden en ze haren

gain kinder. Hai vruig heur om aander dag mit te goan noar zien
twij bruiers. t Was al gaauw zo dat ze doagelijks bie mekoar
wazzen en de vlam sluig over.
Ze schreef heur kinder n laange braif en zat vol zenen hou ze der
over dochten. Ze wazzen blied veur heur en dat was wel n
opluchten. De tied verstreek en heur vertrek noar Nederland
kwam dichterbie.
Dou kwam Wubbo mit t veurstel mit heur mit te goan, hai zag gain
reden om in Canada te blieven. Zien hoes zal verzörgd worden
deur n nichtje en din kinnen ze altied nog weer mit vakantie noar
Canada goan. Heur zus en zwoager brengen heur noar t vlaigveld
en t ofschaid nemen vaalt nait tou.
Aan t end van de middag kommen ze aan op Schiphol. Ze docht dat
heur dochter der wezen zol, mor ale vief de kinder mit aanhang en
klainkinder stoan heur op te wachten. Ze maarkt dat Wubbo zok
hailemoal op zien gemak vuilt. En din noar hoes. En doar komt n
verrazzen, t haile hoes is in Kerstsfeer. N Grode boom in veurtoen
vol lampkes. En n groot bord mit : Welkom thoes! In hoes was het
al gaauw n drokte van belang. Femilie en vrunden kommen langs.
Ze kikt toen in en zulfs bie viever staait n Kerstboom te stroalen. t
Is al loat as ze mit heur baaiden bie open heerd zitten. Wubbo is
aangedoan as hai heur vertelt dat e in joaren nait zo gelukkeg west
is en zai is t haildail mit hom ains. Hai schenkt veur heur allebai n
glas wien in en oet de grond van heur haart zeggen ze tougelieks:
“Gelukkege Kerstdoagen”.

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

Jaarvergadering 2014
IJsvereniging “Schildmeer en omstreken”
De jaarvergadering van de IJsvereniging, waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en
klaverjassen, kan deze keer weer traditioneel plaats vinden tussen Kerst en Nieuwjaar en wel op:

Zaterdagavond 27 december om 20.00 uur.
Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda!

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

Veel schaatsplezier!
Bestuur IJsvereniging Overschild

KERSTVERHAAL:
Daniel en Simon
De sneeuw knarste onder hun schoenen toen Daniel en Simon van school naar huis liepen. Ze
wilden snel naar huis om hun slee op te halen. Het was woensdag en ze hadden vrij
vanmiddag. Onderweg zagen ze een zwerver op een bankje zitten: koud en verkleumd. Ze
keken er even heen en liepen toen door.
Die middag hadden ze veel pret. Om beurten trokken ze de slee en toen ze gingen eten waren
ze uitgehongerd. Moeder had een heerlijke Erwtensoep gemaakt met een groot stuk Unox
worst erin. Plotseling moest Simon denken aan de zwerver die ze gezien hadden. Het was
bijna kerst. Na overleg met zijn moeder bracht hij de man een warme kom soep met extra
worst. Zo kon hij de kou een beetje buiten zijn lichaam houden.
De volgende ochtend stonden de kom en lepel bij de voordeur. Naast
de kom lag een brief. Daniel opende brief en las hard voor: Wisten
jullie dat er vandaag 1214 mensen langs me heen zijn gelopen? Wisten
jullie dat niemand bij me stopte of me iets aanbood? Jullie kom soep
was méér dan welkom. Ik heb ook een verassing voor jullie in de brief.
In de brief lagen drie kiezelsteentjes. Op een klein briefje stond
geschreven: gebruik deze kiezelsteentjes wijs….
Daniel en Simon keken elkaar aan. Wat moesten ze met die
kiezelsteentjes en hoe moesten ze die wijs gebruiken. Hun eerste reactie was om ze weg te
gooien maar iets weerhield hen ervan. Het waren gewone kiezelsteentjes of niet soms? Simon
stopte de steentjes in zijn broekzak en even later gingen ze weer samen naar school.
De bank waar de zwerver had gezeten was leeg maar voor de Albert Hein een stukje verderop
stond een dakloze de daklozenkrant te verkopen. Instinctief haalde Simon een kiezelsteentje
uit zijn zak en in zijn hand transformeerde het kiezelsteentje in een grote Kerstmand met
allemaal lekkere dingen. Hij gaf de kerstmand aan de dakloze en samen vervolgden ze hun
weg. Steentjes die veranderen: dan kan toch niet?
Een stukje verder op de hoek van de straat werden kerstbomen verkocht. Een kind hing aan de
arm van zijn moeder. Ik wil een kerstboom. Nee, dit jaar niet zei zijn moeder. We hebben
geen geld. Maar ik wil een kerstboom mama. Zijn moeder zuchtte en trok hem verder. Weer
nam Simon een kiezelsteentje uit zijn zak en het kiezelsteentje transformeerde in een grote
kerstboom die hij aan de moeder gaf. Weer keken Simon en Daniel elkaar aan. Steentjes die
veranderen: dan kan toch niet?
Ze liepen weer verder en waren halverwege school toen ze Kasper zagen. Kasper was het
jongetje wat altijd werd gepest op school. Iedereen deed er eigenlijk aan mee al wist niemand
goed waarom. Sommige kinderen zijn nou eenmaal altijd het pispaaltje en kinderen zijn
keihard tegen elkaar. Simon pakte het kiezelsteentje en gaf het Daniel. Wat moeten we er mee
doen? Daniel besloot samen met Kasper naar school te lopen en het kiezelsteentje in diens
rugzak te laten glijden.
Eenmaal op school was Kasper een ander kind en de andere kinderen voelden het meteen. Het
was een bijzondere dag geworden en Daniel en Simon konden nog niet goed bevatten wat er

was gebeurd. De vreemde zwerver en zijn vreemde kiezelsteentjes. Toen ze buiten de
school kwamen stond de zwerver plotseling voor hun neus. Ze schrokken zichtbaar en
wisten zich geen houding te geven.
Wat hebben jullie het ontzettend goed gedaan! De zwerver sprak alsof hij wist wat de
jongens gedaan hadden, op weg naar school. Daniel en Simon keken elkaar aan. Wie
bent u eigenlijk en wat voor soort kiezelsteentjes heeft u ons gegeven? De zwerver keek
om zich heen en zei: noem me maar de kerstgedachte. Als je om je heen kijkt is er heel
veel wat je kunt doen om het leven voor anderen prettiger te maken en daar heb je geen
kiezelsteentjes voor nodig. Hij gaf hun beiden een rode kaars en wenste de jongens een
fijne kerst.
Terwijl hij wegliep zagen ze een kleine ster aan de hemel schijnen en daarna leek het als
of hij oploste in de verte. Daniel en Simon liepen stilzwijgend naar huis.

Een fijne kerst en denk ook aan een ander!

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

Kerstpuzzel

Dag allemaal,

De Schildgroep

Het lijkt misschien dat er niet veel gebeurd bij De Schildgroep maar
ik kan u melden dat de repetities in volle gang zijn.
Elke dinsdagavond wordt er hard gewerkt om 30 januari helemaal
klaar te zijn voor de opvoering van

Iedere week is het dolle pret en er zal nog heel wat geoefend moeten
Worden, voordat we in staat zullen zijn om dit hilarische stuk met een
uitgestreken gezicht te kunnen spelen.
Waar gaat MOORDWEEKEND over?
Het verhaal speelt zich af op de boerderij van Greet in Overschild. Greet is gediplomeerd
yogaleidster en geeft een paar keer per jaar een yogacursus aan huis.
Ze heeft weer een advertentie in het Nieuwsblad gehad en er hebben zich 5 dames
aangemeld. Tot zover niets aan de hand.
De cursisten zijn van divers pluimage, de één wat volks, de ander wat onnozel en er zijn er
ook die denken veel verstand van yoga te hebben. Het valt voor Greet niet mee om de
cursus uit de startblokken te krijgen en als dan ook nog een cursiste zoek raakt is het gedaan
met de rust en komt er van yoga niets meer terecht.
Van oorsprong is het toneelstuk in het Nederlands geschreven maar De Schildgroep heeft,
met toestemming van de schrijver Carl Slotboom, het omgezet naar het Gronings.
De samenstelling van de spelersgroep is enigszins veranderd omdat Elly het toch te druk
bleek te hebben om zich goed te kunnen concentreren op haar spel. Voor haar is een nieuwe
speelster gevonden, Inge Stuut, een onbekende voor Overschild maar Inge heeft al heel wat
toneelervaring en ze is een mooie aanvulling op de vrouwenploeg van januari. Ook aan de
ploeg toegevoegd is Dorien Stiekel. Zij heeft zich opgeworpen als de zo geplaagde
cursusleidster en ik moet zeggen, ze kan er wat van, wat een lijderschap heeft die meid!
De rest van de ploeg bestaat uit Afine Noordenbos, Jeannet Nijdam, Joke Middelveld en
ikzelf.
Natuurlijk rekenen we erop dat u in grote getale komt kijken.
De voorstelling in Overschild is vrijdag 30 januari om 20.00 in de Pompel, maar u kunt ook
op woensdag 28 januari in Siddeburen in het Ufkenshuis komen kijken en kunt u er geen
genoeg van krijgen dan kunt u dinsdag 3 februari in Slochteren in ‘t Olderloug ook nog
terecht.
Kaarten zijn via onze website www.de-schildgroep1.webnode.nl te bestellen.

Oranjefeest 2015
En ondertussen is De Schildgroep gewoon bezig voor het Oranjefeest eind april.
Ook dit jaar doen we het weer anders, we gaan 3 eenakters spelen. Twee van de eenakters
liggen al klaar maar voor de derde eenakter is wat meer onderzoek nodig.

De eerste eenakter heet “Soms zit het mee en soms zit het tegen”. Het verhaal van twee
drinkebroers, beiden met een handicap. Eén van de mannen raakt op wel heel bijzondere
wijze zijn handicap kwijt, dat moet z’n maatje toch ook lukken? Een verhaal met een bizarre
twist.
Het tweede stuk wat (bijna) klaar ligt zal een persiflage op het roemruchte programma
Toppop zijn. Ad Visser en Penney de Jager laten een keur van artiesten langs komen en er
mag gedanst worden! Een feest der herkenning voor iedereen die de 70er jaren heeft
meegemaakt.
Het derde stuk is wat complexer.
In 2015 is het 70 jaar geleden, dat de oorlog is afgelopen en ik vroeg mij af wat er zich in die
periode in Overschild heeft afgespeeld. Ik wist dat alles hier onder water had gestaan maar
daar hield mijn kennis op.
Ik ben op onderzoek uit gegaan en heb met een aantal mensen gesproken, heb daarin mooie
verhalen gehoord, bitterzoete herinneringen aan een gevaarlijke en onzekere tijd. Daarvan
wil ik een toneelvoorstelling van maken.
De titel wordt “Inundatie” wat onderwaterzetting betekent, de titel is ontleend aan het boek
dat is geschreven in 1985 “Inundatie 1944 – 1945” om de verhalen van de onderwaterzetting
niet te vergeten.
De rode draad door het verhaal is de razzia die op 2 december 1944 plaatsvond in
Overschild.
U leest het, er staat van alles te gebeuren en we zullen u daarvan zeker op de hoogte
houden. Onze website wordt bijgewerkt en ook via facebook zijn we te volgen.
Alle medewerkers van De Schildgroep wensen u hele fijne feestdagen en een speels 2015
toe en we zien u graag in het nieuwe jaar bij onze voorstellingen.
Een hartelijke kerstgroet namens De Schildgroep
Klaasje Pen

16-puntige ster
Wat heb je nodig:



Papiertjes.
Plakband.

Sterren worden vaak gebruikt bij versieringen
met Kerst. Deze ster kan daar ook voor gebruikt
worden. Bijvoorbeeld op kerstkaarten.
Neem het vierkant papiertje en vouw de
rechterbovenhoek naar de onderste linkse hoek
en vouw terug open, doe dit hetzelfde met de
andere hoek. Nu zie je een kruis,
(fig 1) vouw de punten van het vierkant naar het
midden toe. Nu heb je figuur 2. Vouw 2 zijden
naar de middelste lijn (zie vouwlijn in figuur 2) zoals een vliegtuigje. Dan zie je 2 driehoeken,
de kleinste driehoek vouw je naar achteren toe. (fig 3) Nu zie je alleen nog maar de grote
driehoek met de punt naar onder, vouw deze dubbel (A naar B in fig 3) en je bent klaar met
een van de punten. Nu moet je nog de andere 15 maken want je hebt 16 van deze stukjes
nodig.

Als je daarmee klaar bent dan kun je de 16
onderdelen in elkaar gaan schuiven. Je
schuift ze in elkaar door de 2 punten van
zo'n driehoek in de opening van een andere
driehoek te steken. Zie het voorbeeld op de
foto.
Je werkt in de richting van de klok tot ze
alle 16 in elkaar zitten.

Tip
Als je klaar bent kun je ze met
plakband wat steviger maken.

! VOOR IN DE AGENDA !
december januari
Jaarvergadering IJsclub
Aanvang 20.00 uur, in de Pompel
Vuurwerk
Oud- en Nieuwviering in de Pompel
Nieuwjaarsconcert N.H.kerk
Aanvang 11 uur
Schildgroep opvoering
“Moordweekend” aanvang 20.00uur
MONO zaalvoetbaltoernooi
Uiterlijke inleverdatum kopij

februari

maart

27
1
11
30
31
6

Overschild, december 2014,

Penningmeester:
Eric Boer
Kanaalweg 3
9625 PE Overschild
Tel: 0596 750206
ericboer@me.com
Internet:
www.overschild.nu

Onderwerp: Contributie 2015

Aan alle leden en niet leden,
Met ingang van het nieuwe jaar is er tijdens de Algemene Ledenvergadering van
29 oktober jl besloten dat het verspreiden van de factuur voor de jaarlijkse
contributie via Schildjer Proat zal plaatsvinden.
Het persoonlijk contact blijft onze voorkeur houden maar is te tijdrovend.
Ook is tijdens de ALV besproken dat er vanuit wordt gegaan dat een ieder die in
Overschild woont de vereniging wil steunen en daardoor automatisch lid is.
De contributie voor het komende jaar is vastgesteld op € 15.- euro per
huishouden.
Wat krijgt u daarvoor terug:
 4x per jaar Schildjer Proat,
 Het AED apparaat wordt onderhouden en de jaarlijkse herhalingscursus
wordt hiervan betaald
 Het gras op het Kosterserf wordt gemaaid en het onderhoud van de
grasmaaier betaald
 De speeltoestellen onderhouden
 De kerstboom bij de kerk
 De vuurwerkshow inclusief oud&nieuwfeest
 Indien nodig worden de werkgroepen financieel ondersteunt
U kunt € 15.- overmaken op rekeningnummer NL19RABO 03527 52 629 ten
name van Dorpsbelangen Overschild ovv contributie 2015.

Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden
Wilt u uw factuur voortaan liever digitaal? Stuur dan een mail naar onze
penningmeester Eric Boer ericboer@me.com
Met dank voor uw medewerking
Eric, Corrie en Klaasje

Ingeschreven bij de K.v.K. :
Inschrijfno. 40023503
Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen
Bank: RABO
NL19RABO0352752629

