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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Na een hele zachte winter is het nu al volop voorjaar en genieten we van een lekkere 

buitentemperatuur met een aangenaam zonnetje. Iedereen geniet al van de lente en is al 

druk in de tuin bezig. 

In deze Schildjer Proat zijn we op zoek naar nieuwe rubrieken. We zoeken mensen die een 

bijzondere hobby of passie hebben maar ook ondernemers die iets over hun bedrijf willen 

vertellen. Heeft u of kent u mensen die iets willen vertellen neem dan contact op met de 

redactie. 

We zijn erg blij met de korte verhaaltjes van meneer Willemsen, opgetekend door meneer 

Rollema. Daarnaast heeft meneer De Boer een verhaal ingestuurd.  

Er is al weer volop aktie in ons dorpshuis de Pompel, er is een foto-expositie geweest over 

‘Hollands Hoop’, we hebben tegenwoordig een echte stamtafel en er komt binnenkort ook 

een dorpsboekenkast, waar het hele dorp gebruik van kan maken. 

We hebben weer een hele volle agenda, want er zijn weer veel activiteiten  in de 

komende maanden, schrijf het in uw agenda! 

 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten  

 S.V. MONO 

 De Schildgroep 

 Oranjecomité 

 Werkgroep Evenementen 

 Windlust Mail 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 12 juni  2015 binnen zijn  

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

 

kopij@schildjerproat.nl 

 

We plaatsen de SchildjerProat óók online op: 

 

www.schildjerproat.nl 

 

Ellen, Klaasje en Rian  

 

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl


 



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

 
 
 
 
 
 

Overschild, maart 2015 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Het nieuwe jaar is een paar maanden oud en het voorjaar staat voor de deur. 

We kunnen terugkijken op een mooi oud en nieuw feest met een prachtige 

vuurwerkshow van Tjark. 

De collecte voor het vuurwerk heeft een bedrag van meer dan € 700.- opgebracht 

waarvoor hartelijke dank. Met speciale dank aan de collectanten. 

 

Kosterserf 

Op het Kosterserf heeft de NAM  in onderzoek om een aardbevingssensor te 

plaatsen. Het is de bedoeling om de sensor achter op het Kosterserf te installeren, 

zodat hij zo min mogelijk in de weg staat voor het maaien en natuurlijk 

Kinderspeelweek. 

Er is een begin gemaakt met het weghalen van de bossage en daarmee ook de 

verhoging/ podium. Vanuit de Kinderspeelweek kwam het verzoek om “de bult” 

weg te halen, zodat er een nog betere ruimte komt om de tenten op te zetten. 

Wat erg vervelend is, is dat er heel veel hondenpoep op het Kosterserf ligt. Het is 

geen hondenuitlaatterrein en het zou fijn zijn als alle 

hondenbezitters dit zouden respecteren. Er is zoveel ruimte in 

Overschild, dat het niet nodig is om je hond op het Kosterserf uit 

te laten.  

 

Kerk 

Een mooie toevoeging in Overschild zijn de activiteiten die in de Nederlands 

Hervormde kerk worden georganiseerd door Van Alles Met Fier. 

Zondag 11 januari was er een prachtig huiskamerconcert van Jan Henk de Groot 

georganiseerd. Ik kende De Groot niet maar heb genoten van een heel mooi en 

intiem concert met een heerlijke stamppot als afsluiter, waar samen met Jan Henk 

nagepraat kon worden. In aansluiting op Erwin de Vries was dit concert zeer de 

moeite waard en zeker voor herhaling vatbaar.  

Er is een workshop collage schilderen geweest, die zo succesvol was dat er 

binnenkort nog één wordt georganiseerd.  

 

AED 

Vanuit het dorp kwam de vraag naar een actuele lijst van de AED vrijwilligers. De 

eerste lijst is een jaar of 5 oud en zeker aan vervanging toe. De nieuwe lijst vindt u 

verderop in Schildjer Proat. 

De eerstvolgende AED herhalingscursus is woensdag 22 april, wilt u zich 

aanmelden voor de AED cursus dan kan dat via ondergetekende. 

  

Met vriendelijke groet namens DB 

Klaasje Pen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

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

reserveringen: wdevries25@gmail.com 
 

Nieuwsbrief Maart 2015 
 

En wat gebeurt er in ons dorpshuis? Na een winter, waarvan we niet heel veel merkten, 

komen we nu allemaal uit onze luie stoel en gaan we weer aan de gang zou je denken. En dat 

is ook zo: 
 

Sinds de lente in aantocht is krijgen we het best wel druk: we hadden de Commissaris van de 

Koning met gevolg op bezoek, deze week zijn er verkiezingen, volgende week vergadert de 

Agrarische Natuur Vereniging Meervogel, we hebben een bijeenkomst over breedband 

internet op dinsdag, we gaan iets beginnen over duurzame energie op donderdag, vrijdag de 

jaarlijkse BAZAR, en natuurlijk ook klaverjassen op donderdag en cafetaria op zaterdag. Soms 

wel een probleem om de zaak te bemensen, we zijn dus heel blij met nieuwe vrijwilligers! 

Geef je je ook op? Het is een leuke club!  Mail ons..... 

 

In januari en februari hadden we een mooie foto-

expositie, samengesteld door Jur Oster. Hij was de 

belichtingsman tijdens de opname’s van de eerste 

televisieserie “Hollands Hoop” en stond dus op de 

eerste rang om intieme portretten en interessante 

situaties te vereeuwigen. Kon je niet komen, dan 

geven deze plaatjes een indruk van deze activiteit.   

 

Wat kun je in de nabije toekomst van 

ons verwachten? 

 

In deze SP staat een stukje over de 

oprichting van een bibliotheek in de 

dorpsruimte, binnenkort staan de kasten 

er, je kunt er je boeken dan brengen en 

andere lenen. Daarnaast hebben we 

een poolbiljard besteld met alle toeters 

en bellen. Daar kan een prima 

competitie voor georganiseerd worden. 

Laat maar horen als je je daar voor wilt 

inzetten of mee wilt doen. 

 

De pompel is actief op Facebook (Stichting de Pompel) en daar kun je alle ontwikkelingen en 

oproepen gemakkelijk volgen. Stuur ons anders eens een mailtje! 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



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 
 

 

 

 



OPBRENGST  OUD  PAPIER  2014 

Januari   3320 kg   €  149,40  

Februari  2620 kg                                €  117,90 

Maart    1800 kg   €    81,00 

April   4000 kg   €  180,00 

Mei   3680 kg   €  165,60 

Juni   1980 kg   €    89,10 

Juli    2440 kg   €  109,80 

Augustus   2780 kg   €  125,10 

September   2340 kg   €  106,20 

Oktober   2280 kg   €  102,60 

November   3120 kg   €  140,40 

December   2480 kg   €  111,60 

 

TOTAALOPBRENGST    2014                                                 €1.478,70 

 

 

Dit is weer een heel mooi bedrag wat we met z’n allen hebben gespaard en opgehaald voor ons 

dorpshuis.  

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk gaan we er in dit jaar gewoon mee door. 

Mochten er nog mensen zijn die mee willen helpen, dan kan dat natuurlijk. Heel graag zelfs.                          

Vooral mensen die een tractor kunnen besturen (de zgn. “rijders”) zijn heel erg welkom!                                          

U kunt zich opgeven bij ondergetekende,  telefoon 06-42505715. 

 

 

Namens de Stichting de Pompel,                                                                                                                              

(coördinator ophalen oud papier)                                                                                                                                      

Jelly Dijkstra 

 



 
  't Roegwold Open Dag 6 juni 

 

Zoals u in de krant had kunnen lezen heeft het natuurgebied Midden-Groningen nu 

een échte naam gekregen: 't Roegwold. 

De herinrichting Midden-Groningen is namelijk nagenoeg klaar (het laatste 

deelgebied Haansplassen wordt komend jaar ingericht). Een mooi moment om het 

nieuwe natuurgebied in de gemeente Slochteren een aansprekende naam te geven. 

Hiermee kunnen we het gebied goed onder de aandacht brengen, want het leent zich uitstekend 

voor wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, picknicken of vogels bekijken. Alle 

deelgebiedsnamen, zoals Tetjehorn bij Overschild, blijven wel bestaan, maar die naam is meer 

voor de kenners. Om het natuurgebied in een grotere omgeving onder de aandacht te brengen is 

één naam voor het totale gebied aansprekender. 
 

De naam is tot stand gekomen door samen met verschillende organisaties uit de omgeving na te 

denken over het karakter van dit gebied tussen Kolham en het Schildmeer. Onder leiding van 

Marketing Groningen zijn daaruit 3 namen gekomen die via het Dagblad ter stemming voorgelegd 

zijn aan de lezers:  
 

1.Scaldlanden 

Het Oudfriese Scald is een verbastering van schild, dat 'ondiep, moerassig of drassig land' 

betekent. In en rond het natuurgebied zijn veel namen met Schild. De oorspronkelijke betekenis 

van Scald past bij het natuurgebied in ontwikkeling. 
 

2.'t Roegwold 

Roeg is een verwijzing naar de ruige, nieuwe natuur, en roegte betekent ook wel 'onkruid, 

wildernis'. Wold komt vanuit walda/wolde, wat staat voor moerasbos en ook wel begroeiing van 

laagveen. 
 

3.Moerlanden  

Moer is afgeleid van het Duitse 'Moor' en een rechtstreekse verwijzing naar de veenmoeraslanden. 
  
't Roegwold is met een ruime meerderheid van de stemmen gekozen. 
 

Op zaterdag 6 juni houden wij tussen 11.00 uur en 16.00 uur een Open Dag van 't Roegwold nabij 

het knuppelpad aan de Dannemeerweg te Schildwolde. Daarvandaan staan die dag allerlei 

activiteiten 

gepland, die 

op één of 

andere 

manier iets 

hebben met 

de natuur. 

Zo zullen er 

natuureduca

tieve 

activiteiten 

zijn voor kinderen en volwassenen, wat culturele activiteiten en ook is er een bescheiden marktje 

van verschillende organisaties / bedrijven die een link hebben met 't Roegwold. Het is de 

bedoeling dat er van de aangeboden activiteiten een "spin-off" vloeit naar activiteiten die zich 

herhalen in minimaal de daaropvolgende zomer. Daarnaast is er die dag een mooie fietsroute 

beschikbaar waarbij mogelijk de rustpunten in de directe omgeving worden vermeld en 

mogelijkerwijs zijn er ook enkele tuinen van Groei en Bloei open voor het publiek. 
  
Iedereen is van harte welkom. Tot dan! 

Met vriendelijke groet, 

Staatsbosbeheer 

 

Annet M. de Jong, boswachter 



                             Nieuwgeboren in Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

Arjan Folkersma  

en Kelly Puister  

Meerweg 19 

 Overschild  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben. 

Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten. 
 

 

 
 

 

 

 

Verhuisd: 
 

 

Fam. Freek en Lies Blok 

 

van:     Graauwedijk  56 

 

naar:     Stelling48 

     Slochteren 

      0598 372246     0596-550808   

   

__________________________ 
 

 

Johan en Sandra Folkersma 

Nora en Julian 

 

Van:    Meerweg 19 

 

Naar:  Graauwedijk 56  

            Overschild 
 



VAN ALLES MET FIER ORGANISEERT: 

 

Concert popkoor ‘Popkorn’ op 30 mei 2015  High Tea op 12 april 2015 met muzikale 

omlijsting 

Aanvang 20.00 uur in de Herv. Kerk   Aanvang14.30 uur in de Herv. Kerk  

 

Toegang: € 8,50 incl. koffie of thee   Toegang: € 15.-   

www.popkoorpopkorn.nl.    Verschillende soorten thee, 

Scones, Lemon Curd, Clotted creme, 

mini sandwiches, quiche, heerlijke Bon 

Bon, Poffert. 

 

Kaarten bestellen via: 

www.vanallesmetfier.nl of telefonisch 0652632282 www.martenboonstra.nl 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

http://vanallesmetfier.weebly.com/popkoor-popkorn.html
http://vanallesmetfier.weebly.com/popkoor-popkorn.html
http://www.popkoorpopkorn.nl/
http://www.vanallesmetfier.nl/
http://www.martenboonstra.nl/
http://vanallesmetfier.weebly.com/popkoor-popkorn.html


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

Na de winterperiode, waarin we weinig hebben gedraaid, is 

het nu weer tijd om er flink tegenaan te gaan.  Momenteel 

zijn we bezig met een aanpassing aan de lichteboom  (de 

stok waarmee de draaiende maalsteen op en neer kan worden 

bewogen, zodat hij grover en fijner maalsel kan leveren) en 

ook proberen we de graantoevoer zodanig te maken dat dit 

onafhankelijk vanaf zowel de maalzolder als de steenzolder 

kan worden geregeld. Leuk om uit te vinden hoe dat moet. 

We hebben ook bemerkt dat de molen momenteel wat te 

zwaar kruit en het is dus weer hoog tijd om rond te smeren, 

een klusje van een paar uur waarbij oud vet moet worden 

verwijderd en nieuw aangebracht. Dat doen we meestal zo’n 

drie keer per jaar. Het kruiwerk van de Windlust is een 

voeghouten kruiwerk, waarbij de beide voeghouten (de 

zwaarste lange balken van de kap) glijden over de kruiring 

en dit glijden wordt vergemakkelijkt door er reuzel tussen te 

smeren. Doen we meestal met handschoenen aan vanwege de smeerboel (letterlijk). Er zijn ook 

andersoortige kruiwerken, bijvoorbeeld de Olinger molen heeft een Engels kruiwerk. Dit zijn 

gietijzeren rollen die over een rondgaande rail lopen. Deze molen kruit zo licht  dat hij door alleen 

maar tegen de staartbalk te drukken rond gaat. Het is dus zaak om de staart goed vast te zetten tijdens 

het draaien anders kruit de molen zichzelf uit de wind waarbij flinke ongelukken kunnen gebeuren met 

o.a.  asbreuken en afbrekende wieken als gevolg.      

 Goed, na dit uitstapje weer terug naar de Windlust.  De kammen van bovenwiel , bonkelaar en 

spoorwiel zijn nagekeken, want we vonden dat ze teveel lawaai maakten en niet goed in elkaar liepen. 

Bij inspectie van het steenrondsel (het stavenwiel waarmee de steen in beweging wordt gebracht) 

bleken hier  versleten en  gebroken staven in te zitten.  Dit rondsel is gerestaureerd en zoveel mogelijk 

behouden gebleven.  We zijn  nog niet veel verder gekomen met de oliepers, maar we vorderen 

gestadig en ook het boerengemaal heeft onze aandacht. Inmiddels hebben we een nieuw schuddebakje 

gemaakt en ook de kaar is vervangen (hier zat zoveel houtworm in dat we er houtjes bij moesten doen 

om ze te voeren). Ook de bolspil is aangepast.  We verwachten binnenkort weer verder te kunnen 

hiermee. U bent  bij deze uitgenodigd om te komen kijken.   

Dan iets heel anders:  In het septembernummer 2013 van onze dorpskrant heb ik het een keer gehad 

over de opleiding “vrijwillig molenaar” met daarbij de opmerking dat Marius en ik ook niet het 

eeuwige leven hebben en wil de Windlust in de toekomst blijven draaien dan zal daar ook een 

molenaar voor moeten zijn. Het mooiste zou zijn iemand uit het dorp. Tot nu toe is dat nog niet gelukt, 

maar we blijven hopen. Bij deze Windlust mail heb ik van het Groninger Molenhuis een tweetal 

berichten gevoegd, waarin nog eens uit de doeken wordt gedaan hoe en waar je de opleiding tot 

molengids en ook tot molenaar kunt volgen. Mijn ervaring was dat het een geweldig leuke opleiding 

was waarin aandacht voor techniek, weerkunde, knopen leggen etc. en dan niet alleen de theorie maar 

vooral praktijkgericht.         

 Voor deze keer laat ik het hierbij en tot mails/meels ook namens Marius 

      Lex. 



 



 



 



Nieuws van het Oranjecomité 

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Door de troonswisseling van Beatrix naar Willem Alexander begon het oranjecomité wat te 

wisselen van gedachten omtrent de invulling van Koningsdag 2015. 

Natuurlijk is het leuk om aan tradities vast te houden en elke keer weer hetzelfde programma  

op te voeren. 

Maar het leek ons leuk om behendigheid, kracht, humor, kennis en samenwerken te 

combineren in, u raad het misschien alwel een ouderwets gezellige zeskamp. 

Dit natuurlijk met de gedachte om de saamhorigheid onder onze dorpsgenoten te bevorderen. 

Dussss denkt u alvast na over een TEAM, familie, vrienden clubjes etc alles is welkom. 

Ook zouden wij het leuk vinden als elk team wat kinderen toe kan voegen. 

De laatste jaren zijn de weergoden  ons altijd nog goed gezind, dus daar gaan we nu ook 

gewoon van uit. 

Heeft u nog ideeën of suggesties of spelletjes, die volgens u echt niet zouden mogen 

ontbreken op deze zeskamp met een Oranje tintje, laat het dan weten aan 1 van de leden van 

het OC. 

 

De bedoeling is dat de toneelgroep zaterdag 25 april hun toneeluitvoering gaat houden met 

natuurlijk een verloting. De zeskamp wordt dan op 27 april gehouden, de details houdt u nog 

van ons tegoed. 

Tot zover de informatie omtrent koningsdag 2015. 

 

Hartelijke groet, 

 

Jacquelien Bijzet, Dianne Blaauw, Afine Noordenbos en Tessa Dijkstra 

 

 

 

 

 



 

 

Uw leveranciers van : 

 

Sierbestrating 

Tuinhuisjes 

Tuinhout 

Blank hout 

Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 

Tuinmeubelen 

Tuinverlichting 

Zand en Grond 

Split en Natuursteen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuws s.v. MONO 

 
Bestuur s.v. MONO 
 

Woensdag 15 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering 

in het dorpshuis in Overschild. De vergadering begint om 20:30 

uur. Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de 

agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.  

 

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 

 
Op zondag 5 april gaan we weer beginnen met het voetbal. Elke zondagavond 

wordt er door jong en oud gevoetbald op het sportveld aan de Meerweg. We 

willen de eerste weken graag tegen 18:00 uur beginnen i.v.m. de invallende 

duisternis. Lijkt dit je leuk, kom dan zondagavond naar het sportveld en doe 

gezellig mee.  

 

Afgelopen seizoen zijn we een nieuwe derbystar bal kwijt geraakt. Deze lag achteraf in de 

sloot achter het huis van de fam. Kuilema en is daar door iemand weggehaald. Graag willen 

we deze terug. Mocht je iets gezien hebben, laat het ons even weten. 

 

Wandeltocht 

 
Op zaterdag 2 mei organiseren wij weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom 

’t Schildmeer”. Afgelopen jaar liepen er ruim 200 deelnemers mee en we 

hopen dat het dit jaar weer net zo’n groot succes wordt. U kunt inschrijven in 

de Pompel vanaf 09:00 uur en een ieder dient om 18:00 uur uiterlijk binnen te 

zijn.  

U kunt kiezen uit 5 km, 10 km, 17 km of 30 km wandelen. Voor ouders met kinderen is het 

leuk om de 5km te wandelen. Er kan namelijk tegen een kleine vergoeding een echte medaille 

behaald worden.  

De kosten bedragen 5,- euro voor de 3 langste afstanden en 2,50 euro voor de 5 km. 

 

Overige activiteiten 
 

Het volleybalseizoen zit er aan het eind van deze maand alweer op. Door de verbouwing van 

het dorpshuis was het een kort seizoen, maar wel een geslaagd seizoen. Ook staat het 

volleybaltoernooi in Hellum weer voor de deur. De opgavelijst zal vanaf 14 maart in de 

Pompel achter de bar liggen.  

Het aerobics zal ook in april weer van start gaan. De dames krijgen hier bericht van. Lijkt het 

u ook leuk om mee te doen aan aerobics? Laat het ons dan weten.  

 

Namens s.v. MONO, 

Erwin van der Laan 

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


 



Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

  

 

 

Algemene ledenvergadering van S.V. MONO. 

 

Datum:    Woensdag 15 april 2015 

Locatie:    De Pompel 

Aanvang vergadering:  20.30 uur 

 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2016 

 

9) Bestuursverkiezing  

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 
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Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

  

 

Notulen algemene ledenvergadering  S.V. MONO 

 

Datum:  23 April 2014 

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.30 uur  

 

  

Afwezig: Klaasje en Bas Pen en Harm van der Laan.            

1) Opening van de vergadering 

Vergadering wordt geopend door voorzitter Erwin van der Laan om 20.35. 

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

Geen mededelingen. 

                                                                                               

        

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

De volleyballen zijn aangeschaft. En de contributie is verhoogd. 

 

 

 

5) Jaarverslag secretaris 

- Zomervoetbal?  

- Kinderspelmiddag- Poging wagen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Klein geld bedrag er 

tegen over zetten. Onder de 4 jaar met ouders erbij. 

- Noten schieten valt niet meer onder Mono.  

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

Vordering op debiteuren/ dubieuze debiteuren vervallen in 2014. 

Huur sportveld-  kerk benaderen voor de huur. 

Badminton- Er zijn nog maar 2 actieve spelers, dus daarom besloten dat het niet meer doorgaat. 

 

  

 

 



S.V. MONO Notulen 23 april 2014      

7) Verslag kascommissie 

 

Het verslag is goedgekeurd.  

Het was wel eerst uitzoeken, omdat Rob een andere manier van werken heeft dan Lisa.  

Het systeem gaat over naar per jaar. 

 

8) Benoeming kascommissie 2015 

 

Klaasje Pen hoeft niet meer. Bas en Alina zitten volgend jaar in de commissie.  

Johan Folkersma is eerste reserve en Greetje tweede reserve.  

 

9) Bestuursverkiezing 

 

Erwin= voorzitter 

Rebecca = secretaris 

Lisa = penningmeester 

Erik= bestuurslid  

Willy = bestuurslid 

   

10) Vaststellen contributie 

         

Contributie blijft 5 euro. Bij de vorige loop hadden we 125 leden.  

 

11) Rondvraag 

 

Johan vraagt of we de rommel bij het sportveld nog een keer zullen opruimen.  

Zondag word er overlegd samen met de voetballers wanneer dat een keer kan. 

( gemeente bellen of het snoeiafval gratis weggebracht mag worden.) 

 

Corrie heeft nog een vraag over de toestellen in de gymzaal.  

Gedeelte blijft in gebruik. De rest word of is al verkocht/ weggegeven.  

 

Erwin stelt de vraag of we met 3 of 4 volleybalteams mee moeten doen. 

We hebben in overleg besloten om 4 teams op te geven.  

 

65 –jarig bestaan? Samen met kinderspeelweek 

Het thema cartoons en stripfiguren er in verwerken. 

Een keer samen komen met het kinderspeelweek bestuur. 

 

Wandeltocht onder de aandacht brengen. Door middel van de 5km gaan lopen samen met ouder en kind.  

 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering wordt gesloten om 22.03. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid.  

 

 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even een bericht van het speelweek bestuur. De nieuwe datum is bekend. De 

Kinderspeelweek zal dit jaar gehouden worden van 3 t/m 7 augustus 2015. We 

gaan er natuurlijk vanuit, dat een ieder weer mee doet. Het thema is ook bekend 

en zal Markt zijn. We weten dat jullie allemaal weer je eigen creatieve ideeën 

hierin kwijt kunnen. 

 

              

                           

Er zijn nog steeds wat vragen over hoe onze spel regels zijn, vandaar hieronder 

nog even weer een korte uitleg: 

 

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

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

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

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

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

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

maar net hoe het je het beste uitkomt. 

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

 



 

 

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

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

( 0625598785) om je telefonisch op te geven. Wanneer er vragen zijn bel 

gerust.  

Wij doen dit jaar mee aan een landelijke actie voor kinderhulp in Nederland. 

Annet Wortelboer is ons contact persoon en heeft onderstaand persbericht voor 

ons gemaakt. 

 

 

In de week van 12 t/m 18 april vindt de jaarlijkse collecte van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp plaats. Dan gaan er ruim 20.000 collectanten op pad om geld in te 
zamelen voor kinderen die in armoede opgroeien in Nederland.  Want steeds meer 
kinderen in ons land groeien op in armoede, geld voor een fiets, zwemles of om mee te 
kunnen met schoolreis is er vaak niet.   

In Overschild is al jaren niet meer gecollecteerd voor Kinderhulp. Maar dit jaar gaat de 
vrijwilligers van de Kinderspeelweek met de collectebus op pad. Een deel van de 
opbrengst komt dan ook ten goede van de Kinderspeelweek.   

Wij hopen op vele donaties tijdens de collecteweek. Met uw gift draagt u bij aan een 
mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we geluk 
mogelijk! 

 

U ziet ons dus in april aan de deur voor kinderhulp Nederland en nog niet voor de 

speelweek zelf.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het speelweekbestuur. 

 



DE SCHILDGROEP ORGANISEERT DE 
GRANDE BAZAAR 

 
En dan is er natuurlijk de BAZAAR. Dit jaar op vrijdag 27 maart met ouderwets 
gezellige spelletjes, mooie (vlees)prijzen en met een heuse minitrip!  

KOMT ALLEN 
 



 

 

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 



DE SCHILDGROEP 
 
Dag allemaal, 
 
Eind januari was het dan zover, Moordweekend is gespeeld. 
De speelsters waren er allemaal klaar voor en de zenuwen waren 

onder controle.  
We zijn begonnen op de woensdag in 
Siddeburen in het Ufkenshuis. Er moest 
met geluidsversterking gespeeld worden 
ivm de ringleiding voor slechthorenden en 
dat bleek niet zo gemakkelijk als gedacht. 
Onze techneuten hebben vreselijk hun 
best gedaan maar toch is het grootste deel  
van de voorstelling verloren gegaan, doordat het geluid niet goed 
overkwam. Erg jammer, vooral voor het toegestroomde publiek, 
maar ook voor ons als spelers was het niet fijn. Gelukkig waren er 
mensen die het wel hebben kunnen verstaan en ook hebben kunnen 
genieten maar voor ons een grote teleurstelling. 
 
Gelijktijdig hebben we besloten, dat we niet met geluidsversterking in 

de Pompel zouden spelen. We waren best heel gespannen, omdat we ook niet wisten 
hoeveel mensen er zouden komen. We waren dan ook heel blij verrast dat de zaal bomvol 
zat. Wat een belangstelling! En wat hebben we heerlijk gespeeld. De reacties waren zo 
positief dat we erover nadenken om toch vaker dan 1x per jaar te spelen. Goed idee? 
 
Als laatste zijn we naar ‘t Olderloug in Slochteren geweest. Daar zouden we spelen met de 
richtmicrofoons van ‘t Olderloug. Tot onze grote schrik werkten de richtmicrofoons niet en 
werd er overwogen om toch met de headsets te spelen. De hele spelersgroep was in de war. 
We wisten het zeker dat we niet met de headsets wilden spelen! We zouden wel wat luider 
en duidelijker spreken en dat heeft gewerkt. Wat een feestelijke avond hebben we in 
Slochteren gehad.

 



 
Moordweekend zit erop. We zijn dank verschuldigd aan ‘t Olderloug en het Ufkenshuis voor 
hun gastvrijheid. Dank aan het stichtingsbestuur van De Pompel voor de fijne samenwerking 
en het met ons meedenken.  
 
En dan nu op naar het Oranjefeest. 

De repetities zijn in volle gang. Het Oranjefeest staat gepland op zaterdag 25 april en dan 

speelt de Schildgroep als vanouds een toneelstuk. Dit jaar niet één toneelstuk maar wel 3! 
Drie eenakters met ieder een totaal verschillende invalshoek.  
We beginnen de avond met het stuk over de onderwaterzetting van Overschild.  
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de oorlog is afgelopen, dat betekent 70 jaar vrede. In 
Nederland hebben we nog nooit zolang vrede gehad. Als je daarover nadenkt is het best 
bijzonder dat we dit stuk kunnen en mogen spelen. Vrijheid is een groot goed en vrijheid van 
meningsuiting helemaal.  
Toen ik mij realiseerde dat we al 70 jaar vrede hebben, vroeg ik me wat er in de oorlogsjaren 
in Overschild is gebeurd. Ik wist dat in het laatste oorlogsjaar alles onderwater heeft gestaan 
maar echte verhalen had ik niet gehoord. Was er dan helemaal niets gebeurd? Of was 
iedereen fout geweest in Overschild en heerste de schaamte? Ik wist het niet en ben op 
onderzoek uitgegaan. Geen schaamte in Overschild gelukkig. Dat er weinig bekend was heeft 
er vooral mee te maken dat er weinig gebeurde. Overschild was strategisch van geen enkel 
belang behalve dat er wat onderduikers zaten. Toch ben ik gestuit op een echt 
oorlogsverhaal wat op mij een diepe indruk heeft gemaakt en wat ik als uitgangspunt voor 
het verhaal heb gebruikt. Het Inundatie boek en het boek De gemeente Slochteren tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn de basis voor het verhaal geworden. Ik heb verschillende 
mensen gesproken. Tijdens mijn zoektocht heb ik kennis mogen maken met meneer 
Rollema, die vele verhalen heeft geschreven voor Schildjer Proat. Een bijzondere 
ontmoeting, samen met mevrouw Salomons heb ik daar een hele fijne ochtend gehad met 
indrukwekkende verhalen en heerlijke koffie.  

 

 
foto: Waterschap Noorderzijlvest Overschild 1944 kruispunt  

 



Voor onze spelers is het best wel moeilijk om de juiste emotie te vinden voor zo’n serieus 
stuk. Ze zijn vooral gewend om in een blijspel te spelen en de oorlog is nu eenmaal niet 
grappig. 
 
De 2 andere stukken zijn gelukkig wel wat luchtiger. 
Eén eenakter gaat over 2 drinkebroers ieder met een 
eigen handicap een houten been en een bochel. Soms 
kom je onverwacht van je handicap af. Niet geschikt 
voor erg gevoelige mensen kan ik u vertellen, maar 
daarom niet minder leuk. De laatste eenakter van de 
avond wordt een hele feestelijke afsluiter. We gaan Ad 
Visser en Penney de Jager tot leven brengen met een 
spetterende aflevering van Toppop. Ik kan u dan ook 
alleen maar aanraden om 25 april vrij te houden in de 
agenda. 
 

Het is niet gemakkelijk om de repetities van 3 eenakters goed te regelen en daar komt nog 
bij dat er spelers zijn die in alle 3 de eenakters meespelen. Gelukkig is er hulp van Joke 
Middelveld, beter bekend als dominee en/of als Ria, die met haar vriendin op yogacursus 
gaat. Joke heeft veel toneelervaring en die kan ze hier goed gebruiken.  
En er zijn nieuwe aanmeldingen binnen de Schildgroep Muriël, Marja en Wilfred doen dit 
voor het eerst mee. We zijn heel blij met deze versterking van onze groep. Steeds meer 
mensen krijgen in de gaten dat het erg leuk en gezellig is om toneel te spelen.  
Er is altijd ruimte voor meer nieuwe spelers of lijkt het je leuk om achter de coulissen mee te 
werken? Ook daar kunnen we hulp gebruiken. Kom gerust langs  tijdens een repetitie. Voor 
meer info kun je altijd contact opnemen met ons.  
 

Graag tot 25 april in de Pompel want dan speelt de Schildgroep voor u. 

 
Namens de Schildgroep  
Klaasje Pen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Het nieuwe seizoen voor Evenementen begint! 
Nu de winter weer bijna voorbij is, beginnen we met frisse moed aan het 
plannen van nieuwe evenementen voor groot en klein. 
 
Allereerst een huishoudelijke mededeling. 
Wij zijn heel blij met de uitbreiding van ons bestuur. 
En ja, het is weer een meisje maar….. er zijn ook nog onderhandelingen gaande 
met een potentieel mannelijk bestuurslid. 
We hebben in ieder geval Kate Bos bereid gevonden om samen met ons dit 
avontuur aan te gaan.  
Kate, namens het bestuur, van harte welkom! 
Er zijn ook mensen die zich aangemeld hebben voor hand- en spandiensten, 
alvast bedankt en als we jullie nodig hebben, dan nemen we contact met jullie 
op! 
 
Nu waar het eigenlijk om draait, DE EVENEMENTEN. 
We zijn al begonnen met enkele op de agenda te zetten. 
In april beginnen we met het eieren zoeken voor de kinderen. 
Dit was het vorig jaar een groot succes en daarom willen we het graag 
herhalen. 
Ook een knutselmiddag voor de kinderen staat al in de planning en natuurlijk 
komen de volwassenen ook aan bod. 
Het is de bedoeling om een themadisco te houden maar aangezien we nog 
geen vaste datum hebben, komt verdere informatie hierover als het geregeld 
is. 
Dus noteer maar vast: 
4    april                                       eieren zoeken  (zaterdagochtend)   
16  mei                                        knutselmiddag                         € 2.50 
18 september                            Lady’s Fair                 entree    € 4.50 
21 november                             Sinterklaas                           
Dit op de kalender zetten en deze data vrijhouden!!!!      
Er komen natuurlijk nog flyers door het dorp met het hoe, de tijd en de kosten.     
 
Graag tot ziens. 
Namens de werkgroep, Joba               
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdweg 144 Openingstijden: 

9626 AJ Schildwolde    maandag gesloten 

Tel.(0598) 421404     dinsdag  08:45-12:00 13:00-17:45 

       woensdag 08:45-13:45 

       donderdag 08:45-12:00 13:00-17:45 

       vrijdag  08:45-12:00 13:00-17:45 

Visagie op Afspraak    zaterdag 08:45-16:45 

 



 

 

Bijeenkomst snel internet:  
 

dinsdag 24 maart, 19.30u 

de Pompel, Overschild 
 

 

Deelname opgeven: http://www.breedbandnoordgroningen.nl 

 

U bent waarschijnlijk gewend aan het huidige gebruik en de prestaties van uw 

internetverbinding. Maar soms hebben bewoners van buitengebieden, zoals 

Overschild, toch al last van de beperkingen van lage snelheden. Hoe zal dit over een 

jaar zijn als nog veel meer mensen films en televisie via internet gaan afnemen? Dan 

raakt het huidige systeem zeker overbelast en staat het scherm op zwart. 

 

Wilt u meegaan met verhoogde beeldkwaliteiten en gebruik gaan maken van sterk 

verbeterde bellen-internet-televisie abonnementen? Kom dan ook naar deze 

bijeenkomst in de Pompel! 

 

Breedband Noord-Groningen is een gezamenlijk initiatief van acht gemeenten, 

waaronder Slochteren. Bureau Eemsdelta\EZ  verzorgt de projectleiding en wil nu 

peilen hoeveel bewoners mee willen doen om aanleg en aansluitingen tot stand te 

brengen. 

 

 

 

OPROEP 

 
De redactie is op zoek naar mensen met een bijzondere hobby of passie. De redactie 

wil graag in contact komen met mensen die bv garen kunnen spinnen of prachtige 

schilderijen maken maar ook tuinieren, duiven melken enz.  

 

Ook uw onderneming willen we graag voor het voetlicht brengen. Wilt u iets 

vertellen over uw bedrijf en wilt u dat delen met de rest van het dorp dan maken we 

graag ruimte in Schildjer Proat. 

Neem contact op met de redactie.  



 
 

Uw leveranciers van : 
 

Sierbestrating 
Tuinhuisjes 
Tuinhout 

Blank hout 
Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 
Tuinmeubelen 
Tuinverlichting 
Zand en Grond 

Split en Natuursteen  
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Op zoek naar professionele, 

flexibele gastouderopvang in 

Overschild? 

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

 
Ingeschreven bij KvK en LRK 

 

 
 

Voetverzorging “De VoetEngel”  
 
-Pedicure behandelingen 
 

-Voetmassage 
 

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

 

-Bevoegd voor het behandelen van 
diabetes patiënten 

 

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

 

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


Duurzaam wonen in Overschild? 
 

Er gebeurt in onze omgeving heel wat op energiegebied de laatste tijd. Mede dankzij 

de 'NAM actie' konden verschillende adressen voor een maximum van 4000 euro 

compensatie verkrijgen voor geleden aardbevingsschade en de woning daarmee 

'verduurzamen'. Maar wat te 

kiezen? Isoleren? Dubbel glas? 

Een nieuwe CV ketel? 

Zonnepanelen? Een zonneboiler? 

 

Misschien heb je nog geen schade 

gemeld. Misschien heb je geen 

geschikt dak voor zonnepanelen. 

Misschien heb je geen zin in een 

verbouwing om te kunnen isoleren. 

Misschien heb je nog geen tijd 

gehad om je er mee bezig te 

houden. Of misschien is je 

interesse gewekt om nog een stapje verder te gaan in besparingen of energie 

opwekking? Misschien nieuwschierig naar mogelijkheden voor verdere acties? 

 

Genoeg redenen om eens met elkaar te brainstormen welke technologie betaalbaar 

en beschikbaar is, hoe energieverbruik te vergelijken is of welke organisaties en 

initiatieven ons tot voordeel kunnen zijn. Wist u bijvoorbeeld dat bij de fam. Ritsema 

een jong bedrijf (EAZwind) technisch geavanceerde, mooie kleine windmolens 

produceert? Ze leggen graag uit wat de voordelen boven zonnepanelen zijn. 

 

De Pompel is in onze provincie momenteel hét voorbeeld voor initiatieven op het 

gebied van duurzame energie. We hebben immers net een geweldige verbouwing 

achter de rug en wekken alle energie die in het gebouw nodig is zelf op. Aan 

belangstelling geen gebrek, al vele groepen zijn komen kijken, we zijn een bron van 

inspiratie voor soortgelijke initiatieven in andere dorpen in het noorden. 

 

Is er een inspirerender plek om een 

lokaal-regionaal energiecentrum te 

stichten?  
 

Zin om mee te doen? 
 

Meld je dan aan bij Gert de Vries 

(gert3d@yahoo.com ; 0596.566321) 

 

Eerste bijeenkomst in de Pompel: 

donderdag 26 maart 20:00u 



 



Dorpsboekenkast                                        

Steeds meer verdwijnen er uit de 

dorpen allerlei voorzieningen en 

daardoor gaat de leefbaarheid van 

het dorp achteruit. Voor 

voorzieningen moet je steeds vaker 

naar een naburig dorp of plaats. 

Enige jaren geleden verdween de bibliotheek uit ons dorp.  Het voorstel kwam nu van de 

Stichting om een soort bibliotheek in eigen  beheer te starten in ons dorpshuis de Pompel, 

een Dorpsboekenkast.  Dit in navolging van Froombosch en Kolham. 

 

Wat is een Dorpsboekenkast? 

 Een boekenkast die op een publiek toegankelijke plek in het dorp staat, voor ons is 

dit ons dorpshuis de Pompel. 

 De boeken die daarin staan worden gedoneerd door inwoners van Overschild. 

 De boeken zijn voorzien van een sticker (zie logo boven) 

waaraan te zien is dat ze in de Dorpsboekenkast thuis horen. 

 Iedereen die een boek wil lenen uit de Dorpsboekenkst kan 

GRATIS een boek meenemen naar huis. Meer mag ook. 

 Bij de Dorpsboekenkast ligt een lijst waarop wordt genoteerd 

welk boek is meegenomen. Wanneer het boek teruggebracht 

wordt kan dit worden aangegeven op dezelfde lijst. 

 Wanneer de Pompel geopend is, kunt u boeken komen lenen of 

terugbrengen. 

 Er is geen maximum leentermijn, dus wanneer het boek echt is uitgelezen hoeft het 

worden teruggezet in de Dorpsboekenkast. 

 

Voorwaarde voor zo’n Dorpsboekenkast is natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk boeken zijn. 

En van alles wat; kinderboeken, thrillers, informatief (b.v. tuin en/of kookboeken), 

tijdschriften, enz, het liefst een beetje in redelijke staat. 

Een aantal enthousiaste vrijwilligers is intussen bezig met het plannen van een en ander, de 

ingebrachte boeken krijgen een sticker en in het boek een“gebruiksaanwijzing”aangebracht. 

Als de Pompel geopend is kunnen boeken worden ingeleverd en geleend. 

Namens de Stichting,    

Harm en Corrie van der Laan.  



Ingezonden door dhr. Rollema 
 

Dhr. Willemsen schreef vroeger veel in de Schildjer Proat  o.a. de 

Kouboot,  Draistil en veel over de historie van Overschild e.d.      

Zijn gezichtsvermogen is erg slecht en zo heb ik dit even in dicteestijl 

genoteerd.  

Hij is 93 jaar en het zou voor hem erg leuk zijn, als deze verhaaltjes in 

Schildjer Proat komen.                      

 

_________________________________________________________ 

 

 

Dinerbon 

 
Een ouwe man in Friesland krijgt als geschenk een dinerbon 

van 200 euro. 

Hij zegt tegen z’n vriend, die gaan we samen even opmaken. 

Ze nemen er een hele dag voor. ’s Morgens hebben ze niet 

gegeten, want ze lusten dan ook wel wat. Ze gaan naar een 

hotel in Giethoorn.  

 

Als ze daar aankomen, denken ze, dat is een duur hotel, maar 

ja ze hebben ook ja een dinerbon van 200 euro.  

 

Grote borden, zwaar tafelzilver, ’t eten is wel lekker, maar kleine porties. 

De ober komt nog even langs en vraagt of ze ook een glas wijn willen 

hebben, graag dat kan nog wel van die 200 euro af.  

 

Als het eten op is, vraagt de ober of ze ook nog een kop koffie willen, ook 

dat kan nog wel van die 200 euro af. 

 

Als de koffie op is komt de ober met de nota, dat is 234 euro. Daar hadden 

ze niet op gerekend, maar ja ze hebben immers die dinerbon van 200 euro. 

Ze geven de dinerbon.  

Ja zegt de ober, maar daar staat op, dat jullie 50%  zelf moeten betalen, 

hebben jullie die kleine lettertjes dan niet gelezen!!! 

 

              _____________________________________ 

 



 

Juffrouw op school (kleuterschool) zegt: 

hier liggen 3 eieren, als ik er nou 1 ei bij leg, hoeveel eieren liggen er 

dan? 

Jongetje steekt zijn vinger omhoog, juf ik weet het. Er liggen nog 3, 

want u kunt geen eieren leggen! 

 

                  __________________________________ 

 

Een meester in Friesland zegt tegen zijn kinderen: we gaan vanmorgen 

hoofdrekenen. Ik ben 1 meter 80 en ik weeg 80 kg.  Hoe oud ben ik? 

Niemand weet het, een jongetje uit Groningen steekt zijn vinger op: 

meester ik weet het, u ben 44 jaar.  

Meester zegt: dat klopt, maar hoe weet je dat? 

Meester hier in het dorp woont een ‘half gare’ en die is 22 jaar! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 
 

 



                                 Een paal gezocht!  
 

 

 

Velen hebben ze het afgelopen (voor)jaar wel gezien.  

Op verschillende plaatsen werden ooievaars gezien in en rondom 

Overschild. Tot en met op onze molen, tot 3 stuks tegelijk op de 

wieken (van de molen). Misschien was daar wel een paartje bij op zoek 

naar een geschikte nestplaats.  

Maar deze is niet meer in Overschild te vinden  (wel aan de 

Westerpaauwenweg).  

10 jaar lang heeft er een paal met nest gestaan op de hoek sportveld-

ijsbaan. En er zijn in al die 10 jaren wel 1 of soms zelfs 2  ooievaars 

gezien op dat nest.  

Er was best wel trek op!  

 

Ik wil wel weer zo'n nest maken voor op een paal om een eventueel 

ooievaarspaar de gelegenheid te geven hun kroost groot te brengen in 

Overschild.  

Hiervoor ben ik een paal nodig die 5 a 6 meter boven het maaiveld een 

nest kan dragen.  

Deze mag van hout of metaal zijn, dat is geen probleem.  

Wie weet zo'n paal of heeft er eentje waar ik mee aan de slag kan?  

   

    Carel Leemhuis  

    tel 0596566378  
 



 

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  Oscar Reijers Stephan Reijers 

2. Hoe oud ben je? 20 53 

3. Wat voor school/werk  

doe je? 

 

Gitaardocent op 

muziekschool de 

Notenboom 

 

Horeca 

4. Welke hobby’s heb je? Gitaarspelen, muziek, 

snow- en wakeboarden 

Drummen /muziek, 

snow- en 

wakeboarden 

 

5. Ben je verliefd? Ja Ja  

6. Wat eet je het liefst? Mediteraans Draadjesvlees, 

sperziebonen en 

gekookte aardappelen 

 

7. Wat is je favoriete 

drankje? 

 

Speciaal bier (Kwak) Whisky, rode wijn. 

8. Welke muziek vind je 

leuk? 

 

Jazz, funk, soul, disco, 

fusion, wereldmuziek. 

Funk, en alles waar 

een goeie groove 

inzit. 

  

9. Wat lees je graag? The Real Book Avonturen romans 

10. Wat is je favoriete  

tv-programma? 

 

South Park Journaal en 

actualiteiten 

programma’s  

11. Huisdieren? Ja, husky Nee  



12. Wat wil/wou je later 

worden? 

Pro musicus en hoog 

aangeschreven docent 

Beroemd  

13. Wat vind je van 

Overschild? 

 

Heerlijk rustig, zeer 

gezellig, leuke 

inwoners: TOP! 

 

TOP! 

14. Wat zou je graag anders 

zien of vind je belangrijk 

in Overschild? 

 

Een echte stamkroeg! Een haventje 

Wie kiezen jullie uit als de volgende 

inzenders? 

Dorien Stiekel en Sjoukje de Jong 

 

 

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

 

Iedere donderdag is er klaverjassen in ons dorpshuis de Pompel. 

Het begint om 19.45 uur en we spelen iedere keer 4 spelletjes op een avond. 

De inleg van de klaverjasavond is 4 euro, hier wordt de zaalhuur en de prijzen 

van betaald. 

Deze avond is voor iedereen die kan klaverjassen toegankelijk. 

Lijkt u het leuk om mee te doen of eerst een keer te komen kijken, u bent van 

harte welkom. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kaartclub Overschild  
 



Berend Aldershof. 

Ode aan Schuddeldouk 

 

De Schuddeldouk  

it de schuddeldouk ging t er wel ais roar heer, 

het was voak ain gegleer en gesmeer. 

De jongern zellen der wel nait veul van waiten 

en de oldern zel t ook wel nait meer verdraiten. 

Mor ik wil joe geern wat vertèln van toun. 

Wat kon je toch n bult mit zo'n schuddeldouk doun. 

et begunde smörgens al vroug bie d'heerd, 

den was joe dij schuddeldouk al doalek veul weerd. 

Want joen handen wazzen voel van d'aaske en t rout 

en d'schuddeldouk schoonde dij degelk en goud. 

Den kovvie kloar moaken, de melkers kwammen weer, 

de kopkes mozzen schoon, dus schuddeldouk mos der heer. 

Kinder kwammen van bère of, ook opoe ston op, 

aalmoal gaauw even de schuddeldouk om de kop. 

Den mozzen de kinder noar schoul, t was onder de neuze nog wat glad, 

even de schuddeldouk en ze kwammen weer schier op pad.  

Kwam boer smiddags weer, har wat mizze aan d'handen, 

piepe was wat voel, wol ook nait best brannen,  

even onder de pompe en vot was aal t stof. 

En schuddeldouk dreugde den alles weer of. 

Jan kwam oet schoule, har n bloudneuze kregen, 

bie Hinderkie mos je n flot modder wegvegen. 

Kloas har n dooie moes hail stief in zien haand, 

mor schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant. 

ai, de muggen haren overaal stippen op doan, 

doar mos schuddeldouk ook even over goan. 

Manlu wazzen veur t eten een borrel gewoon, 

even schuddeldouk deur t glaske den was dij ook weer schoon. 

En kreegn je den veziede op zo'n dag as Nijjoar, 

mit schuddeldouk was je de haile dag kloar. 

Mit euliekouken eten, slim de handen onder t smeer, 

even schuddeldouk pakken en kloar was t al weer. 

Kwam domie op hoesbezuik, och zo'n man dij bai je gain kovvie in n doags kopke aan. 

Mor zundoagse kopkes konnen stovveg soms wezen, 

ook dizze kwoal kon je mit schuddeldouk genezen.  

o ging dat mor deur, tot soavends noa t eten,  

stoulen wazzen wat voel, dij mog je ook nait vergeten. 

Dat ging voak hail makkelk, was t toavelschoonmoaken doan 

den kon je over stoulen even mit schuddeldouk goan. 
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eutje potje ging reern, hai, de luier was nat, 

even schuddeldouk pakken en dreuge was t gat. 

Wollen kinder nait luustern of paasden nait op, 

den kregen ze n fleer mit de schuddeldouk om kop. 

ie winterdag gebeurde t dat schuddeldouk bevroor, 

even in kokend woater en ook dat was weer kloar. 

En omdat t woater toch kookte, joa, zo was t mor net, 

wur doarvan deur moeke vot kovvie mor zet. 

o bin ik mit d'schuddeldouk de dag ais rond goan, 

en was elk op bère en t waark was weer doan, 

den huil vot bie d'geutstaine de schuddeldouk wacht, 

tot t waark weer begunde noa de rust van de nacht. 

 

En dit is wat wikipedia van de Schuddeldouk zegt: 

Schuddeldouk  

Oet Wikipedie, de vraaie enzyklopedie 
 

n Schuddeldouk is n doukie woarmit de schuddelbaanke en geutstaine aanschoond 

wordt. n Schuddeldouk wordt ook bruukt om toavels mit ôf te vegen. Vrouger kregen 

kinder ook even mit schuddeldouk om de snuvverd as zie vies waren. Dit vinden 

kinder maisttied nait zo leuk. De bekìndste schuddeldouken binnen wit en dun of geel 

en dik. 

De noam is wat verwarend, omdat vrouger de schuddels der mit schoonmôkt wuiren. t 

Is dus n veurloper van de ôfvasbözzel. Veur t dreugmôken van de koppies en 

schuddels wuir vrouger n aander schuddeldoukie bruukt, môr tegenswoordeg bruukt 

man hier n teedouk veur. 

Schuddeldouken kinnen n huil ìnde bakteries bevatten as zie nait geregeld wozzen 

worden. Ìnd 2005 meuk de Konsumìntenbond bekend dat n schuddeldouk in n 

studìntenhuus sikkem 7,9 miljaard bakteries bevat. Ien n schuddeldouk bie n 

Nederlaands gezin wuiren sikkom 3,1 miljoen bakteries vonden. Aal douken bleken 

bie t onderzuik al noa ain dag veul bakteries te bevatten. Dit hoft gain probleem tou 

wezen as t schuddeldoek allinneg bruukt wordt veur t schoonmôken van t 

schuddelbaanke en dus nait veur kinder om de snoet. Deur t doukie te wasken op 

sèsteg groaden worden aal bakteries dood môkt. 
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Het weer in 2014 

 

Het jaar 2014 gaat de boeken in als een uitzonderlijk warm,  zeer zonnig en vrij droog jaar. 

Met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,7⁰ C, tegen een langjarig gemiddelde van 10,1⁰ was 

2014 het warmste jaar sinds het begin van de waarnemingen in 1706. 

Het oude record was in 2007 met 11,2⁰ C. 

Op augustus na waren alle maanden zachter dan het gemiddelde, 8 maanden eindigden zelfs in 

de top tien van warmste /zachtste maanden sinds 1901. Zet de klimaatsverandering door?  

De winter van 2013 /2014 was extreem zacht en was de op één na zachtste winter sinds 1706 

met gemiddeld 6.⁰ tegen 3.⁰ normaal. Er waren maar 10 vorstdagen tegen 38 normaal. 

Alleen in het noorden van het land viel wat sneeuw tussen 24 en 26 januari. 

 

De lentemaanden maart, april en mei gaven de op één na zachtste lente sinds 1706. 

Het was een ongekend vroeg voorjaar, alles was ongeveer 3 weken vroeger dan normaal. 

Ook de groei van het gras kwam heel vroeg op gang. Het was heel jammer dat de eerste snede 

gras bij veel veehouders toch te laat in de kuil kwam door de overvloedige regen in het begin van 

de meimaand, in Overschild viel zelfs 107 mm regen. 

 

De zomer van 2014 was er één van uitersten, een heel warme julimaand werd gevolgd door 

een koude en natte augustusmaand. Vooral de 2
de

 helft van augustus stelde zwaar teleur.  

De graanoogst was toen al afgelopen, dit kwam door de goede groeiomstandigheden in het 

voorjaar en een aantal goede oogstdagen in het laatst van juli en begin augustus. 

 

Rond 15 juli waren er een aantal heel warme dagen, tot soms boven de 35⁰ C. met daarna over 

heel Nederland verspreid soms heel zware buien. Op 28 juli viel in Deelen ( Noord Brabant) 132 

mm neerslag, bijna 2 x de normale maandelijkse hoeveelheid! 

In Overschild en omgeving kwamen gelukkig geen extreme buien tot ontwikkeling. 

 

De herfst was, net als de lente, de op één na zachtste sinds 1706.  
Ook waren de maanden september, oktober en november 

uitzonderlijk droog. 

Er waren zelfs een aantal extremen: op 18 oktober was 

b.v. de warmste 18 oktober ooit sinds 1706, en met 1 

november was dit ook het geval. 

September gaf zelfs 21 warme dagen (boven 20⁰ C.) 

tegen 10 normaal. In Hoek van Holland werd het zelfs 

27⁰ op 18 september. 

Door het mooie droge weer verliep de oogst van maïs, 

aardappelen en suikerbieten zonder problemen. De 

opbrengsten waren, gemiddeld genomen, prima tot hoog! 



Het koolzaad en de wintergranen konden onder goede omstandigheden worden gezaaid en 

hadden een prima start. 

De eerste vorst was ook heel laat, pas op 25 november kwam de temperatuur in De Bilt onder het 

vriespunt. 

De laagste temperatuur in 2014 werd bereikt in Woensdrecht, op 28 december werd het daar  

9,1⁰ C onder nul boven een sneeuwdek van 12 cm. 

 

Hieronder een grafiekje van bijzondere (weer)dagen in 2014 bij het KNMI te De Bilt.  

Jaar 2014  Normaal  

0  8 IJsdagen       (max. temp.lager dan 0,0⁰ C.) 

27  58 Vorstdagen       (min. temp. lager dan 0,0⁰ C.) 

110  85 Warme dagen       (max.temp. 20,0⁰ of hoger) 

23  26 Zomerse dagen     (max. temp. 25,0⁰ of hoger)  

2  4 Tropische dagen   (max. temp. 30,0⁰ of hoger) 

 

In Overschild hadden we 27 zomerse dagen en 5 tropische dagen, dus aanmerkelijk 

warmer als in De Bilt en ook warmer dan het gemiddelde in Nederland.  
2014 was ook een vrij droog jaar, vooral de winter, lente en de herfst lieten lagere 

neerslagcijfers zien dan normaal. In de maanden mei, juni en augustus viel er veel meer regen 

dan het meerjarig gemiddelde. 

Gemiddeld viel er 779 mm neerslag tegen 849 normaal, al waren de verschillen wel erg groot. 

In Lauwersoog viel maar 622 mm terwijl in delen van Noord Brabant 998 mm neerslag naar 

beneden kwam. 

In Overschild viel 792 mm neerslag, waarvan 14 mm in de vorm van sneeuw. 

 

Het aantal uren dat de zon scheen was ver boven normaal, in 2014 scheen de zon 1845 uur 

tegen 1641 normaal. Vooral de maanden maart, september en november gaven veel zon. 

Aan de kust en in het noorden van het land scheen de zon het meest. 

 

Hieronder de cijfers per maand in 2014. 

 

Maand Gem.mm  

2014 

Langj.mm Overschild  

2014 

Temp. 

Nederl. 

Temp.l.j. Zonuren  

2014 

Zonuren 

lang.j. 

januari 65 mm 73 mm 63 mm 5,7⁰ 3,1⁰ 69 uur 62 uur 

februari 56 56 39 6,5 3,3 101 85 

maart 26 68 37 8,4 6,2 208 125 

april 38 44 59 12,1 9,2 180 178 

mei 98 61 107 13,2 13,1 209 213 

juni 47 68 97 16,2 15,6 227 201 

juli 94 78 81 19,8 17,9 222 212 

augustus 131 78 107 16,1 17,5 203 195 

septemb. 20 78 24 15,9 14,5 178 143 

oktober 72 83 39 13,4 10,7 109 115 

novemb. 44 82 37 8,2 6,7 89 63 

december 88 80 102 4,8 3,7 50 49 

totalen 779 mm 849 mm 792 mm 11,7⁰ 10,1⁰ 1845 1641 

 

 

 

 

 



Van het nieuwe jaar 2015 is inmiddels al weer een maand verstreken. 

Januari 2015 kan getypeerd worden als: zacht, nat en een normaal aantal zonuren. 

De gemiddelde temperatuur was 4,0⁰ C tegen 3,1 normaal. Op 23 januari was in De Bilt de 

eerste ijsdag in bijna 2 jaar. Het was een erg onstuimige maand, op 16 dagen kwam het, vooral in 

de kustgebieden, tot zware windstoten van meer dan 75 km/uur. 

Gemiddeld over het land viel er 105 mm neerslag tegen 73 normaal. In Overschild viel er 107,5 

mm neerslag, waarvan 4 mm in de vorm van sneeuw. 

 

Wat voor weer wordt het verder in 2015? 

Het lijkt er op dat de kans op extreme weersomstandigheden groter wordt, dus zwaardere buien 

maar ook langere perioden met hoge temperaturen. 

2014 was wereldwijd het warmste jaar sinds het begin van de metingen in 1880 en het 38
e
 

achtereenvolgende jaar, dat de wereldwijde temperatuur boven het gemiddelde lag. 
 

Misschien hebben we ook wat aan onderstaande weerspreuken, als we er in geloven! 

 

“Op een warme januari, volgt vaak een gure lente en een warme zomer” 

“Vliegen er muggen in februari, dan huivert men het hele jaar” 

“Is februari guur en koud, dan komt er een zomer waarvan je houd” 

 

                                                                    Overschild, 2 februari 2015   Henk Kruizenga. 

 

Bronnen: gegevens KNMI en eigen waarnemingen. 

 

  
 

 

Foto: Albert Wildeman 

 

 



 

 

 

 

Een nieuwslezer op TV maakt 

nog geen journaal. 

 

Heeft u dat nou ook dat u soms bewust 

even afschakelt van het nieuws. Er is zo 

veel en het is allemaal erg indringend. 

Buiten mijn activiteiten buitenshuis heb ik 

thuis mijn muziekverzameling en de TV 

waarbij ik mijn afleiding vind. Het 

afgelopen seizoen heb ik ervoor gekozen 

om nu dan toch maar eens “Wie is de Mol” 

te volgen. Verder zag ik de meeste 

afleveringen van de Casinoquiz “Met het 

mes op tafel”. Vandaag, donderdag 5 

maart, werd van beide programma’s de 

(voorlopig) laatste aflevering uitgezonden. 

Het lukte niet om los te komen van het 

nieuws, want het grappige was namelijk 

dat in beide programma’s een NOS 

Nieuwslezer een belangrijke rol speelde. 

NOS – Nieuwslezer Rik van de 

Westelaken was één van de kandidaten in 

“Wie is de Mol”  (hij won) en zijn collega, 

Herman van der Zandt verving vanaf een 

paar weken terug vaste presentator Joost 

Prinsen in de quiz “Met het mes op tafel”.  

“Wie is de Mol” wordt ver voor de 

uitzending opgenomen (op Sri Lanka dit 

seizoen). Zo zie je Rik om 20.30 uur net 

als de andere kandidaten ronddarren op Sri 

Lanka om een opdracht uit te voeren. Dit 

gaat gepaard met veel list en bedrog, 

argwaan en spanning. Het is een spel, maar 

wel een spannend spel met echte mensen 

en een echte nieuwslezer en een echte mol. 

Om 22.00 uur, diezelfde avond, schuift Rik 

aan in Nieuwsuur. Een vervreemdende 

ervaring. Ook “Met het mes op tafel” is 

vooraf opgenomen alleen korter voor de 

uitzending. Maandag 2 maart werd de quiz 

ook geleid door Herman van der Zandt. 

Vijf minuten later begon Nederland kiest, 

een discussieprogramma naar aanleiding 

van de verkiezingen voor de Provinciale 

Staten. Ja hoor, Herman van der Zandt was 

één van de presentatoren. Zijn college, 

mede presentator, Dionne Stax, kon het 

niet laten en maakte de opmerking: “Als u 

nog niet genoeg kunt krijgen van Herman 

kunt u het beste maar naar ons blijven 

kijken”. 

Begrijp me goed; ik vind beide 

nevenactiviteiten prima, temeer ze niets 

van doen hebben met hun hoofdvak. Maar 

bij Rik van de Westelaken dacht ik wel 

steeds, als ik hem zag, ben je nu de Mol of 

niet? De professionaliteit van de 

nieuwslezer heeft hem ervan weerhouden 

om stiekem in het journaal een aanwijzing 

te geven omtrent wie de Mol was (Margriet 

van der Linden) en wie de winnaar (hij zelf 

dus). 

Het programma “Wie is de Mol” zit goed 

in elkaar en wordt met het mes op tafel 

gespeeld. 

Jan Hesseling

 
 

Column 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paaseierrecepten 

5 minuten omelet in een mok 

Ingrediënten  
Porties: 1  

 2 eieren, losgeklopt 

 2 eetlepels geraspte cheddar kaas 

 2 eetlepels blokjes gekookte ham 

 1 eetlepel blokjes groene paprika 

 zout en peper naar smaak 

Bereidingswijze  
Voorbereiding: 1 min  ›  Bereiding: 4 min  ›  Klaar in:5 min  

Vet een magnetronbestendige mok of kommetje in met wat boter of bakspray. Meng alle ingrediënten in de mok. Zet het, 

onafgedekt, 1 minuut in de magnetron op de hoogste stand; roer door. Verwarm nog 1 tot 1 1/2 minuut langer tot de eieren 

helemaal gaar zijn. 

 

 

Eenvoudige meringues 

Ingrediënten  
Opbrengst: 20 meringues 

 5 (hele verse) eieren, alleen het eiwit 

 250 gr poedersuiker 

 1 eetlepel kristalsuiker 

 paar druppels vanille extract 

 1 eetlepel maïzena 

Bereidingswijze 
Voorbereiding: 10 min  ›  Bereiding: 1 uur 30 min  ›  Klaar in:1 uur 40 min  
1. Verwarm de oven voor op 120°C. Bedek 2 bakplaten met bakpapier. 

2. Klop de eiwitten stijf in een schone en droge kom. Voeg geleidelijk de poedersuiker, kristalsuiker, vanille en maizena 

toe. Mix tot een glad en glanzend geheel. 

3. Schep theelepels vol van het mengsel op de beklede bakplaten. 

4. Bak 90 minuten in de voorverwarmde oven en laat de ovendeur op een kier staan. 

5. Haal de meringues uit de oven en laat afkoelen. 



   

Advocaatcake 

 

 

Dit is een zeer snel recept, in slechts 10 minuten staat de cake al in de oven. De cake heeft 

een heerlijke zachte smaak en is met de mooie gele kleur zeer geschikt voor Pasen. Sinds 

ik dit recept heb, heb ik altijd een flesje advocaat in huis... 

Ingrediënten  

 250 ml zonnebloemolie 

 250 gr suiker 

 5 eieren van gelukkige kippen 

 250 gr bloem 

 250 ml advocaat 

 1 zakje bakpoeder 

Bereidingswijze 

Voorbereiding: 7min  ›  Bereiding: 50min  ›  Klaar in:57min  

1. De olie, suiker en eieren tot een romig geheel mixen. 

2. Advocaat langzaam onder voortdurend roeren toevoegen. 

3. Bloem en bakpoeder toevoegen en mixen. 

4. De cake in een voorverwarmde oven van 160 graden C (hetelucht) op het onderste rooster 

in 50 minuten gaar bakken. 

 



Ingezonden door Anita Spijker 



 

 

 

 



Paaseieren 

 

Een paasei is een versierd ei of chocolade-ei, dat 

met Pasen wordt verstopt. Het verstoppen stamt uit 

de Germaanse traditie om eieren, als symbool van 

vruchtbaarheid, in akkers te begraven, zodat deze 

akkers op hun beurt vruchtbaar zouden worden.  

De kerk zou Pasen over een heidens voorjaarsfeest 

heen hebben geplaatst, in een poging dit feest te kerstenen. Deze theorie rondom 

de Germaanse mythologie is opgekomen in de Romantiek. Tegenwoordig gaat 

men er echter van uit dat de kennis van die mythologie is gebaseerd op allerlei 

twijfelachtige reconstructies en speculaties. In een enkel geval is zo’n 

'heidense', mythologische, oud-Germaanse en voor-christelijke verklaring 

mogelijk, maar vrijwel altijd is zo'n verklaring onwaarschijnlijk, speculatief of 

geheel onjuist. Veel van deze opvattingen zijn keer op keer klakkeloos 

overgenomen uit populaire publicaties, waarin dergelijke theorieën nog altijd 

worden vermeld, hoewel die door de serieuze wetenschap al lang zijn 

opgegeven.  

Er is sprake van paaseieren in de christelijke 

traditie: bij de invoering van de vasten verbood 

de kerk om eieren te eten 

tussen Aswoensdag en Pasen. Deze eieren 

werden dan pas met Pasen opgegeten, waarbij de 

oudste eieren gebruikt werden om te versieren.  

Sommige theorieën willen dat het paasei staat voor de steen van het graf 

van Jozef van Arimathea, waaruit Jezus Christus is verrezen. Katholieken 

brachten manden vol eieren naar de kerk om te laten zegenen.  

Volgens de katholieke traditie worden paaseieren door de klokken van 

Rome geworpen. Alle klokken zijn volgens die traditie na het luiden tijdens 

het Gloria tijdens de Mis op Witte Donderdag naar Rome vertrokken om 

op Paaszondag de meegebrachte eieren uit te werpen. 

Een theorie wil dat protestanten het katholieke verhaal 

over de klokken niet wilden vertellen. Zij zouden 

de paashaas aan het verhaal hebben gehecht.  

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eierverfmolen_egg_dyeing_mill.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HidingEasterEggs.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eierverfmolen_egg_dyeing_mill.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HidingEasterEggs.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_(voeding)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chocolade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heiden_(geloof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek_(stroming)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aswoensdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_van_Arimathea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasklokken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paasklokken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gloria_(mis)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_Donderdag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rome_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paashaas
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eierverfmolen_egg_dyeing_mill.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HidingEasterEggs.jpg


Chocolade-eieren 

 Dat er paaseieren van chocola zijn, heeft twee redenen. 

Om te beginnen was men in de Vastentijd niet vies van een 

geintje om de verveling van het eentonige dieet te 

verlichten. Kookboeken uit de Middeleeuwen 

bevatten recepten voor nep-eieren die tijdens de Vasten op 

tafel werden gezet. Schandaal, er staan gekookte eieren op 

tafel! Maar bij het openen van de eieren bleken ze op 

ingenieuze wijze gevuld te zijn met snoekeitjes die wel 

gegeten mochten worden of met een amandelpasta, die op 

marsepein leek. De eerste chocolade-eitjes schijnen al in de achttiende eeuw te 

zijn gemaakt, maar die waren nog massief. Pas nadat vader en zoon Casparus en 

Coenraad van Houten met een cacaobonenpers, die het teveel aan cacaovet 

verwijderde en een alkalisatiemethode die de overgebleven cacao geschikt 

maakte voor verdere bewerkingen konden in de negentiende eeuw pas de eerste 

holle paaseieren (en andere holle chocoladevormen) worden gemaakt.   

Omdat chocola een genotmiddel was, werd het natuurlijk verboden waar in de 

Vastentijd. En sinds de achttiende eeuw wordt chocola vaak met melk verwerkt 

die toch al taboe was. Ook suiker werd pas lang ná de Middeleeuwen verbannen 

tijdens de Vastentijd. Veel mensen herinneren zich misschien nog van vroeger 

het 'vastentrommeltje' waarin je het uitgedeelde snoepgoed moest bewaren totdat 

de vastenperiode voorbij was. Je begrijpt dus dat het helemaal fout is dat 

paaseitjes zelfs al vóór carnaval in de winkelschappen liggen! Wat is het genot 

van een chocoladepaasei als je dat in de weken ervoor óók al kon snoepen? 

 

Geverfde eieren 

Het verven van eieren met Pasen is al eeuwenoud. Over het kleuren van eieren 

in de Middeleeuwen staat meer te lezen bij het recept voor 

middeleeuwse gevulde en gekleurde eieren. Dat recept is voor bijzondere 

gekleurde eieren, de kleur zit namelijk aan de binnenkant. Een Chinese variant 

daarop zijn thee-eieren, die onder de schil prachtig gemarmerd worden. 

Als je lege eierschalen gaat verven voor de paastak maakt het niet uit wat voor 

verf je gaat gebruiken, maar gebruik voor het kleuren van gekookte eieren die 

nog gegeten gaan worden alleen kleurstoffen die nadrukkelijk daarvoor geschikt 

zijn. Je kunt ook al geverfde voorgekookte eieren kopen. Maar opeens ontbreekt 

daar dan de kwaliteitsaanduiding op. Wat voor eieren zijn het, scharrel, batterij, 

gras? Probleem bij het zelf kleuren van eieren is wel dat je om een of andere 

idiote reden geen witte eieren kunt kopen. 

http://www.coquinaria.nl/recepten/12.2ahistrecept.html
http://www.coquinaria.nl/recepten/12.2histrecept.html
http://www.coquinaria.nl/recepten/thee-ei.html


Dom vooroordeel: witte eieren zijn minder gezond 

Mensen met blauwe ogen zijn slimmer dan mensen met grijze ogen. Onzin? Ja. 

En net zo onzinnig is het idee van veel mensen dat bruine eieren gezonder 

zouden zijn dan witte. Want met brood is dat ook zo, denken ze dan. En 

producenten, angsthazen die bang zijn omzet mis te lopen, zetten alleen nog 

maar bruinleggende kippen in hun kooien/stallen/teletubbieweilanden. Of een 

hen bruine of witte eieren legt, kun je zien aan haar oorlelletje. Heeft ze een wit 

oorlelletje, dan legt ze witte eieren. Is het lelletje rood, dan zijn de eieren die ze 

legt bruin. Maar je begrijpt wel dat witte eieren beter te beschilderen zijn dan 

bruine. 

 



 



 

 
 
 
Lijst van AED vrijwilligers maart 2015. 
 

Het AED apparaat hangt achter de Graauwedijk 57 (kruispunt). 
Ingang via de Meerweg. 

 

MEERWEG 
Henk Heinen    06 12088888  573416 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
Karen Pijpker   06 44224053  566578 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
Toon Bakker   06 34442101  566506 
Monique Bakker  06 10218819  566506 
 

GRAAUWEDIJK 
Carel Leemhuis     06 49882276  566378 
Rian Vergeer    06 43154511  566375 
Carina  van der Beek  06 48632797  566557 
Marie Jose Entjes  06 50863744 
Tessa Noordenbos    06 53744027    566257 
Alina Doornbos   06 10182140  571436 
 

EEMSKANAAL 
Jolanda Braam   06 14723823 
Ete van der Geest   06 12554050 
Ete van der Laan   06 51122231  050 3021215 
Koen van Rooijen  050 3021990  06-21506363 
 
Wat te doen bij een hartstilstand? 
 

 

 



 

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand: Zie ook: www.hartstichting.nl  

1. Controleer het bewustzijn 
Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’ 

Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om hulp. 

 

2. Controleer ademhaling 
Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de 

luchtweg te openen. 

Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift). 

Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is. 

Geen normale ademhaling? 

3. Bel direct 112 (of laat bellen) 
Vraag om een ambulance. 

Zeg dat het om een reanimatie gaat. 

Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar). 

Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan 

herstellen. 

4. Start direct met 30 borstcompressies 
Zet uw handen midden op de borstkas. 

Duw het borstbeen 5 à 6 cm in. 

Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per 

minuut). 

Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken. 
 

5. Beadem 2 keer 
Doe de kinlift (zie stap 2). 

Kantel het hoofd naar achteren. 

Knijp de neus dicht. 

Pas mond-op-mondbeademing toe. 

Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas). 

Laat het slachtoffer uitademen. 

Beadem in totaal 2 keer. 

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. 

Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. 

Onderbreek de reanimatie altijd zo ko  rt mogelijk. 

6. Als de AED er is 
Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk. 

Ontbloot de borstkas. 

Zet de AED aan. 

Doe altijd wat de AED zegt. 

Bevestig de elektroden. 

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag 

stoppen. 

http://www.hartstichting.nl/


 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

                                                                   

 

maart 

 

april 

 

mei 

 

juni 

Bijeenkomst snel internet 24    

Duurzaam doorgaan Duurswold 26    

Grande Bazaar in de  Pompel 27    

Eieren zoeken  4   

Aanvang buitenvoetbal op sportveld  5   

2
de

 Paasdag Neut’n schait’n  

In de Pompel 

 6   

Groei & Bloei op Fraeylema 

11.00-17.00 uur  

 6   

High tea in de Herv.Kerk  

Aanvang 14.30 uur 

 12   

AED herhalingscursus  22   

Alg. ledenvergadering s.v. Mono 

Aanvang 20.30 uur 

  

15 

  

Toneelavond Schildgroep 

In de Pompel, aanvang 20.00 uur 

  

25 

  

Oranjecomité – zeskamp  27   

Wandeltocht ‘rondom ’t Schildmeer’    2  

Knutselmiddag    16  

Wereldse zaterdag in Herv. Kerk 

-Knutselen / muziek maken kinderen 

13.00-14.30 u 

-Volksdansen 15.30-17.00 uur 

-Popkoor Popkorn, aanvang 20.00 uur 

   

30 

 

Uiterlijke inleverdatum kopij    12 



 

 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

 

 Volop fruitbomen en fruitstruiken 

 Nu ook vijverplanten en vijvergrond 

 Meer dan 300 soorten rozen 

 Gigantisch groot assortiment tuinplanten 

 Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

 1000 bomen op voorraad 

 Groenteplanten en pootaardappelen vanaf half maart weer leverbaar 

 

 Verder: echte round-up, boompalen, anti-worteldoek, cadeaubonnen, 

verschillende soorten meststoffen, graszaad, franse boomschors, 

cacaodoppen, enz.  

 
 Uw beplantingslijst mag u mailen, u krijgt een passende offerte 

 Vakkundig personeel, ook bij u in de tuin!  

 Alles op gebied van tuinonderhoud en beplanting 

 

Elke week nieuwe aanbiedingen ! 

Kom langs, 

kijk op onze website 

of like ons op facebook ! 
 

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen 

Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00 
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl 

 


