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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

De vakantie is weer voorbij, de scholen zijn weer begonnen, de vergaderingen lopen weer en
voor u ligt een nieuwe ‘herfst’ Schildjer Proat.
De herfst heeft z’n intrede gedaan en het mooie weer is jammer genoeg voorbij. Bikini’s,
zwembroek en zonnebrandcreme kunnen weer worden opgeborgen en de winterkleren
tevoorschijn gehaald.
Er zijn dit jaar veel jongeren geslaagd, we vermelden ze in deze krant en feliciteren hen met
het behalen van hun diploma en wensen hen veel succes op hun verdere levenspad.
De redactie heeft zich sterk gemaakt om nieuwe adverteerders te vinden, transportbedrijf Wit
en slagerij Angerman en in de volgende editie volgen er meerdere.
We hopen dat iedereen op de Burendag op 26 september zal komen, want het is de
gelegenheid om je dorpsgenoten te leren kennen!
En… voor de dames (heren
) is er een heuse lady’s fair op 18 september, laat u eens
lekker verwennen.
Door een misverstand zijn er de vorige keer geen nieuwe inwoners vermeld, deze keer
verwelkomen we de nieuwe Schildjers en wensen hen veel woonplezier in Overschild.

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

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 27 november 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

Transportbedrijf Wit v.o.f.
Siddeburen
0598-432228
info@witsiddeburen.nl
www.witsiddeburen.nl
Facebook.com/witsiddeburen

Overschild, september 2015
Beste dorpsgenoten,

Internet:
www.overschild.nu

De zomer ligt bijna achter ons, de vakantie is voorbij en het dagelijks leven heeft
weer z’n gewone gang genomen.

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

Op het Kosterserf is een kabel gelegd ivm de bevingssensor die is geplaatst. Het
had nogal wat voeten in de aarde. In eerste instantie is de kabel dwars over het
Kosterserf gelegd, maar de afspraak was dat de kabel langs het pad naar de
begraafplaats zou worden gegraven. Na wat heen en weer gepraat is toch besloten
om de kabel te verleggen en ligt ie nu op de plek waar we hem graag willen. Met
dank aan de betreffende instanties.
Zoals in de vorige Schildjer Proat is gemeld heeft er een team uit Overschild
meegedaan aan het Slochter Wold Spektoakel. Samen met Corrie heb ik een team
bij elkaar gekregen en hebben we een geweldige dag gehad. Startend in het
Roegwold met een kennisquiz, daar waren we best goed in, zijn we doorgefietst
naar Schildwolde voor een wedstrijdje kruisboogschieten. We hebben ons
vreselijke best gedaan maar de score was wat aan de matige kant. Op naar het
volgende spektakel: het zwembad De Tobbe in Slochteren. Dat was een echte
survival of the fittest. De teamleden zijn nog net niet verdronken maar dat
scheelde niet veel, gelukkig was daar de lunch en heerlijke hamburgers.
Na de lunch naar Froombosch waar de rodeostier op ons stond te wachten.
Lachen, gieren, brullen waarbij 1 van de teamleden bijna uit de ring werd
gekatapulteerd. Spanning en sensatie alom.
Weer op de fiets door naar Kolham naar de klimwand en waar 1 van de teamleden
als een ware held in de stromende regen naar de top van de toren is geklommen.
Ondanks deze spectaculaire actie bleef ons puntenaantal aan de magere kant. Het
mocht de pret niet drukken. Op naar Woudbloem! Om met de fiets met een pontje
over de Slochter AE te komen. Hoe? Zwemmend! Hier hebben we punten gepakt.
Ik weet het zeker!
Harkstede was de volgende post. Als je nog nooit van suppen hebt gehoord dan
had je daar moeten zijn. We hebben ons daar rot gesupt en ook daar onze puntjes
gepakt. En door naar Meerstad waar we in een spelletjescircuit de volledige
conceptie/geboorte hebben nagespeeld. Daar hebben we punten laten liggen….
Maar toch zijn we niet roemloos ten onder gegaan, we zijn één na laatste
geworden en hebben afgesloten met een BBQ bij Locomotion in Kolham met alle
16 teams.
Mocht het u interesseren, één van de teams uit Meerstad is winnaar geworden.
We hebben besloten dat we volgende jaar weer mee willen doen. Met dank aan
alle teamleden Bas, Marja, Petra, Wilfred, Ida, Mark, Kate, Corrie en
ondergetekende.
De inschrijving voor volgend jaar is open dus je kunt je nu al aanmelden voor
volgend jaar zodat je niets hoeft te missen van de pret.
Met vriendelijke groet,
Klaasje Pen

Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen
Bank: RABO
NL19RABO0352752629

Activiteiten rond ons dorp
Al een aantal keren hadden we gehoord dat het heel leuk zou zijn als er een bankje geplaatst
zou kunnen worden bij het fietspad op de dijk van het Schildmeer, bij de zorgboerderij.
Anje Huijssoon wist via de Herinrichtingcommissie gratis een nieuwe picknickbank te
organiseren. Na veel omzwervingen en getelefoneer arriveerde hij eindelijk en kon de bank
geplaatst worden met hulp van de familie Huijssoon. Regelmatig zie ik er mensen even op
uitrusten, dus het voldoet zeker aan zijn doel.
Op dit moment is
het voor het
bestuur van
Dorpsbelangen
heel moeilijk om
veel activiteiten te
ontplooien door het
tekort aan
bestuursleden.
Mede daarom
hebben Anje
Huijssoon en mijn
persoon enkele
zaken opgepakt
voor het dorp.
Allereerst het wandelpad tussen de Graauwedijk en de Kanaalweg, Het z.g.n “Rondje
Overschild” Na overleg met de gemeente Slochteren hebben we een aanvraag ingediend bij de
Dialoog Tafel Groningen. Een loonbedrijf rond Overschild heeft samen met ons een offerte
opgesteld en deze aanvraag is gehonoreerd met een bedrag van bijna € 10.000,De bedoeling is dat een tracé van een meter breed iets wordt uitgegraven, waarna er vulzand
op wordt gestort en daarna een laag van 10 cm. dikte DurEko-mix. Dit is hetzelfde materiaal
wat ook gebruikt is op het fietspad aan de noordkant van het Schildmeer. De uitvoering van
de werkzaamheden zal nog wel even op zich laten wachten omdat door de overvloedige
regenval het tracé veel te nat is om er op te werken. Bij de uitvoering zijn ook wat
vrijwilligers nodig, u hoort hier t.z.t. meer over.
Verder hebben we meerdere keren overleg gehad met de gemeente over de zwemsteiger bij
het Schildmeer en de aankleding er omheen. De gemeente Slochteren heeft geen financiële
ruimte om ons bij te staan de zwemsteiger te verlengen en om een klein strandje aan te
leggen. Wel kunnen we voor dit project misschien subsidie aanvragen bij de de Dialoogtafel
of bij Landschapsbeheer, hier zijn we mee bezig.
Verder heeft de gemeente toegezegd om, zo mogelijk, de oude steigerdelen uit het Schildmeer
te verwijderen. Dit in samenhang met werkzaamheden die aan de stenen golfbrekers in het
Schildmeer moet worden verricht.
Henk Kruizenga, in overleg met Anje Huijssoon.

Wij Gedenken
Fennechien Smit – van der Molen
Zij overleed op 8 juli 2015, op 82 jarige leeftijd.
Mevr. Smit heeft vroeger op Meerweg 1 in Overschild gewoond.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
****************************************

Aaltje van Leggelo - Schaaphok
Mevr. v. Leggelo overleed op 12 juli 2015, op 85 jarige leeftijd.
Zij heeft vroeger aan de Graauwedijk in Overschild gewoond.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
****************************************

Kees van Maar
Dhr. van Maar overleed op 1 september 2015 op 80 jarige leeftijd.
Hij heeft vroeger op de Kanaalweg 5 in Overschild gewoond.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Even voorstellen
Wij zijn Peter (42) en Harriët (31) Nanninga en wonen sinds juni 2014 op de Kanaalweg 6.
Peter komt van oorsprong uit Bedum en Harriet uit Ten Boer. We zijn met z’n tweeën samen
met onze 5 katten Silver, Chester, Diesel, Truus en Krummel en onze hond Floris.
Peter werkt als metaalbewerker bij Muelink & Grol en Harriët is thuis. Peter is helemaal gek
van voetbal en dan in het bijzonder van FC Groningen, Harriët houdt van muziek.
We zijn bij toeval in Overschild terecht gekomen in onze zoektocht naar een woning en zijn
in eerste instantie gestrand op Kanaalweg 4 maar op nummer 6 stond het bord Te Koop. De
toenmalige bewoners kwamen op dat moment net thuis en we konden direct de woning
bezichtigen en zijn helemaal verliefd geworden op ons huis en daar niet meer weggegaan.
Het mooie aan Overschild is dat het een compact dorp is, de rust, de omgeving, de natuur en
de saamhorigheid. Het is hier heerlijk wonen.
Heb je vragen dan zijn wij altijd bereid die te beantwoorden al dan niet onder het genot van
een kop koffie.
Met vriendelijke groeten,
Peter en Harriet Nanninga

Uit ons dorp vertrekken zo af en toe bewoners en er komen uiteraard
nieuwe inwoners. De redactie van Schildjer Proat bezoekt de nieuwe
bewoner(s), na enige tijd, om een bloemetje te overhandigen.

Peter en Harriet Nanninga
Kanaalweg 6
Roy Smid en Melanie Bakker
Graauwedijk 31
Leoni met haar jonge hond
Peter Vermeer en Ina van Tebberen
Karen en Jasper Vermeer, tweeling
Loes Vermeer
Graauwedijk 8
Tel.: 06 13620914
Mail: info@petervermeer.nl
Zij komen uit Westerbroek.
Coen Miedema en zijn vriendin Karen
Oude Graauwedijk 4
Zij hebben het huis gekraakt en wonen er met
de honden Kalash en Aafje.

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

Even voorstellen
Wij zijn Peter (42) en Harriët (31) Nanninga en wonen sinds juni 2014 op de
Kanaalweg 6. Peter komt van oorsprong uit Bedum en Harriet uit Ten Boer. We zijn
met z’n tweeën samen met onze 5 katten Silver, Chester, Diesel, Truus en Krummel
en onze hond Floris.
Peter werkt als metaalbewerker bij Muelink & Grol en Harriët is thuis. Peter is
helemaal gek van voetbal en dan in het bijzonder van FC Groningen, Harriët houdt
van muziek.
We zijn bij toeval in Overschild terecht gekomen in onze zoektocht naar een woning
en zijn in eerste instantie gestrand op Kanaalweg 4 maar op nummer 6 stond het bord
Te Koop. De toenmalige bewoners kwamen op dat moment net thuis en we konden
direct de woning bezichtigen en zijn helemaal verliefd geworden op ons huis en daar
niet meer weggegaan.
Het mooie aan Overschild is dat het een compact dorp is, de rust, de omgeving, de
natuur en de saamhorigheid. Het is hier heerlijk wonen.
Heb je vragen dan zijn wij altijd bereid die te beantwoorden al dan niet onder het
genot van een kop koffie.
Met vriendelijke groeten,
Peter en Harriet Nanninga

In 2015 zijn geslaagd:
Bram van der Veen
Darja Gramberg
Sarina Meertens
Nora Wildeboer
Tristan Wildeboer
Gijs Noordenbos
Timo Boer
Thijs Huyssoon
Willem Huyssoon
Dirk Huyssoon
Namens de redactie van Schildjer Proat alle geslaagden

VAN HARTE GEFELICITEERD!!!

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 POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-566390
email: gert3d@yahoo.com
reserveringen: wdevries25@gmail.com

Nieuwsbrief September 2015
Na de zomersluiting zijn we ons eerste volle seizoen begonnen en we mogen ons gelukkig
prijzen met het initiatief van de werkgroep evenementen om een Ladies Fair te organiseren.
We hopen natuurlijk op veel (dorps)
bezoek en gezelligheid, daar is ons
gebouw tenslotte voor.
We hebben ook bedacht om mee te
doen met de landelijke Burendag, dat is
een volgende mogelijkheid om met
elkaar een praatje te maken, een
drankje te drinken en een hapje te eten.
Het kan u niet zijn ontgaan: we hebben
gefolderd, ons email bestand gebruikt,
op Facebook geplaatst, een spandoek
opgehangen, en nu lees je er over in de
Schildjer Proat. Het enige dat je nog
moet doen is: AANMELDEN. Dat is
echt even nodig, anders weten we niet
wat we in huis moeten halen.
Samen met de werkgroep
evenementen zullen we ook dit jaar een
Kerstmarkt organiseren. Elders in de
krant kun je informatie vinden als je
mee wilt doen met een kraam.
Wij doen verder ons best om de
Pompel gebruiksklaar te houden voor
alle activiteiten die JIJ misschien in
gedachten hebt. Dat kan sport zijn, een
feestje, jeugd of senioren activiteiten,
een discussiegroep, je verzint het maar!
Op de zaterdagmiddagen proberen we de bar en keuken te bemensen zodat je iets kunt
komen drinken en eten. Vanwege het kleine groepje vrijwilligers lukt dat soms niet en soms
ook wel als iemand zich op het laatste moment opgeeft. We zouden hier graag wat meer
regelmaat in zien, dan weet ieder wat er te verwachten is. In ieder geval is het zo:
we kunnen het niet met zo’n klein clubje blijven doen!
We vergaderen elke 1e dinsdag van de maand (20:00u), iedereen is dan welkom! De Pompel
is actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je alle ontwikkelingen en
oproepen gemakkelijk volgen. Heb je een idee? Stuur ons dan een mailtje!

Kunst aan de Muur in Overschild
Overschild is een werkgroep rijker: de werkgroep Kunst aan de Muur.
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Pompel richt de nieuwe werkgroep in het
dorpshuis De Pompel een permanente expositie in van amateurkunst uit Overschild.
Achter veel voordeuren in Overschild gaat ongetwijfeld veel kunsttalent schuil.
Schildjers die in hun vrije tijd schilderen, tekenen, boetseren, borduren, enzovoort.
Uit – valse – bescheidenheid blijft veel van dat talent verborgen, terwijl de kunstuitingen vaak de
moeite waard zijn om getoond te worden.
De werkgroep Kunst aan de Muur wil zich hiervoor sterk maken en een permanente expostitie
stimuleren en coördineren.
De werkgroepleden hebben het voortouw genomen en tijdens de zomervakantie enkele van hun eigen
kunstwerken opgehangen in verschillende ruimtes in het dorpshuis.
De expositie is toegankelijk tijdens de openstellingen van het dorpshuis.
Iedere inwoner van Overschild die met zijn of haar kunstuitingen naar buiten wil treden en ze in De
Pompel tentoon wil stellen wordt uitgenodigd om contact op te nemen met de contactpersoon van de
werkgroep (zie hieronder) en te vragen naar de (beperkte) voorwaarden.
De werkgroep bestaat uit:
Marian Stegeman
Marga van den Berk, of
Rob Gramberg (contactpersoon: grambergrob@hotmail.nl of 06 16678193)
Op het moment van verschijnen van deze Schildjer Proat zijn in verschillende ruimtes van ons dorpshuis al de
nodige kunstwerken te zien:
Grote vergaderzaal:
4 werken van Marga van den Berk (M2 Uit de Werkelijkheid; Mode; Drieluik en Onderbroek aan of uit?
Binnenplein (bij het biljart):
3 werken van Marian Stegeman (Symmetrie).
Kleine vergaderzaal:
6 werken van Hennie Hermans (Cambodja 408; Syrië; Hiernamaals?; Paardenhoofd; Afwijzing; De Cocon en
Stamvrouw).
Ontmoetingsruimte:
4 werken van Rob Gramberg (De Zwanen van Stonehenge; Herfst in Overschild; De Touwladder en De Brug.
{Is een ruimte op slot en wilt u toch de kunstwerken bekijken vraag dan bij de dienstdoende barvrijwilliger om de sleutel}

De tentoongestelde werken laten een grote variëteit aan gehanteerde technieken zien. Achter veel van de werken
gaat vaak een heel verhaal schuil.

WINDLUST MAIL
In deze mail neem ik u mee naar
afgelopen zaterdag, de open
monumentendagen (zondag hadden we
wat anders bij de hand en dat leest u
hierachter aan) met de Fivelstad
wandeltocht en de gelegenheid om bij ons
gratis een zakje tarwemeel op te komen
halen. Wij hebben tot aan het eind van de
dag 22 bezoekers op de molen gehad,
waaronder enkele oud-Schildjers en dat is
voor ons doen helemaal niet gek. Wel zijn
er tientallen wandelaars langs de Windlust
gekomen om daarna dwars door het
SAAB-museum hun wandeltocht te
vervolgen. De route was met lint en
bordjes aangegeven, maar het leek erop
dat er hele volksstammen toch niet
helemaal wisten waarlangs de weg ging.
Als molenaar, kijkend vanaf de stelling,
was dat best leuk om te zien.
Uiteraard zijn we die dag ook druk aan het malen geweest, vooral ‘s middags begon de
wind wat aan te trekken. We hebben ongeveer 80 kg tarwe gemalen en het was mogelijk
om een goed product te maken. Ook de builkist is druk aan het werk geweest om het
gemalen meel van zoveel mogelijk gries en zemelen te ontdoen. Mocht u nog behoefte
hebben aan een zakje meel kom dan als we open zijn gerust eens langs.
We hebben inmiddels het boerengemaal zover gereed dat er alleen nog maar een goede
motor nodig is om ook daarmee aan het malen te gaan. We broeden nog op een manier
om de kaar te vullen, omdat deze een erg hoge bovenkant heeft en Marius en ik niet de
allergrootste molenaars zijn.
Er wordt momenteel naar fondsen gezocht om het motorhuisje te restaureren en het ligt in
de bedoeling dat daar t.z.t. weer een stationair lopende dieselmotor (liefst een Brons zoals
in het verleden) in komt te staan die dit boerengemaal-koppel gaat aandrijven. Leuk
vooruitzicht. Brengt ook weer wat levendigheid in het dorp.
Met de aandrijving van het oliepersje zijn we nog niet verder gekomen. We denken er aan
om met hars de riemschijven stroever te maken, maar misschien wil een strook
schuurlinnen ook uitkomst brengen. Dit wordt een klusje voor van de winter.
En dan nu de zondag. U heeft misschien in de krant kunnen lezen dat de NAM
zwaartekracht-metingen gaat verrichten. Ook Radio Noord heeft er al aandacht aan
besteed. Hiervoor zijn locaties uitgezocht die publiek toegankelijk zijn en dat gedurende
langere tijd (vermoedelijk enkele tientallen jaren) ook zullen blijven. Men had aanvankelijk
de Pompel in het vizier om dit te gaan doen, maar er bleken holle ruimten onder de vloer

waardoor deze metingen onnauwkeurig zouden worden. Daarna ben ik benaderd of de
Windlust ook een geschikte locatie zou kunnen zijn. Met de mensen van de firma, die deze
metingen gaan doen hebben we vervolgens de molen helemaal bekeken en de Windlust
blijkt geschikt te zijn. We zouden nog wel horen hoe en wanneer.

Dit speelde allemaal enkele weken
geleden en inmiddels zijn afgelopen
zondag de eerste metingen verricht.
Twee weken lang wordt er elke dag op
een bepaald moment gedurende ca. 20
minuten een meting verricht en op
bepaalde dagen gaat er een langere
meting plaatsvinden. Op de vloer van de
begane grond is een merkteken
aangebracht en de meetapparatuur
wordt elke keer op precies diezelfde plek
neergezet. Het hele spul komt met een
autootje aan, wordt uitgeladen en na
afloop gaat alles weer mee naar de
volgende meetlocatie. Drie cilinders met
zendertjes erboven op en een laptop die
draadloos met de gegevens uit deze
cilinders wordt gevoed.
Tijdens deze metingen is het zaak dat er
bij de molen zo weinig mogelijk

beweging is zodat er geen ongewenste
trillingen ontstaan. Dit houdt in dat er geen
auto’s dicht langs mogen rijden, liever ook
geen voetgangers en het houdt voor het
SAAB-terrein in dat er op die tijdstippen
niet met de vorkheftruck kan worden
gewerkt. Op die momenten mag de molen
ook niet draaien want u weet allemaal wel
dat als we aan het malen zijn trilt en schudt
het hele gebouw. Metingen dus
waardeloos. Als er veel wind is moeten de
deuren zelfs dicht.
Toen de metingen klaar waren hebben we
de spullen nog even goed bekeken en toen
zagen we ook hoe gevoelig deze
apparatuur is. De meters sloegen tot buiten
het meetkader op het scherm van de
laptop uit en we liepen er alleen maar
voorzichtig naartoe. Gert de Vries heeft
enkele foto’s gemaakt en daarmee heeft u
een indruk hoe een en ander in z’n werk
gaat. Het blijkt nu dat Overschild het
geografische centrum van deze metingen
is en dat er tussen de 90 en 100
meetpunten zijn die in onregelmatige
cirkels rond Overschild liggen.

Nou het is wel
een heel verhaal
geworden, maar
ik hoop dat u het
met
belangstelling
heeft gelezen.

Voor nu tot
mails/meels.
Lex.

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
08:45-12:00 / 13:00-17:45
15:45-20:45
08:45-12:00 / 13:00-17:45
08:45-12:00 / 13:00-17:45
08:45-16:30

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 bijna ten einde. De
opkomst was redelijk goed dit seizoen. Per 1 oktober stoppen we met het
zomeravond voetbal. Wel hebben we op de valreep nog nieuwe voetbalshirts
weten te bemachtigen. Zowel van dhr. Van Leggelo als van Erik Pen hebben
we nieuwe shirts gekregen, waarvoor dank! Het nieuwe voetbalseizoen zal
beginnen op de eerste zondag in april 2016.
N.B.! Het sportveld is geen dumpplek voor uw snoei- en tuinafval!!

Volleybal
Het volleybal in de zaal gaat per 1 oktober weer van start. Elke
maandagavond om 20:30 uur wordt er gevolleybald tot ongeveer
22:00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 2,- euro per keer.

Aerobics
Ook op onze laatste oproep om meer leden te werven voor het aerobics zijn geen reacties
gekomen. Hierdoor hebben we besloten om per direct met het aerobics te stoppen, aangezien
de inkomsten bij lange na niet opwegen tegen de kosten.

Contributie
In de maand oktober zullen we weer langskomen voor de contributie over 2015. De kosten
voor een lidmaatschap bedragen slecht € 5,- per jaar voor de actieve leden. Als niet actieve
leden kunt u ook als gezin steunend lid zijn en dat kost slechts € 5,- voor het hele gezin per
jaar.

Namens s.v. MONO,
Erwin van der Laan

De vakantie is weer voorbij en de herfst is in aantocht.
Reden voor de werkgroep om weer aan het werk te gaan met het organiseren van
evenementen en doeactiviteiten voor groot en klein.
Het eerste "evenement" hebben we al weer gehad.
Op 29 augustus hadden we de jaarlijkse schuurverkoop.
Er werd enthousiast deelgenomen door vele dorpsgenoten.
Ook over de bezoekers viel niet te klagen.
Het volgende "project" hebben wij groots aangepakt.
De Lady's Fair!!!!
Op 18 september gaan we helemaal los.
Meer dan 40 standhouders staan klaar voor de,
hopelijk vele dames, die de Fair komen bezoeken.
Er staan heel veel verschillende stands, van
nagelstylistes tot tatoeagespecialisten.
De werkgroep heeft natuurlijk ook een stand!
Wij staan er met het Rad van Avontuur en het
enveloppentrekken.
Er zijn vele mooie prijzen te winnen, dus schroom niet
om tijdens je bezoek lootjes en enveloppen te kopen.
De Fair is van 16.00 uur tot 21.00 uur in de Pompel aan
de Meerweg.
De entree is gratis!
En voor de eerste 50 bezoeksters hebben wij een gratis,
gevulde, goodybag.
Dus dames, zorg dat je er op tijd bij bent!!!!

21 november willen wij kijken of we de goede Sint bereid kunnen vinden om een bezoekje
aan de kinderen in Overschild te komen brengen.
Hierover later meer.
Als we dat gehad hebben, gaan we door naar de Kerstmarkt.
Wij, Evenementen, hebben onze medewerking toegezegd aan het opbouwen van de
Kerstmarkt, deze is op 11 december aanstaande.
Daar gaan wij natuurlijk ook weer staan met een stand.
Dus, er is nog genoeg te doen voor de werkgroep!
En we gaan natuurlijk door met het organiseren van andere activiteiten.
Graag tot ziens!
Namens de werkgroep, Joba

Uw leveranciers van :
Sierbestrating
Tuinhuisjes
Tuinhout
Blank hout
Vijverbenodigdheden
Tuindecoratie
Tuinmeubelen
Tuinverlichting
Zand en Grond
Split en Natuursteen

Dag allemaal,

De Schildgroep

Zaterdag 12 september hebben we nog een keer INUNDATIE
gespeeld tijdens de Fivelstadtocht die door Overschild kwam.
De bezoekersaantallen vielen wat tegen, maar we hebben toch
een hele goede speeldag gehad. De wandelaars hebben de blik
duidelijk op het eindpunt gericht en niet op een half uur pauze.
Onderweg naar De Pompel kwamen de deelnemers van alles
tegen, zo stonden er 2 Duitse militairen en was vrouw Dreise
haar zoon kwijt.
Alles met elkaar een hele leuke dag en voor herhaling vatbaar.
Met dank aan alle vrijwilligers voor de loyale medewerking.

Wat staat er verder op de rol voor de Schildgroep?
We willen graag spelen op het 30 minuten los festival met het oorlogsstuk maar missen op dit
moment nog een vervanger voor de dominee. Wie durft de uitdaging aan?
Sowieso is de Schildgroep op zoek naar mannen, maar natuurlijk ook vrouwen, voor de
komende jaren.
Dit jaar zal er geen zelf geschreven stuk worden geproduceerd maar wordt er weer een
ouderwetse klucht of blijspel ingekocht. Eén en ander heeft te maken met het hebben van te
weinig tijd….
Het goede nieuws is dat er met het volgende Oranjefeest in ieder geval weer een toneelstuk
zal zijn. Hoe en wat? Dat weten we nog niet maar de Schildgroep zou de Schildgroep niet zijn
als het niet verrassend zou zijn.
Maar eerst zien we jullie graag op 9 oktober in het Vrijdagtheater (Prinsentheater) in
Groningen.
Met theatrale groet,
Klaasje Pen
0596 566272
MANNEN MELDT U!

Kinderspeelweek 2015 is helaas weer voorbij…
We hebben een fantastische week gehad. Namens deze weg willen we nog een
keer iedereen heel erg bedanken die ons geholpen heeft om speelweek weer
mogelijk te maken.
Verderop in het speelweek verslag staan verhalen van de groepen. Voor een ieder
die nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan,
www.kinderspeelweekoverschild.nl
Het thema van volgend jaar zal zijn FEEST. Waarom?? Omdat wij als speelweek
Overschild 35 jaar bestaan!! We willen er dan ook een extra groot feest van
maken. Wil je weer meedoen? Dan mag je, je opgeven via de site.
Met vriendelijke groeten,
Het Speelweekbestuur, Rita, Johan, Martijn, Willy en Sandra

Hieronder volgen de stukjes van de groepen.

De speurtocht door het dorp:
Speurtocht op de Dinsdag. Per groep gingen we op stap om 10 opdrachten onderweg te
vinden en te maken. Ook onderweg waren er 6 thuis opdrachten en zo moesten ze bij Bonna
een puzzel maken. Het leesplankje voor de grote en een fruitschaal puzzel voor de kleintjes.
Bij Maaike was er een proeverij en dat dit niet altijd even gemakkelijk is werd daar bewezen.
Bij Petra moesten ze een poster maken met diverse kledingstukken. Dit mocht geplakt,
geknipt of getekend worden. En vijf verschillende posters vormde een mooie opdracht.

In de regen strijden om een negerzoen. De kleinste mochten vangen met de hand en de grotere
met hun mond. Dit gaf weer heel veel hilariteit.
Bij Greet kregen ze een puzzel in code en die moest ontcijferd worden. Maar ook in een
opdracht ontbreekt wel eens een letter of woord. De kleintjes kregen een fotovel met diverse
beroepen. En daar wisten ze heel veel vanaf. Greet en Jan trakteerde een ieder op een heerlijk
ijsje.
De uitslag van de speurtocht was als volgt. Op de vijfde plek groep 2 met 72 punten Op de
vierde plek groep 1 met 74 punten De derde plek was voor groep 3 met 76 punten. Groep vier
werd tweede met 77 punten En de winnaars waren groep vijf met 78 punten.
Op het veld werd geëindigd met de opdracht 1 persoon te verkleden naar aanleiding van het
thema.

En wat gebeurt er allemaal aan de dijk van het Eemskanaal ?
We mochten in de SP van maart 2012, november 2013 en maart 2014 reacties van het
waterschap ontvangen op door ons gestelde vragen. Sinds de aardbevingen in onze provincie
politiek Den Haag op z’n grondvesten doet schudden (ten minste dat hopen we), is er ook
aandacht gekomen voor het gevaar voor eventuele dijkschade in ons gebied. Op nieuwe vragen
ontvingen we de volgende bijdrage van de heer H. van der Leij (waterschap Hunze en Aa):

Beste bewoners van het gebied nabij de Eemskanaal kade z.z.,
Het waterschap is vorig jaar en dit jaar bezig met het op hoogte brengen van de Eemkanaal
kade aan de zuidzijde. De kade moet een kruinhoogte hebben van 1,80 meter + NAP. Als
gevolg van zetting van de ondergrond was deze hoogte op een aantal trajecten niet meer
aanwezig. De kade wordt afgewerkt op 2,00 meter + NAP zodat dit voor de komende jaren weer
in orde is.
De afmetingen van de kade veranderen niet en het fietspad wordt met dezelfde afmetingen als
eerder weer op de kade gelegd. Het werk loopt iets achter op de oorspronkelijke planning maar
het waterschap gaat er op dit moment van uit dat het werk inclusief het fietspad uiterlijk eind
oktober geheel gereed is.
Het waterschap is opdrachtgever van dit werk en voert de vervanging van het fietspad uit in
opdracht van de gemeente. Het fietspad blijft dus net als in het verleden een
verantwoordelijkheid van de gemeente, voor concrete vragen hierover dient u de gemeente te
benaderen.
Wat betreft de aardbeving belasting en de bescherming van de gehele zuidelijke Eemskanaal
dijk kan ik u het volgende berichten: Uit de in opdracht van ons waterschap uitgevoerde
onderzoeken naar de sterkte van de dijk in verband met de aardbevingen kan worden
geconcludeerd dat de zuidelijke dijk hiertegen bestand is. Wel kan er enige schade ontstaan bij
een zware aardbeving maar geheel bezwijken lijkt erg onwaarschijnlijk.
Hier hoort echter de volgende kanttekening bij. Door de KNMI en het SODM wordt aan de
minister van EZ gerapporteerd inzake de sterkte van de, door gaswinning in het Groningen
gasveld opgewekte, aardbevingen. In deze rapporten wordt echter aangegeven dat er een
kleine kans is dat de maximaal aangegeven aardbeving toch kan worden overschreden in
kracht. Daarnaast zeggen de rapporten niet hoe lang een dergelijke beving kan duren.
Deze 2 onzekerheden in de onderzoeken naar de sterkte van de aardbevingen zorgen er voor
dat het waterschap dus ook niet met zekerheid kan zeggen dat de zuidelijk dijk voldoende
sterkte heeft. Wel hebben wij de maximum kracht van een aardbeving, die in het kerngebied
van het gasveld kan voorkomen en die hoger is dan de mogelijke aardbeving in het gebied van
het Eemskanaal, als belasting op de dijk gezet en ook deze belasting op veel verschillende
manieren in de onderzoeken op de dijk laten terecht komen.
Door het onderzoek op deze wijze te laten uitvoeren hebben we er vertrouwen in dat de
zuidelijke dijk robuust genoeg is om uw veiligheid in voldoende mate te garanderen maar enige
onzekerheid als gevolg van de onbekendheid van de maximum aardbevingskracht blijft
bestaan. Het is daarom ook van groot belang dat de minister zo snel mogelijk besluit de
gasproductie verder te verlagen en daarmee ook dit risico
door de onzekerheid te verkleinen.
Met vriendelijke groet,
Henk van der Leij
specialist Kering en Veiligheid

Repair Café Harkstede
Sinds een jaar kent Harkstede een Repair Cafe. Daarmee sluiten we aan bij het
concept van de Stichting Repair Café. Zie www.repaircafe.nl
In Harkstede wordt het Repair Café georganiseerd door de Vereniging
Dorpsbelangen Harkstede in samenwerking met de Protestantse Kerk, Novo en
Pand404. We zijn te vinden op Facebook onder Repair Café Harkstede.
Onder het motto "Weggooien, mooi niet" organiseren we eens per kwartaal op
een zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur bij de Kinderboerderij Novo Ons
Hertenkamp, Appelhof 32 een middag waar we samen met bezoekers
meegebrachte stukke spullen repareren. Dat kan van alles zijn: kleding,
(huishoudelijke) apparaten, computers, meubeltjes, speelgoed, fietsen, etc. Onze
reparateurs staan dan klaar. Voor de reparaties vragen we geen geld,maar een
vrijwillige bijdrage in de fooienpot. Daarvan betalen we de kosten die we maken
voor de aanschaf van klein reparatiematerieel en organisatiekosten.
Vaak doen we er een extra activiteit bij. Deze keer zamelen we overtollig
gereedschap is voor Gered Gereedschap.

ZATERDAG 3 OKTOBER
van 13.00-17.00 uur
bij Kinderboerderij NOVO Ons Hertenkamp - Harkstede

REPAREREN WE SAMEN UW
Huishoudelijke & Elektrische apparaten & Meubeltjes & Speelgoed
Kleding & Fietsen & Brommers PC’s & van alles wat stuk is
HELPEN WE MET
Het leren werken met (naai)machines, gereedschappen, elektrische apparaten

EXTRA ACTIVITEITEN !

INZAMELING GEREEDSCHAPPEN
Voor de Vereniging Gered Gereedschap verzamelen we overtollige
gereedschappen en naaimachines voor mensen in ontwikkelingslanden.

ACCESSOIRES-RUIL
Van sieraden, shawls, riemen, tassen, schoenen etc.
De te ruilen accessoires moeten wel in goede staat zijn.
Voor alle bezoekers is er een geraniumstekje uit de Pluktuin.
Met gebruiksaanwijzing voor het overwinteren.

IN TE ZAMELEN GEREEDSCHAPPEN
- Timmergereedschap
- Metsel/Bouw gereedschap
- Metaalbewerkingsgereedschap
- Auto/Garage gereedschap
- Smederijgereedschap
- Kleermakersgereedschap
- Loodgietergereedschap
- Gereedschap voor een electricien
- Gereedschap voor een schoenmaker.
- Elektrisch gereedschap bv:.boormachines, lasapparatuur
- Generatoren, zaagtafels, kleine draaibanken, typmachines met ronde
linten (dus geen cassettes), strijkijzers, gesorteerde spijkers, bouten,
moeren etc.

WAT ZAMELEN WE NIET IN?
- Tuingereedschap (m.u.v. schoppen)
- Computers
- Huishoudelijke apparaten

Herfst
Iedereen ervaart de herfst anders. Herfst, met zijn
grijze, koude dagen, mist en harde wind, maar ook met
zijn prachtige strakblauwe luchten en schitterende
herfstkleuren. Misschien wil je er nog niet aan maar de
herfst is weer in aantocht. Als ik in de vroege ochtend
met mijn hoofd in een spinnenweb loop ben ik niet blij.
Maar de prachtige kleuren maken herfst voor mij een
van de mooiste seizoenen van het jaar!
Herfst, ten noorden van de evenaar is het herfst van 21 september tot met 20 december.

Herfstspreuken:
Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang.
November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen.
Hebben katten in de herfst een heel dikke vacht, dan wordt een strenge winter verwacht.
Brengt de herfst ons laat nevelvlagen, dan zal sneeuw ons in de winter plagen.
Vorst in september - een zachte december.
Trekvogels in septembernacht, zij maken de kersttijd zacht. Als in september de donder knalt,
met kerstmis sneeuw met hopen valt.
Als in november het water stijgt, gedurende de winter gij 't nog vaker krijgt.
Is er met Sint Maarten nog loof aan de bomen, dan mag men van een strenge winter dromen.
In de wijnmaand zon, winter kent dan geen pardon.
Als de hemel betrokken is, moet het goede humeur de zon vervangen.

Herfst, interessante weetjes
Wist je dat mensen die geboren zijn in de herfst langer leven? Uit onderzoek blijkt dat mensen die
in de herfst zijn geboren gemiddeld een half jaar langer leven dan mensen die in het voorjaar
geboren zijn.
Wist je dat september de herfstmaand genoemd wordt? Tja, de reden dat deze maand zo genoemd
wordt is omdat de herfst in september begint. Andere namen voor september zijn fruitmaand en
gerstmaand.
Wist je dat in de herfst het land bemest wordt? De oogstrijd is in de herfst. Uien, aardappelen,
suikerbieten enzovoort moeten uit de grond gehaald worden. De grond moet hierna wat extra’s
krijgen, de voedingsstoffen zijn in de producten gaan zitten, dus moet de grond bemest worden.
Wist je dat veel mensen spinnen koppelen aan herfst? Die associatie van
spinnen en herfst klopt eigenlijk niet. Spinnen zijn er namelijk het hele
jaar. Hoe komt het dan dat we bij spinnen vooral aan herfst denken? De
spinnen zijn volwassen geworden en hierdoor dus gemakkelijker te zien.
Spinnen worden in het voorjaar of in het najaar volwassen (uitgezonderd
enkele soorten die in de winter volwassen worden). Zodra het kouder
wordt zie je steeds minder spinnen, ze kunnen namelijk niet tegen vorst
en gaan op zoek naar een warme plaats.
Wist je dat dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden kouder, de grond koelt daardoor
meer af. De waterdamp die onzichtbaar is en die in de warme lucht van de dag zit, condenseert tot
dauw, waterdruppels.
Wist je dat veel dieren in de herfst voorbereidingen treffen voor de komende winter? Vogels
en vlinders trekken naar het zuiden, andere dieren gaan extra eten om goed voorbereid aan de
winterslaap te kunnen beginnen. De egel maar ook slangen , kikkers en padden, vleermuizen
houden een winterslaap. Eekhoorns gaan niet in winterslaap maar leggen wel een voorraad
aan in de herfst, kunnen ze in de winter lekker binnen blijven. De worm graaft zich in en de
reeën en vossen krijgen bijvoorbeeld een dikkere vacht.
Wist je dat paddenstoelen ook niet iets is van alleen in de herfst? Paddenstoelen zijn vooral
een vochtige omgeving nodig en ja daar is de herfst natuurlijk ideaal voor. De zomer is wel
heel belangrijk voor het zien van paddenstoelen in de herfst, is het nat en warm in de zomer
dan zie je veel paddenstoelen. Een droge, koude zomer geeft weinig paddenstoelen. Maar je
kunt dus het hele jaar door paddenstoelen zien, behalve bij langdurige droogte in de zomer en
veel vorst in de winter.
Wist je dat het verdwijnen van chlorofyl de oorzaak is van het verkleuren van de bladeren in
de herfst? Het groen kleurende chlorofyl verdwijnt in de herfst. Eigenlijk zitten oranje en geel
altijd wel in het blad, maar in de zomer kunnen je die kleuren niet zien omdat het groen
kleurende chlorofyl er over zit.
En nog een laatste……
Wist je dat herfst een moeilijk rijmwoord is? Probeer maar eens wat te rijmen op het woord
herfst :-).

Tetjehorn
Natuurgebied Tetjehorn krijgt ganzenrasters.
In het natuurgebied 't Roegwold,
deelgebied Tetjehorn, is een raster
geplaatst. Dat moet voorkomen dat
jonge, nog niet vliegvlugge ganzen
vanuit het natuurgebied gaan
foerageren op landbouwgebied. De
aanleg van het raster (bijna een
kilometer) vloeit voort uit het
zogeheten ganzenakkoord, dat de
provincie, boeren en
natuurorganisaties vorig jaar hebben
ondertekend.

Met het raster wordt geprobeerd om schade
aan landbouwgewassen te voorkomen. Het
raster heeft op bepaalde afstanden een
opening die met uitzondering van de
broedperiode, het gehele jaar open staan.
Op deze manier kan het klein wild zich
ongehinderd verplaatsen. Het raster is
geplaatst door Landschapsbeheer
Groningen in samenwerking met
Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer
Annet M. de Jong
boswachter

Een nadere kennismaking van dorpsgenoten, in de volgende combinaties, die mogelijk
zijn: dochter – moeder, dochter – vader, zoon – moeder of zoon – vader.

Dochter

Vader

1.

Hoe heet je

Marja Stok

Wilfred Stok

2.

Hoe oud ben je?

19

42

3.

Wat voor school/werk
doe je?

HBO mobiliteit

Meettechnicus

4.

Welke hobby’s heb je?

Katten aaien

Tuinieren

5.

Ben je verliefd?

Nee

JA

6.

Wat eet je het liefst?

Bürek Spinazie

Hollandse pot met
gehaktbal

7.

Wat is je favoriete
drankje?

Sinas

Weissbier

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Pink & Country Rock

Klaus Wunderlich

9.

Wat lees je graag?

Het nieuws / Krant

Dagblad v/h Noorden

10. Wat is je favoriete
tv-programma?

GTST

Man bijt hond

11. Huisdieren?

Geen

Geen

12. Wat wil/wou je later
worden?

Astronaut

Bakker

13. Wat vind je van
Overschild?

Vrij rustig

Een gezellig dorpje

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

Ik zal graag een SRV
Wagen in Overschild
zien.

Een Getränkemarkt

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Wim en Robert Kiel

De Rode kruis collecte heeft dit jaar € 220,95 opgebracht.
Met dank aan de collectanten,
Martha Ritsema

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
____________________________________________________________________________

Kerstmarkt in de Pompel, 11 december 2015, 15:00u – 21:00u
Wli je meedoen? De afmeting van de kraam is 3 x 1
meter. Er zal in verlichting/elektriciteit worden
voorzien, de kerstsfeer, versiering en inrichting van de
kraam worden aan de standhouder overgelaten.
Hoewel we in het gebouw meer ruimte ter beschikking
hebben dan in voorgaande jaren, geldt toch het
principe: "vol is vol"en "wie het eerst komt , wie het eerst maalt".
Kijk voor de reservering van een kraam op: http://goo.gl/uYeMgl

Ooievaars
Wie is het de laatste tijd niet opgevallen. Ooievaars bij bosjes.
3 stuks op de molen Windlust in Overschild. Overal op de landerijen
rondom ons dorp. 1 x 14 stuks in een weiland gezien waar de Laanweg een
driesprong vormt met het Eemskanaal ZZ. En dan weer hier en dan weer
daar. Overal ooievaars.
Waar komen ze vandaan en waar gaan ze heen? Ik weet overal geen
antwoord op. Het gaat wel goed met de Stork. In 1969 waren er nog slechts
17 broedparen in heel Nederland te vinden. Voor Vogelbescherming Nederland reden genoeg
om een intensief herintroductieproject op te gaan stellen. Verschillende buitenstations zijn er
opgericht en een groep vrijwilligers heeft zich georganiseerd en hebben de handen flink uit de
mouwen gestoken. Mede door deze groep STORK (Stichting Ooievaars Research &
Knowhow) de Vogelscherming en de veerkracht die
ooievaars blijkbaar hebben is de stand sterk verbeterd. In
2000 broedden er 396 paren in ons land, in 2007 waren er
600 paren, in 2012 800-900 paren. Vanuit deze speciale
'ooievaars-buitenstations' weten ooievaars zich weer te
redden en worden steeds minder afhankelijk van de
buitenstations. De toekomst voor de ooievaar lijkt daarmee,
althans voorlopig, veilig gesteld.
Even wat meer over ooievaars.
Ooievaars zijn trekvogels. Ze vertrekken rond augustus en in maart komen ze weer terug.
Nederlandse ooievaars volgen vooral de trekroute via Spanje en maken via Gibraltar de
oversteek naar Afrika (de westelijke route). De meeste andere (vooral Oost-Europese)
ooievaars maken gebruik van de oostelijke route, via Turkije en Israël. Ooievaars die in de
buitenstations zijn groot geworden trekken niet altijd weg en blijven in ons land overwinteren.
Het voedsel, dat bestaat uit kikkers, muizen, mollen en insecten, wordt vooral gezocht in
weilanden en hooilanden. Hoe gevariëerder deze weilanden, hoe meer prooidieren er te
vinden zijn, en dus hoe geschikter het gebied is voor de ooievaar. Nieuwe natuurgebieden in
onze omgeving bieden dus veel mogelijkheden. Oorspronkelijk broeden ooievaars in bomen
in natte gebieden, maar deze broedplaatsen hebben ze al zeer lang geleden verruild voor
menselijke bebouwing en broedgelegenheid op palen.

Als twee ooievaars op hun nest zitten, verklaren ze
elkaar hun "liefde" met spectaculair
snavelgeklepper. Ooievaars zijn niet trouw aan
elkaar, maar 'nesttrouw'. Dat verklaart waarom
sommige ooievaarspaartjes lang bij elkaar blijven.
Een ooievaar is vruchtbaar vanaf het derde
levensjaar. De eieren zijn kalkwit of doorzichtig
geel, zonder tekening. Ze worden in de loop van
broedseizoen bruin gewolkt en hebben een fijne
korrelige textuur, meestal niet glanzend,
maar worden langzaamaan meer en meer
glanzend..

Ooievaars leggen gemiddeld 3 tot 5 eieren, welke 33 dagen worden bebroed. Ze beginnen
echter veelal bij het tweede ei al met broeden en daardoor komen de jongen dan ook met
tussenperiodes van 1 of 2 dagen uit het ei. Na 2 maanden slaat de jonge ooievaar voor het
eerst zijn vleugels uit en verlaat het zijn nest.

Bij de ijsbaan heeft 11 jaar lang een paal gestaan met een nest.
Elk jaar bezocht door 1 of meer ooievaars. Helaas nooit tot broeden gekomen. Toen nog te
vroeg? Misschien is het nu een juist moment om weer een paal op te richten om broedende
ooievaars in ons dorp te krijgen. Lex v/d Gaag en ik hebben de koppen bij elkaar gestoken en
Dorpsbelangen is bereid om financiële steun te bieden voor het oprichten van een nieuwe paal.
Komende herfst/winter is het plan om aan het klussen te gaan en we hopen dat Overschild in
het voorjaar klaar is om de ooievaars hartelijk welkom te heten met een nieuwe nestpaal.

Carel Leemhuis

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

Column

VAN GODFATHER TOT PENOZA.
De fascinatie voor de onderwereld vastgelegd
in boeken, films en muziek.
Het zal in 1973 (toch al 42 jaar geleden) zijn
geweest dat we de film Godfather hebben
gezien. Het was in Groningen, bioscoop aan
het Hereplein. Toen werd de toevoeging I nog
niet gebruikt, domweg omdat er nog maar één
film van was.
De film maakte grote indruk op mijn
gezelschap en zeker ook op mij.
Kennelijk zo erg dat we de tweede en derde
film niet gezien hebben. Althans niet in de
bioscoop.
Ik bleef echter wel geïnteresseerd. De films
kwamen op TV. Ik geloof zelfs een keer alle
drie achter elkaar. Dat trok ik niet en
bovendien kon ik er geen touw aan vast
knopen. Deze zomer heb ik het boek van
Mario Puzo eindelijk gelezen. Dat helpt mij
om het verhaal te begrijpen. Het boek
stimuleerde mij ook om eindelijk de
Soundtracks van alle drie de films te kopen.
De muziek van de eerste Godfather-films
klinkt uit mijn speakers terwijl ik dit schrijf.
Fantastisch.
Wat fascineert mij zo aan deze verhalen? Het
is het idee van macht maar ook van
rechtvaardigheid. Dat strookt niet altijd met
het geweld wat er gebruikt wordt. Maar ergens
wordt gezegd dat ze alleen maar hun vijanden
vernietigen. Nou ja, dat is toch een hele
geruststelling.
Het toeval wil dat deze week (2/3/4/
september) de films weer eens op TV zijn. Het
duurde even, voordat ik dat door had, zodat ik
film 1 miste. Bij het zien van de tweede film
werd me duidelijk waarom ik toch steeds de
kluts kwijt raakte. Er wordt, en dat is niet gek,

gewerkt met flashbacks. De papa Don Vito
Corleone (is Marlon Brando) wordt, toen hij
jong en o.a. nog op Sicilië was, gespeeld door
Robert de Niro. Tja en dat zeggen ze er niet
even bij. Als je dan weet dat de latere Don
(Michael), gespeeld door Al Pacino, ook een
aantal jaren vanuit de USA moest vluchten
naar Sicilië, kun je zomaar in de war raken.
Ik kan me voorstellen dat ik de enige ben die
dit soort verwarring kent, maar er is hoop dat
ik het nog eens helemaal helder krijg.
Nadenkend over deze interesse
(Boek/films/muziek) schrok ik van mezelf
toen ik dezelfde aandacht gaf aan de
Nederlandse misdaadserie “Penoza”. Ik volgde
deze serie, voor zover dat lukte. Nu het vierde
jaar deze maand start herhaalde men alle drie
voorgaande jaren. Twee afleveringen achter
elkaar. Ik vind Penoza spannend en goed
gemaakt. Binnen de Godfathersfeer is het
onmogelijk dat een vrouw aanvoerder is van
een misdaadorganisatie. Bij “Penoza” blijkt
dat wel te kunnen. Moeder Carmen is de baas.
De overeenkomst tussen Don Michael (Al
Pacino weet u nog?) en Carmen (Penoza) is
dat ze beide niet wilden, maar zij werden erin
betrokken door omstandigheden. Maar dan
zijn ze ook keihard.
Nee, ik praat niks goed ik geef weer.
Om mezelf een beetje gerust te stellen over
deze bijzondere interesse, heb ik bedacht dat ik
naar geen enkele andere geweldfilm kijk. Een
mooie detective, liefst Engels, kan er wel in bij
mij.
Laat u niet ontmoedigen door dit verhaal, maar
bekijk de Godfathers en half september weer
Penoza.
Jan Hesseling

Woordzoeker paddestoelen:

St. Kerk en Recreatie – Schildmeer vieringen

Stichting kerk en recreatie wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet
tijdens de 9 diensten die we afgelopen zomer periode mochten vieren aan
het Schildmeer.
Elke dienst werd bezocht door +/_ 100 personen of meer.
Voor sommige omliggende gemeentes iets om jaloers op te zijn.
Daar wij via deze diensten toch een grote groep bereiken is reden tot
dankbaarheid.
We hopen als stichting dan ook volgend jaar vanaf 3 juli weer van start te
gaan.
We wensen een ieder een goed winter seizoen en tot ziens.

De zuurkool van Bommen Berend
Een Groninger sage over Haren, Grote Griet en een kanonskogel
Het was een grote fout van Bernhard von Galen - de
Duitse bisschop van Münster - die dacht dat het gebied
van Groningen en omstreken nog steeds aan hem
toebehoorde. Maar het was ondertussen het gebied van
de Groningers zelf. Maar dat was voor Bommen Berend
- want zo werd hij ook wel genoemd - geen bezwaar om
toch naar het noorden op te trekken.
Hij begon in Coevorden en van Coevorden werd
gezegd: "Dat is een moeilijk te nemen vesting." Nou,
Bommen Berend had er geen enkel probleem mee. Hij
had duizenden kogels, twintigponders schoot hij af. Hij
had binnen de kortste keren Coevorden ingenomen en
kon hij doorstoten naar Boertange. Maar daar hadden ze
200.000 kogels voor hem klaarliggen. En hij probeerde
te onderhandelen maar er viel niet te onderhandelen met
de bevelhebber daar.
In Groningen had Carl von Rabenhaupt - de commandant die aangesteld was om Groningen te
verdedigen - er voor gezorgd dat op de Grote Markt een enorm kanon werd opgesteld: de
Grote Griet. Daar is nog een café naar genoemd en je kunt het nog bezoeken. En hij had het
laten richten op het zuiden want daar zou Bommen Berend vandaan komen. En inderdaad. Hij
maakte een omtrekkende beweging en Boertange kwam hij ook niet in. Hij had Coevorden
wel en alles wat daartussen lag, maar hij wilde Groningen hebben.
En daar stond hij in Deursen, vlakbij Assen. Daar sloeg hij zijn kampement op en langzaam
trokken ze met hun geschut richting het noorden, richting Groningen en kwamen aan in
Haren. Haren was een scheet voor ze! Dat was zo ingenomen. Er werd geroofd, gemoord,
geplunderd en binnen de kortste keren lag Haren aan zijn voeten, maar dat was niet zijn doel.
De grote stad die daar lonkte wilde hij hebben.
En als eerste vorderde hij de kerk. Daar zou hij gaan zitten en vanuit die plek zou hij het
geschut leiden. En dat deed hij ook. En hij deed zijn naam werkelijk eer aan. Hij schoot de
ene kogel na de andere op Groningen af, maar af en toe kwamen er een paar aardige terug.
Want Grote Griet, dat was bekend, daar kon je ontzettend zuiver mee richten.
Maar de overmacht van Bommen Berend zou de stad wel snel aan zijn voeten leggen. Maar
dat viel tegen. Hij was vijf dagen bezig met schieten, hij was zes dagen bezig. Geen enkel
teken van overgave kwam er vanuit de grote stad. Ja, het enige dat kwam, dat waren die
enorme twintigponders, die overal op en doorheen knalden. De ravage was groot. De
berichten waren niet best. En het lukte hem niet. Na acht dagen nog steeds niet. En hij begon
toch langzamerhand wanhopig te worden en te twijfelen: "Zou het lukken?"
Maar hij had het best naar zijn zin, want hij had Haren zo'n beetje leeggeplunderd en hij had
ontdekt dat je daar de heerlijkste zuurkool met spek kon eten en dat wilde hij iedere dag
hebben. De beste kok van Haren moest hem iedere dag een groot bord zuurkool met spek
leveren. Dat at hij dan met smaak op en dan keek hij af en toe door het venster naar
Groningen en dan kwam er weer zo eentje aan... uit de Grote Griet.

En het was op een dag, 27 augustus 1672, dat hij zijn bord op tafel had gezet en verbeten naar
de grote stad keek die maar niet wilde vallen. En hij draaide zich om naar zijn bord met
zuurkool... en dat is zijn geluk geweest, mensen! Want doordat hij zich omdraaide, hoorde hij
slechts even een zoevend geluid achter hem. Maar als hij had gekeken, dan had hij die
twintigponder op het venster af zien komen. Had hij gezien dat ie over de tafel vloog, zijn
bord met zuurkool meenam en er aan de andere kant de toren weer uitvloog. En met een
enorme dreun kwam de twintigponder zeven voet diep de grond in, de vette Groningse klei.
En op dat moment wist hij gewoon: "Het heeft geen enkele zin om daar nog tijd en geld aan te
besteden. Mijn manschappen willen weg, ze worden helemaal ziek van die enorme
twintigponders die op hun terecht komen." Er waren zoveel gesneuvelden! En hij besloot zich
terug te trekken en zijn verlies te nemen. En zo bleef Groningen dus bespaard voor de inname
van Bommen Berend. Bernhard von Galen, die met de staart tussen zijn benen weer kon
vertrekken.
En de Groningers die vierden feest en dat doen ze vanaf die tijd ieder jaar op 28 augustus.
Dan vieren ze het feest van Bommen Berend. En als ze zeggen: "We hebben vanavond
oorlog," dan betekent het dat er zuurkool met spek wordt gegeten, want daar zijn ze dol op.
En ze hebben natuurlijk een liedje gemaakt, de Groningers:
"Grote Griet ben ik gehieten,
Om wijd en weer kon ik wel schieten,
Ik kreeg een kogel in mijn mond,
Ik schoot hem door de Haarder toren,
En toen nog zeven voet in de grond."
Zo is het gegaan en dat zingen de Groningers op 28 augustus.
Bron
Verteld door Nico Herwig voor het project "Nederlandse gemeenten en hun sagen."

Herdenkingsprent 200 jaar Groningens Ontzet, in 1872 getekend door Otto Eerelman (detail). www.beeldbankgroningen.nl (1536-2782)

Mediterrane spinaziequiche
Bij een rijke quiche serveer je het liefst een salade. Bijvoorbeeld eentje van
romainesla met yoghurt dressing.



o
o

hoofdgerecht
4 personen
600 kcal voedingswaarden
20 min. bereiden
35 min. Oventijd

Ingrediënten
5 plakjes deeg voor hartige taart (diepvries)
2 el olijfolie
600 g bladspinazie (voordeelzak)
150 g zachte geitenkaas met honing 55+
4 eieren
200 g crème fraîche
2 tl oregano
2 el amandelschaafsel (bakje 55 g)
Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 200 ºC. Bekleed de quichevorm met het deeg, laat de
plakjes elkaar overlappen. Verhit de olie in een hapjespan. Voeg de spinazie in
2. 4 porties toe en laat de groente al omscheppend slinken en het vocht helemaal
verdampen. Verdeel de spinazie met de geitenkaas over de deegbodem.
3. Meng de eieren met de crème fraîche, oregano, peper en zout. Schenk het eiroommengsel over de spinazie. Bestrooi de taart met het amandelschaafsel. Bak
de spinaziequiche in de oven in ca. 35 min. goudbruin en gaar.
Combinatietip:
Lekker met een frisse salade van 1 zak romainesla (200 g) met 3 el
yoghurtsladressing (fles 450 ml). Bestrooi de salade met 1 tl oregano.

Lichoamstoal
Geschreven door: Janny Schepenaar

Ik proat gain Duuts
en ook gain Spoans
ik proat de laifdestoal
en dei is hailemoal
allain van ons
Ik proat gain Zweeds
en ook gain Fraans
want onze toal van laifde
dei klinkt toch echt
hail aans
Ik zeg gewoon ien 't Grunnings
houveul ik van die hol
en striek die din hail eemkes
vol laifde over dien koale bol
Ons lichoamstoal zegt alles
wat elk en ain verstait
en as ze 't nait begriepen
din kinnen de minsen
de toal van echte laifde nait.
Doar
Doar woar er nog ruumte is
en men het lawaai nait mist.
Doar woar de hoane kraait
en de boer zien koren zaait.
Doar woar men elkoar nog goidag zêgt
en de vogel ongesteurd zien aaier lêgt.
Doar woar je aal joen koartjes kriegen van de postbode ook zunder code.
Doar woar je slecht waark kin vinden
Mor woar er waineg files binden.
Doar woar je alles wait van joen buren
zunder elke dag te gluren.
Doar woar de dollard klinkt in ain laid
en St. Maarten kip kap kogel hait.
Doar woar de rest van t laand soms nait
wait van ons bestoan
Doar kom ik vandoan

Lijst van AED vrijwilligers 2015.
Het AED apparaat hangt achter de Graauwedijk 57 (kruispunt).
Ingang via de Meerweg.

MEERWEG
Henk Heinen
Dianne Blaauw
Karen Pijpker

06 12088888
06 26416683
06 44224053

573416
566339
566578

06 27101894
06 22956439
06 34442101
06 10218819

566392
566392
566506
566506

06 49882276
06 43154511
06 48632797
06 50863744
06 53744027
06 10182140

566378
566375
566557

KANAALWEG
Irma Voogd
Henk Nijdam
Toon Bakker
Monique Bakker

GRAAUWEDIJK
Carel Leemhuis
Rian Vergeer
Carina van der Beek
Marie Jose Entjes
Tessa Noordenbos
Alina Doornbos

566257
571436

EEMSKANAAL
Jolanda Braam
Ete van der Geest
Ete van der Laan
Koen van Rooijen

06 14723823
06 12554050
06 51122231
050 3021990

Wat te doen bij een hartstilstand?

050 3021215
06-21506363

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.

! VOOR IN DE AGENDA !
september
Lady’s Fair in de Pompel

18

Burendag in de Pompel

26

MONO Start seizoen volleybal
20.30 u.
Repair Café Harkstede
13.00-17.00 uur
Vrijheidstheater (Prinsentheater)
30 min. Los festival
Sint Maarten
Sinterklaasfeest

oktober november

1

3
9
11
21

Kerstmarkt 15.00-21.00 u
Uiterlijke inleverdatum kopij

december

11
27

Groencentrum Freek van der Wal
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf
•
•
•
•
•
•

Volop fruitbomen en fruitstruiken
Meer dan 300 soorten rozen
Gigantisch groot assortiment tuinplanten
Coniferen, laurieren en andere haagplanten
1000 bomen op voorraad
Verder: echte round-up, boompalen, anti-worteldoek,
cadeaubonnen, meststoffen, graszaad, gereedschappen

Freek van der Wal heeft zijn

Bloemenwinkel
op dinsdag 15 september geopend!

U kunt in de bloemenwinkel terecht voor een mooi boeket
snijbloemen. Ook voor al uw andere bloemwerk hebben wij de
professionaliteit in huis. Denk aan bloemstukken, trouw- en
rouwwerk en alle overig gelegenheden.
Elke week nieuwe aanbiedingen !
Kom langs, kijk op onze website of like ons op facebook !

• Bestel nu bos- en haagplantsoen en krijg 10% korting in
de voorverkoop
• Van 12-30 september 50% korting op alle tuinrozen in pot
• Volop Thuja Brabant en Laurieren te koop
• Grote aantallen - lage prijzen, vraag vrijblijvend offerte voor
beplanting en tuinonderhoud
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

