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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

De laatste Schildjer Proat alweer van dit jaar.
Met veel plezier en met uw hulp is het wederom een gevarieerde editie geworden.
Het is een sfeervol decembernummer geworden geheel in sinterklaas en kerststijl.
De vernieuwde Pompel is nu een jaar open. Zoals u ziet aan het inlegvel is de Stichting
dorpshuis de Pompel op zoek naar mensen, die mee willen doen aan de verschillende
activiteiten. Daarnaast is er heel veel ruimte voor nieuwe initiatieven, Dus doe mee en
vul het formulier in. Het wordt persoonlijk bij u opgehaald!
Een hartelijk welkom voor 2 nieuwe adverteerders, tegelcentrum Siddeburen en
juwelier Joldersma ook uit Siddeburen.
We zouden het erg leuk vinden, als u eens een stukje in de dorpskrant zou willen
schrijven. Neem dan contact op met één van de redactieleden of stuur het naar ons
e-mail adres.
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 4 maart 2016 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons NIEUWE e-mailadres worden gestuurd:

kopij@schildjerproat.nl
We plaatsen de Schildjer Proat óók online op:
www.schildjerproat.nl
Ellen, Klaasje en Rian

Overschild, december 2015

Internet:
www.overschild.nu

Beste dorpsgenoten,

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

Koude wintermaanden liggen in het verschiet. Na een lange periode van voorjaarsachtig
weer is het nu dan echt najaar geworden. Het waait, regent, sneeuwt, hagelt en het is
koud.

Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen

Vanaf de bestuurstafel is weinig te melden. Natuurlijk wordt ook dit jaar het vuurwerk
door Dorpsbelangen georganiseerd en is De Pompel daarna geopend om met elkaar het
nieuwe jaar in te luiden.
Ik wens u fijne feestdagen en veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Klaasje Pen

Bank: RABO
NL19RABO0352752629

Wij Gedenken
Philip Pengili
Hij overleed 10 oktober 2015 op 64 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn partner aan de Graauwedijk 46
in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

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

Rectificatie:
Aaltje van Leggelo - Schaaphok
Mevr. v. Leggelo overleed op 12 juli 2015, op de respectabele leeftijd
van 95 jaar .

Even voorstellen:

Hallo!
Zoals jullie waarschijnlijk al weten uit de brief die Jaap en Ellis hebben
rondgestuurd zijn wij, Samatha en Tjeerd, sinds eind oktober de nieuwe
bewoners van Graauwedijk 42. Ondanks de omvang van het dorp is het ons nog
lang niet gelukt om met iedereen persoonlijk kennis te maken en daarom
vonden we het een goed idee van de dames van Schildjer Proat om middels het
kwartaalblad een kleine inhaalslag te maken. Zonder het al teveel op een
contactadvertentie te willen laten lijken vertellen we jullie graag wat over ons
zelf.
Samatha, 27 jaar, geboren in Oldenzaal, getogen in Groningen. Na de
middelbare school ben ik met de opleiding tot verloskundige gestart. Enkele
jaren later heb ik deze afgerond en inmiddels werk ik alweer enige tijd met veel
plezier. Samen met een collega heb ik een eigen verloskundigenpraktijk, Laif!
genaamd. We opereren (niet letterlijk) met veel plezier in de regio Beijum –
Meerstad – Ten Boer – Ten Post – Overschild, en ook nog alles daartussen en
omheen.
Tjeerd, 30 jaar, geboren en getogen op een boerderij in Den Ham bij Aduard. Ik
heb de middelbare school en universiteit in Groningen doorlopen en daarna
voor mijn werk enkele jaren in Amsterdam gewoond. Daar werk ik nog steeds
bij een adviesbureau inzake aanbestedingen en energiecontracten voor
grootverbruikers. Na een aantal jaar Amsterdam vond ik het mooi geweest en
begon het Grunniger laand toch weer te trekken. Zodoende zijn we hier in
Overschild terecht gekomen. We wonen hier tot nu toe met veel plezier en
verwachten dat dit ook nog wel even voort zal duren.
We (voornamelijk Samatha) laten een aantal keer per dag onze Australian
Shephard uit in en rondom het dorp en dan zien we jullie graag terug. Koffie is
altijd snel gezet dus mocht het ons uiteindelijk toch niet lukken om bij iedereen
langs te komen dan ben je ook altijd welkom bij ons!
Groeten,
Tjeerd en Samatha

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.
Jonnie en Suzanna
Albertema
Meerweg 18
06 22510470

Samatha Siersema
en Tjeerd Kuiper
Graauwedijk 42
06 13936170

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

De collecte van de Nierstichting heeft in Overschild
en omstreken dit jaar € 233,19 opgeleverd.
Collectanten en gulle gevers heel hartelijk dank
hiervoor.
Jan Hammenga

Beste Schildjers,
Iwan is terecht; hoera !!
Hij is na 4 dagen „avontuur‟ smoezelig en stilletjes thuis gekomen.
Schrikachtig, maar zo te zien ongedeerd.
Misschien heeft hij onbedoeld opgesloten gezeten.
Ik wil dan ook iedereen bedanken, die de moeite heeft genomen in tuin en schuur te kijken.
Wie weet is dat zijn redding geweest.
Namens Iwan hartelijk dank!

Marijke Vreede
Graauwedijk 46

Even voorstellen.

Wij zijn Jonnie 46 en Suzanna 44 Albertema we zijn op 19 september in ons
huis komen wonen op de Meerweg 18.
Wij hebben een dochter Gabriella Albertema 22 jaar die sinds de zomer vakantie
bij haar vriend is gaan wonen.
We zijn nu dus nog met z’n 2en met onze hond Snowy en kater Kody.
Wij waren op zoek naar een klein woon boerderijtje rondom Appingedam maar
konden daar niets vinden en zijn zo in Overschild beland.
Onze dochter heeft ook 2 paarden en 1 shetlandpony die ze wel graag bij huis
zou willen hebben staan en daar is hier nu de ruimte voor.
Dus zodra de paardenstallen gerealiseerd zijn hebben we ook nog 3 paarden
erbij.
Jonnie werkt als technicus bij Stork in Delfzijl en Suzanna bij Zonnehuisthuis
thuiszorg in Appingedam.
Wij vinden het leuk om samen bij zomerdag hele einden te fietsen.
Suzan mag ook graag met de hond lopen en hardlopen.
En natuurlijk zijn wij nog wel een poosje zoet met de verbouwing van ons
woonboerderijtje.
Alhoewel we hier nog maar kort wonen hebben wij hier nu ons thuis al
gevonden .
De deur staat altijd open als we er zijn natuurlijk.

Met vriendelijke Groeten,
Jonnie & Suzanna Albertema.

Hierbij willen we al onze adverteerders
HARTELIJK DANKEN
en hen PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG 2016 toewensen.
Onze adverteerders zijn:
Amode schoenen
Angerman, slager
Arkema, tuinhoutcentrum
Artos
B & B het Tolhuis
Bosker Meubelen
M. v. Bostelen, rundveepedicurebedrijf
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf
Ver. Dorpsbelangen
M. v. Engelen, pedicure
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf
Groencentrum, Freek v.d. Wal
Kapsalon ‘t Hoekje
Smederij Hofstee
Joldersma, juwelier
Kantor, kantoor & automatisering
H. v.d. Laan, Saab garage
J. v. Leggelo, timmerbedrijf
Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.
H. v. Maar, sierbestrating
Meneer Regezma, reïntegratie
J. Mossel, installatie techniek
J. Nienhuis, handelsonderneming
Noordenbos, loonbedrijf
Noordman, catering
Gebouw de Pompel
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf
Prisma, schilder- en afwerkingsbedrijf
Rabobank
Pestman Weidevlees
M. Stegeman, zinkwerk
Tegelcentrum Siddeburen
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet
v.d.Wal, tuincentrum
Westerdijk, installatiebedrijf
Wit Siddeburen, transport

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

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

Nieuwsbrief December 2015
In Overschild zijn er natuurlijk dorpsgenoten die geen interesse hebben om ons dorpsgebouw te
bezoeken of mee te doen aan activiteiten. Dat kan. Uiteraard. Te druk of geen zin. Maar misschien
kan een duwtje in de rug hen over de drempel helpen om dat tóch eens wél te doen. Wie weet.
Sommigen komen alléén als er iets gaande is, maar hebben niet veel zin om mee te helpen een
activiteit te organiseren, of denken daar voor het gemak maar niet over na.
Vanzelfsprekend zijn we niet allemaal gelijk en zijn onze levens ook verschillend. Duidelijk. Maar
de huidige club vrijwilligers wil tóch iets benadrukken: zonder een klein beetje inspanning voor
elkáár mis je de kans op nieuwe mogelijkheden in je leven, samen met anderen. Twee weten meer
dan één, dat is een bekend feit. Je zult zien: een beetje doorzetten kan veel voldoening brengen.
We zijn positivo’s, dus voorlopig gaan we er van uit dat niet iedereen beseft dat het gewoon leuk
kan zijn om aan een gezamelijke activiteit mee te doen. Het kan best zo zijn dat die activiteit er nu
niet is, zodat “het meedoen” daarom niet van de grond komt.
Op de dorpsvergadering van 6
november hebben de aanwezigen
hun gedachten laten gaan over
manieren om meer dorpsgenoten
actief bij elkaar te betrekken.
Vrijblijvende oproepen hebben nog
maar een heel klein beetje geholpen.
Er is daarom gedacht aan de
mogelijkheid iedereen persoonlijk te
benaderen en het formulier, dat in
deze SchildjerProat is bijgevoegd,
aan de deur op te halen.
Doe ons een plezier en probeer
eens “geen zin” van je af te zetten
en te bedenken of er iets in het
dorpsgebouw te organiseren valt
waaraan je mee zou willen doen. Er
zijn al een aantal op een rijtje gezet,
maar we hebben de wijsheid niet in
pacht. Doe ook een duit in het zakje.
Misschien wil je wel – probeer het
gewoon eens – meedoen aan de
lopende activiteiten. Eén keer per
maand, of twee maanden, dat maakt
niet uit. We zien je graag komen.
Verder: december is natuurlijk de
maand van Sinterklaas en Kerstmis.

Op 11 december zal in de Pompel een Kerstmarkt worden georganiseerd. We hebben weer een
aantal nieuwe standhouders kunnen interesseren om bij ons hun spulletjes te tonen. Dit jaar
hebben we ook iets nieuws bedacht:
een kerstdecoratie ruilbeurs. Het is
goed mogelijk dat je op wat
kerstversieringen bent uitgekeken, maar
het jammer zou zijn ze in de grijze
container te doen belanden.
Dan biedt de ruilbeurs een uitkomst!
Lever je trash deco in en zoek iets
anders weer uit. We hopen op een volle
kraam zodat er inderdaad iets uit te
zoeken valt. Alwéér hebben we je
nodig!
Wíj, als bestuur, 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!
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!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Het OranjeFonds heeft weer geld beschikbaar!
Stichtingen, verenigingen, dorpsbelangen, werkgroepen,
nieuwe clubjes opgelet! Dit is de kans om een klus te
klaren, een activiteit te starten of te promoten of om oudere
mensen een verzetje te bieden.
Doe mee met NLdoet op 11 of 12 maart 2016. Organiseer
een bijeenkomst, knap een dorpsterrein op, start een
nieuwe activiteit, pak een stukje natuur aan of neem
ouderen mee voor koffie en gebak.
Doel van deze actie is om mensen te binden, ergens bij te
betrekken, nieuwe kleinschalige activiteiten te
ondersteunen. Als je ons Antwoordformulier hebt gezien,
dan is dat misschien een goede inspiratie. Neem contact
op met dorpsbelangen of het dorpshuis als je iets wilt ondernemen. De bijdrage is dit jaar € 400,=
voor een klus of € 300,= aan eten/drinken voor een activiteit t.b.v. geisoleerde mensen in het dorp.
Kijk op: http://www.nldoet.nl/downloads/

Antwoordformulier
(wordt opgehaald door een vrijwilliger in de week van de Kerstmarkt,
bestaande vrijwilligers s.v.p. opnieuw aankruisen)
Wil je meedoen aan één van de bestaande vrijwilligers groepen?

soms
- bar
- keuken
- schoonmaak
- onderhoud
- hulp bij feesten/vergad.
- bestuur
- dorpsbelangen
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Wil je meedoen aan een regelmatige activiteit?
als deelnemer
- (maandelijkse) lezingen, biblio, filosofie, leesclub
- schilders- / fotoclub
- workshops (bloemschikken, kleding, koken)
- cultuur (muziek, dansen, koor, historie)
- sport (gymzaal, dart, poolbiljart)
- repaircafe, makers club, energiekwesties
- evenementen (feesten, concert, markt)
- natuur, (moes)tuin
- iets anders, namelijk:
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]

Klein onderzoek naar onze GSM bereikbaarheid:
Hoe is het bereik van je mobiel in Overschild?
Wie is je provider?
........................................................
Naam:

Adres:

Telefoon:

Email:

ook als organisator
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]

goed

matig

slecht

[]

[]

[]

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

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

Kunst aan de Muur in Overschild

RECTIFICATIE
BELANGRIJKE MEDEDELING
VOOR DE JEUGD VAN OVERSCHILD!
De werkgroep Kunst aan de Muur heeft jullie uitgenodigd om
een kunstwerk te maken met het thema “DECEMBER”.
De kunstwerken worden in De Pompel opgehangen
tijdens de kerstmarkt op vrijdag 11 december a.s..
In de huis-aan-huis verspreide folder stond vermeld
dat de kunstwerken konden worden ingeleverd op
woensdag 8 december.
Dat is natuurlijk een enorme blunder, want 8 december valt
dit jaar op dinsdag en niet op woensdag.
Wat wij bedoelden is: WOENSDAG 9 DECEMBER a.s..
Dus als je al druk bezig bent met je creatie, dan weet je nu zeker
wanneer het af moet zijn:

WOENSDAG 9 DECEMBER 2015
De leden van de werkgroep hopen op een overweldigende
inbreng van de jeugd.

Wie wordt de Rembrandt, Van Gogh of Karel Appel
van 2015 van Overschild?

De tijd vliegt als het leuk is , zegt men.
Inderdaad, voor je het weet heb je de Sinterklaasviering al weer gehad.
Zaterdag 21 november werden 22 kinderen verblijd
met een bezoek van Sinterklaas.
Het was echt "Vol verwachting klopt ons hart".
Met maar liefst 6 Zwarte Pieten maakte de Sint om
15.00 uur zijn entree.
Er werd gezongen en gedanst en lange gesprekken met
de Sint.

Maar natuurlijk waren de cadeaus belangrijker dan de Sint, daar draait het
immers om!
Na het uitdelen werden de cadeaus
massaal uitgepakt.
Daarna vertrok de Goedheiligman met zijn
gevolg.

`Het was weer een geslaagde middag.
Nu op naar de Kerstmarkt.
Op 11 december is de werkgroep natuurlijk ook aanwezig op de
Kerstmarkt, dus komt allen!!!! We staan met het Rad en
enveloppentrekken, dus neem een dikke portemonnee mee!!
Voor het komende jaar hebben al een hele waslijst aan evenementen
klaarstaan.
Januari- doemiddag, maart- muziekavond, april- eieren zoeken en een
workshop, mei- een kinderdisco, oktober- een fair, november- Sinterklaas
en december- alweer de Kerstmarkt.
Dit wordt nog verder uitgewerkt, dus daarover later meer informatie.
Maar............ eerst dit jaar nog even volmaken.
Rest ons nog om iedereen Prettige Feestdagen en een Heel Gelukkig
Nieuwjaar te wensen.
Joke

Harm

rammona

kate

jelle joba

WINDLUST MAIL
De donkere dagen voor de kerst beginnen aan
te breken. Eerlijk gezegd heb ik er weinig idee
van maar dat zal ongetwijfeld nog komen. Het
weer werkt ook nog niet echt mee. Veel
nattigheid en hoge temperaturen zorgen niet
echt voor een kerstgevoel. De ster zullen we
binnenkort weer in het gevlucht hijsen en gaan
dan waarschijnlijk niet malen want het is een
heel gepruts om dat ding in en uit het gevlucht
te krijgen. Ik heb er nog even over gedacht om
het oudjaar uit te slingeren op 31 december
‘smiddags maar zie daar toch maar van af
gezien de vorige ervaring. Het was leuk maar
wel heel veel werk en er kwamen heel weinig
bezoekers en daar doe je het eigenlijk voor.
Misschien volgend jaar, wie weet.
Dan het weer. Zoals ik al eerder heb verteld draaien/malen wij op vrijdagmiddag. Dit omdat
Marius ook nog steeds druk is op de Wachter in Zuidlaren en daar vaak op zaterdag met de
stoomgroep acte de presence geeft. Ja en je kunt je nu eenmaal niet in tweeën delen dus hebben
we hier in Overschild gekozen voor de vrijdagmiddag. Vaak is er geen of te weinig wind op die
dag. Dat is niet aan de vrijdag gebonden want ook op andere dagen waait het soms weinig.
Tijdens de molenaarsvergadering kwam dit ter sprake en de meeste molenaars hebben het idee
dat het de laatste drie, vier jaar minder waait en dat de wind ook veel onregelmatiger is. Daarom
hebben we in overleg besloten dat we ook gaan draaien op andere dagen als het lekker waait
anders komen we nooit door ons graan heen.
Wij hebben de
ARBO-dienst op bezoek gehad en deze heeft geconcludeerd dat wij goed bezig zijn geweest. Zo
veilig als mogelijk dus. Wel had men de opmerking dat het werken met de builkist, zoals het nu
gebeurt, gevaarlijk is omdat we vlak bij of boven het open trapgat staan. De veiligheidsman vond
dat er een luik moet komen. Nou dan gaan we dat maken. Dit houdt voor bezoekers in dat ze bij
binnenkomst in de molen even de bel luiden, u weet wel aan dat slingerende touwtje met een
kaartje eraan trekken, want dan kunnen we boven het luik opendoen. Daarbij, als we toch aan
het timmeren zijn, wordt er ook een nieuwe meelpijp gemaakt. De oude is niet af, is wel bezaaid
met houtwormgaatjes en raakt snel vervuild met rag, hij lekt nogal zodat redelijk wat maalsel
niet in de zak maar op de vloer terecht komt en dat is niet de bedoeling. De nieuwe meelpijp zal
ook wat steiler, lager en breder zijn en, en dat is wel iets nieuws, we gaan hem flexibel ophangen
met een klopsysteem zodat er zich geen meel ophoopt onderweg. Waarschijnlijk eind van de
maand zal dat wel klaar zijn. Kom maar langs even kijken.
Dan hebben we ook nog ander
nieuws. Zoals ik al verteld heb in vorige mails zijn we druk bezig geweest om het
boerenmaalkoppeltje weer aan de praat te krijgen. Nou, dat is gelukt. De loper draait, je kunt dat

zelfs zien door een opening met plexiglas dat we in de kuip hebben gezaagd. Het
wachten is nu op een goede motor om het koppel aan te drijven. We zijn dus op zoek naar
een stationair lopende diesel-motor van ongeveer tussen 10 en 15 pk. Tot halverwege de
jaren 60 van de vorige eeuw heeft er een BRONS 15 pk motor in het, nu erg wrakke,
motorhuis gestaan. Dit motorhuis staat momenteel op de nominatie om gerestaureerd te
gaan worden zodra er fondsen kunnen worden vrijgemaakt. Het is nog niet helemaal duidelijk of
dit gebouwtje een monumentenstatus heeft of krijgt. De Windlust heeft deze status wel. Hierdoor
is het wat minder moeilijk om geld los te krijgen om restauraties door te voeren. En, u raadt het
al, er moet een motor terug in het motorhuis, zodat het maalkoppel in de molen kan worden
aangedreven. Niet meer met een lange drijfriem zoals in het verleden, want dan moet er een veel
te groot gat in de buitenmuur van de Windlust worden gehakt, maar met een lange as die door de
bestaande lessenaar gaat lopen en dan in de molen uitkomt. En wij hebben er min of meer het
groene licht voor gekregen, o.m. door het nu weer werkende boerenkoppeltje.
U raadt al wat nu gaat volgen:
Als u toevallig nog een BRONSmotor van ca 12 pk in het fietsenhok of schuurtje heeft staan en
u wilt hem eigenlijk wel kwijt omdat hij in de weg staat, laat het ons even weten. Wij zorgen
voor een tweede leven voor hem in de Windlust.
Grapje natuurlijk, maar wij zijn wel op zoek, dus als u iets hoort of weet dan houden wij ons
aanbevolen. Ook een motor in bruikleen vinden we prima. Steek uw antennes uit en meld het
ons.
Mocht het gaan lukken (en daar doen wij alles aan) dat dit koppel ook weer gaat werken dan zijn
wij van plan om hierop vooral andere graansoorten (rogge, spelt en zo mogelijk ook gerst en
mais) te gaan malen. Vroeger werden er ook wel erwten en bonen op zulke koppels gemalen, of
liever, gebroken.
Nou het is weer een heel verhaal geworden maar ik had er zin in.

Wij, Marius en ik, wensen u
vanaf de stelling van de Windlust
Prettige Kerstdagen, een goede
jaarwisseling en een heel
gelukkig 2016.
Tot mails/meels in 2016.

Lex

Nieuws s.v. MONO
Volleybal
Het volleybalseizoen is in volle gang en over de opkomst zijn
we tot nu toe zeer tevreden. Elke maandagavond kunt u (dames en heren vanaf 16
jaar) volleyballen in het dorpshuis vanaf 20.30 uur. U kunt per keer betalen en de
kosten bedragen € 2,- per avond.

Bestuursmededeling
Helaas is Erik Pen wegens zijn verhuizing genoodzaakt te stoppen als bestuurslid van onze
vereniging. Hij blijft gelukkig wel inzetbaar voor hand-en-spandiensten. We willen hem
bedanken voor zijn inzet!
We zijn op zoek naar nieuwe mensen om ons te versterken. Lijkt je dit leuk, meld je dan aan
bij een van de huidige bestuursleden.
De afgelopen 2 maanden zijn wij langs de deuren geweest om de contributie voor het jaar
2015 op te halen. Ruim 125 leden kent onze vereniging en daar zijn we zeer content mee.

Klaverjassen
Het klaverjassen in Overschild is al jaren een begrip. Het is dan wel
geen activiteit die door ons georganiseerd wordt, maar wij willen er
wel aan mee werken om deze leuke activiteit in stand te houden.
Momenteel loopt door diverse redenen het aantal kaarters iets terug en
het zou zonde zijn dat het klaverjassen hierdoor niet meer plaats kan
vinden.
Het klaverjassen vindt elke donderdag plaats in het dorpshuis de Pompel. Het begint tegen
19:45 en er worden 4 boompjes gekaart. De inleg bedraagt slechts € 4,00 en er wordt om
mooie vleesprijzen gekaart. Het is meestal zo rond 23:45 uur afgelopen. Kun je klaverjassen
en lijkt het je leuk om mee te doen? Kom dan geheel vrijblijvend naar het dorpshuis. Er is
geen competitie, waardoor je je niet verplicht hoeft te voelen elke week te komen. Elke
donderdag om 19:45 uur in dorpshuis de Pompel te Overschild!

Overig nieuws
We zijn benieuwd of er interesse is van onze leden in andere sportactiviteiten. Het
badminton en het aerobics hebben we stopgezet wegens een chronisch gebrek aan deelnemers.
Misschien bestaat er de wens van de leden om te gaan tafeltennissen, basketballen, fietsen,
hardlopen enz. Heb je ergens interesse in dan gaan wij de mogelijkheden onderzoeken om er
een sportactiviteit bij te doen.
Namens s.v. MONO
Erwin van der Laan

We willen jullie er allemaal even op attenderen dat het volgend jaar een
bijzondere speelweek gaat worden.
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.
www.kinderspeelweekoverschild.nl
De datum is inmiddels bekend, de Kinderspeelweek zal gehouden worden van
15 t/m 19 augustus 2016.
Daarnaast hebben wij wat veranderingen in het bestuur, ons nieuwe bestuurslid
is Marleen van der Beek. We hebben nog twee anderen gevraagd om zich te
voegen in ons bestuur, deze denken er over na.
Maar voor als nog heten wij Marleen van harte welkom binnen ons bestuur.
Voor nu wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen!
Met vriendelijke groeten,
Rita, Marleen, Johan, Martijn, Willy en Sandra

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

In Overschild samen energie besparen?
Buurkracht helpt

Energie besparen is goed voor het milieu en onze portemonnee. Voor de toekomst van onze
planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet
van. Maar als we er samen onze schouders onder zetten, met het hele dorp dan kan het echt.
Samen besparen loont
Buurkracht, een kosteloos en niet-commercieel initiatief van Enexis Holding N.V., ondersteunt
dorpsgenoten die samen energiebesparende maatregelen willen nemen. Met Buurkracht is energie
besparen voordeliger, makkelijker en gezelliger dan alleen. Buurkracht, onderzoekt samen met een
buurtteam de beste bespaarmogelijkheden en helpt het dorp te enthousiasmeren. Zodat goede
voornemens geen voornemens blijven, maar ook echt worden uitgevoerd. Buurkracht kost niets en legt
deelnemers niets op, maar helpt om besparingsacties bekend te maken en tot een goed einde te
brengen.
Enthousiast?
Al meer dan 95 buurten zijn samen met Buurkracht aan de slag. Ben jij die enthousiaste dorpsbewoner
die dit ook wel ziet zitten in Overschild? Neem dan contact op met Hanna de Vries, via 06-20806818
of hanna@buurkracht.nl. Voor meer informatie over Buurkracht, kijk op: www.buurkracht.nl

Zoek de verschillen:

Ingezonden:

25 nov 1997
Voor ons een zwarte bladzijde in ons leven, je belangrijkste bezit is iets ergs
overkomen, aangereden op weg naar school, samen met nog meer kinderen
door een onverlaat (laat ik het maar netjes zeggen) die weer zo nodig moest
inhalen op de Graauwedijk.
Na drie maanden ziekenhuis en een jaar revalideren mogen we nog niet
mopperen, ze zijn er nog en hebben nog wel alle dagen lichamelijke
beperkingen, maar hebben zich daar in berust, alleen ik niet!
Er is zoveel gebeurd om de snelheid naar beneden te krijgen binnen en buiten de
bebouwde kom in Overschild, maar ik kan vaststellen en anderen met mij, dat
het maar weinig resultaat heeft gehad, want we hebben drempels gekregen.
De meeste zijn er weer uitgehaald (waarom heb ik nooit begrepen) tractors gaan
hier op stuk? Dan hebben die het dus niet begrepen, want als je daar voorzichtig
overheen rijdt gaan ze niet stuk! Fietspad langs de dijk was een prima idee
(maar de bekende kalf in de put, klinkers in het dorp voor zichtverbreding.
30 jaar geleden toen wij hier kwamen wonen lagen er ook klinkers in.
Kortom het heeft weinig zoden aan de dijk gelegd (Graauwedijk).
Ik denk dat er toch maar één oplossing is namelijk meer drempels in de
bebouwde kom, dezelfde die bij het begin van het dorp liggen want dat zijn de
enigste waar je maar met 30 km/u over kan en dat remt dus af.
Ik schrijf deze frustratie van mij af omdat ik nu na 18 jaar drie schatten van
kleinkinderen heb en bang ben dat die ook wat overkomt door onze racebaan in
Overschild. Dus ik roep bij deze onze inwoners op, want ook hier rijden heel
veel te hard, de forenzen uit Delfzijl, Appingedam, Siddeburen en de
landbouwvoertuigen van boeren en loonbedrijven.
STOP dat gerace door ons dorp gebruik uw verstand want er lopen
kinderen aan de kant.

Harm van der Laan.

De Schildgroep

Dag allemaal,
De knusse winteravonden staan voor de deur, het is weer tijd om de
gordijnen dicht te doen en lekker bij de kachel te zitten. Overal in
de regio worden kerstmarkten georganiseerd en zo ook in
Overschild.
De Schildgroep is daar zeker bij aanwezig, al is het alleen maar om
de boel wat op te vrolijken. Zo het nu lijkt zullen we wat met een
kerststalletje doen. Als u meer wilt weten zult u echt zelf moeten
komen kijken.

De Schildgroep heeft meegedaan aan het 30 Minuten Los Festival met het oorlogsstuk Inundatie.
Voordat het stuk gespeeld kon worden moesten er vele hindernissen worden genomen.
Omdat Johan niet meer beschikbaar was moesten we op zoek naar een nieuwe dominee. In eerste
instantie was er geen dominee voor handen en hebben we het festival af moeten zeggen.
Teleurstelling alom, vooral bij mij. Ik wilde zo graag weten wat een jury van dit stuk vond.
En toen was daar Feye Hoekstra, hij wilde graag de domineesrol op zich nemen en dat betekende dat
we toch konden meedoen.
Direct heb ik contact gemaakt met de organisatie
maar toen bleek dat we niet meer in het
Vrijdagtheater konden worden ingepland maar dat
we werden ingedeeld in Spijkerboor op de 23e
oktober. Het grote voordeel was dat we daardoor
meer repetitietijd kregen. Maar daarna bleek dat
onze domineesvrouw niet meer beschikbaar was en
moesten we op zoek
naar een nieuwe
domineesvrouw? Ja,
want daar was Inge Stuut. Ze was toch al begonnen met het overhoren
van haar vriendje Feye en kende de tekst al bijna.
En zo konden we toch naar Spijkerboor.
Na een paar weken heel intensief repeteren stond de hele groep er
klaar voor en wat hebben ze geweldig gespeeld! Als u het niet gezien
hebt, heeft u echt wat gemist. Hoewel we geen finale hebben gehaald
was het juryrapport prettig te noemen.
De jury vond Inundatie te docu/ filmisch en te weinig theatraal maar
wel een mooi integer verhaal dat binnen komt bij het publiek.
En dat vinden wij ook.

Er is met heel veel plezier aan Inundatie gewerkt en we hebben hoge pieken en diepe dalen gekend
maar het was zeker de moeite waard om dit stuk op de planken te brengen.
De spelers en andere medewerkers van Inundatie verdienen dat ook allemaal een pluim voor hun
inzet en gedrevenheid.

Dankjewel
Bert, Tonnie, Johan, Hindriktje, Marleen, Joel, Wilfred, Joke, Feye, Inge en niet
te vergeten: Mark!
Namens De Schildgroep wens ik u fijne feestdagen en alle goeds voor 2016.
Klaasje

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

Pepernotentaart
Gebak, Nagerecht, 6 personen, Voorbereidingstijd 30 minuten, Wachttijd 60 minuten, Bereidingstijd 90 minuten, Hollands

Ingrediënten











200 gram Cakemix
100 gram Witte basterdsuiker (fijn)
100 gram Bruine basterdsuiker
200 gram Zachte boter (of margarine) + extra voor invetten
1 zakje vanillesuiker (optioneel)
2 theelepels speculaaskruiden
4 eieren
200 gram pepernoten of kruidnoten
1 snuf zout
1 druppels amandelaroma (optioneel)

Bereiden
Mix de zachte boter met de suikers tot een zachte massa en voeg 1 voor 1 de eieren toe en klop tot een egale
massa.
Voeg hierna beetje bij beetje het cakemeel toe.
Voeg hierna het zout, de speculaaskruiden en het amandelaroma toe.
Roer op het laatst de pepernoten erdoor en giet in het bakblik.
Bak op 160 graden in ongeveer 50 a 60 minuten gaar. Let goed op of de binnenkant niet te nat is na de baktijd,
laat anders nog even garen.
Voor een minder zoete cake: ongeveer 40 gram minder suiker toevoegen (pepernoten zijn al zoet van zichzelf)
Heerlijk en verrassend voor de koude winterdagen en erg makkelijk te maken!

Materialen


Springvorm (22/24 cm) of Cakeblik (bestuif met bloem / broodkruim en ingevet met boter) Mixer Oven
(voorverwarmd op 160 graden)

Column

Kan het dan nooit eens rustig zijn?
Begin van het jaar heb ik een poging
gedaan om iets over de aanslagen in Parijs
te schrijven. Die column is niet geplaatst.
Ik had de keuze aan de redactie gelaten.
We zitten nu in november en het thema
kan weer hetzelfde zijn. Verdient Parijs
dit? Of beter gezegd, wat hebben die
mensen die dood zijn te maken met de
strijd waarvan de terroristen vinden dat ze
die moeten voeren. Niente, nothing, nada,
niets dus. Zij wonen (woonden) in een vrij
land zoals men in de meeste Europese
landen leeft. Ze mogen doen wat ze willen.
Voetballen kijken, concert bezoeken,
terrasje pikken, eten met vrienden.
Opeens blijkt, dat dat toch niet de
gewoonste zaken van de wereld zijn. Het
wordt duidelijk (duidelijker dan ooit) dat in
een ander deel van de wereld geheel anders
gedacht wordt over deze privileges. Het is
barbaars dat die mening op een alles
vernietigende wijze wordt opgedrongen
aan ons.
Veel deskundigen lieten hun licht schijnen
over deze situatie. Hoe deskundig ben je
als je geen antwoorden hebt? Elke strijd =
oorlog begint bij een vorm van angst,
verongelijktheid, woede.
De groten der aarde voegden hier nog
macht aan toe. Grootheidwaanzin.
We hebben al maanden beelden kunnen
zien van hopeloos verloren vluchtelingen
uit de streek waarop nu steeds meer
bommen vallen. Ik heb net even te vaak
moeten denken aan de oude beelden van
vluchtende Joden. In eerste instantie
probeerden ze te ontkomen aan de terreur
van Nazi Duitsland. Was Nederland blij
met hen? Men wil ons doen geloven dat we
met open armen stonden te wachten. Nou
mooi niet. Ook hier ontstond angst (voor
eigen hachje). Er zijn nu mensen die met

droge ogen beweren dat al die
vluchtelingen ons te veel wordt. De
aanslagen in Parijs zijn koren op de molen
van dat deel van onze bevolking. Zo van
”Ja, laat ze er maar in, het zijn allemaal
terroristen”. Wie zijn wij dat we ongezien
zulke dingen mogen zeggen over mensen
die onze gasten zullen zijn. Denken we nou
werkelijk dat die gasten niet door hebben
dat zij weer eens door het Westen
gepiepeld worden? Wordt je dan niet echt
boos? In januari schreef ik:
Moslimmensen vinden dat ze al zeer lang
worden vernederd door de westerse
wereld. Ik vergelijk dat vaak met pesten, of
met treiteren in het voetbalveld. Als een
voetballer voortdurend getreiterd wordt
door een tegenstander kan hij maar zo zijn
geduld verliezen en een doodschop
uitdelen. Gevolg: rode kaart. De treiteraar
mag gewoon doorspelen.
Op het moment van schrijven is het
ogenschijnlijk rustig in Europa. Wel schoot
Turkije een Russische straaljager neer.
Niet bevorderlijk voor de samenwerking
tussen zeg de NAVO en Rusland. Poetin
moet nog wel de boosheid over het
neergeschoten vliegtuig boven de Sinaï in
zich voelen en nu dit weer.
Sommigen geloven het niet, maar Poetin is
ook mens. En een kat in het nauw….!
Ik hoop dat we in 2016 een wat rustiger
sfeer zullen hebben. Ik wens De Schildjers
veel plezier bij het kerstspel van de
Schildgroep tijdens de Kerstmarkt
op 11 december.
Zalig uiteinde.
Jan Hesseling

OUD PAPIER
Aan alle bewoners,

November 2015

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen
van oud papier in 2016.
Op de lijst staan ook de namen van degenen die het oud papier
bij u op komt halen. Er is een aantal wijzigingen op de lijst, te
weten:
-

Arnout Fledderman gaat verhuizen. Hij haalt in 2016 geen oud papier meer op.
Jos Kwanten is verhuisd naar Schildwolde. Ook hij loopt niet meer mee.

In december 2016 wordt niet op 31-12, maar op 24-12-2016 het oud papier opgehaald! Dit
i.v.m. het feit dat de volle container niet tijdens de jaarwisseling (vuurwerk) buiten staat.
Via deze weg willen we hen die stoppen / gestopt zijn met het ophalen van oud papier heel
hartelijk bedanken voor hun inzet. We zijn heel blij met de “blijvers”, die we ook willen
bedanken voor hun aandeel en hopen dat ze in 2016 weer veel oud papier kunnen ophalen.
Het aantal helpers wordt jaarlijks minder, terwijl er helaas geen nieuwe bijkomen.
Vandaar dat de Stichting een oproep doet aan alle Schildjers je op te geven om hooguit 2 x in
het jaar mee te helpen met het ophalen van oud papier. Het zou jammer zijn dat het ophalen
van oud papier een afgesloten hoofdstuk wordt. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende of
bij iemand van de Stichting. De namen- en datalijst vindt u ook op de website van ons dorp,
www.overschild.nu
De totale opbrengst van 2015 staat elders in deze editie. Wij wensen u hele fijne kerstdagen,
een schitterende jaarwisseling en een gezond 2016 toe.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting het Dorpshuis,

Jelly Dijkstra (087-8764653 of 06-42505715)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot ziens Overschild
Na bijna 15 jaar in Overschild, hebben we de oversteek naar Steendam genomen.
We hebben de Graauwdijk 42 ingeruild voor de Roegeweg 9 (het beheerdershuis van De
Otter). Dit is een tijdelijke situatie, want we hebben onlangs een huis gekocht in de stad
Groningen. Aan de Jan Hissink Jansenstraat (vlak bij het UMCG) staat een oud
schoolgebouw. Daarin zijn in 2000 een zestal huizen gebouwd, waarvan wij er nu één hebben
gekocht.
De huidige bewoners blijven er nog een aantal maanden in wonen en in juli trekken wij er in.
Op die manier kan Jesse groep 8 in Siddeburen afmaken en gaan we er vanuit dat Kyra Havo
5 afrondt aan de Eemsdelta College in Appingedam.
De tijd is snel gegaan. We hebben genoten van de rust en ruimte en onze kinderen hebben een
zorgeloze jeugd gehad in Overschild. We vonden het nu weer tijd om het stadse leven op te
zoeken. We hopen dat de nieuwe bewoners Samatha en Tjeerd met net zo veel plezier in
“ons” huis wonen als wij dat hebben gedaan.
Jesse, Lien, Kyra, Ellis en Jaap

OPBRENGST OUD PAPIER 2014/15

December 2014

€ 140,40

3120 kg

Januari 2015

€ 111,60

2480 kg

Februari

€ 166,50

3700 kg

Maart

€ 111,60

2480 kg

April

€ 113,40

2520 kg

Mei

€ 117,00

2600 kg

Juni

€ 145,80

3240 kg

Juli

€ 100,80

2240 kg

Augustus

€ 176,40

2940 kg

September

€ 183,60

3060 kg

Oktober

€ 145,20

2420 kg

November

€ 238,80

3980 kg

TOTAAL

€ 1751,11

34.780 kg

Wat bijzonder is, is dat de prijs van oud papier per augustus van €45,per ton naar €60,- per ton is gegaan. Het is dus nog zinvoller om papier
in te zamelen.

Allemaal heel hartelijk dank voor het buitenzetten én het ophalen van het oud papier. Het
is een geweldige opbrengst voor ons dorpshuis De Pompel. Hopelijk gaan we in 2016 ook
zo veel ophalen en wie weet, misschien nog wel meer ………………!!

Namen- en datalijst rijders en lopers
ophalen oud papier 2016

RIJDERS
Herman Bouman
Jos Vergeer
Kees Doornbos
Jasper Nienhuis
Henk Kruizenga
Luit Fledderman
Evert Kort

30-01
27-02
26-03
30-04
28-05
25-06
30-07

en 26-11
en
en
en
en

29-10
27-08
24-09
24-12

LOPERS
Dennis van Maar
(met Marnix Wieringa)
J.P.
Edwin Noordman
Henk Nijdam
Nico Hoogakker
Bas Kuilema
Carel Leemhuis
Erwin v. d. Laan
Harm Blaauw
Johan Folkersma
Joel van Dijk
Wilfred Stok
Willem Huijssoon

30-01 en 30-07
27-02
27-02
26-03
26-03
30-04
30-04
28-05
25-06
25-06
27-08
27-08
24-12

en 24-09
en 24-09
en 24-12
en 26-11
en 29-10
en 26-11
en 29-10
en 28-05

De bomen rond de begraafplaats.

Enkele weken geleden zijn de bomen rond de begraafplaats weer gesnoeid, in dit geval zijn ze
afgeknot. U hebt het misschien al wel gezien, het is eerst weer een kale aanblik, maar voor de
bomen is het een noodzaak.
Rond de begraafplaats staan 75 bergesdoorns, Aser Pseudoplatanus is de Latijnse naam.
Ze hebben mooie grote bladeren, maar ze moeten ongeveer om de 5 jaar worden afgeknot
omdat de stam de takken anders niet meer kan dragen. Dit laten we doen door mensen van
Landschapsbeheer Groningen.
Het knotten, of “afzetten” zoals het ook wel genoemd wordt, moet voor 15 december
plaatsvinden omdat de sapstroom van de boom dan al weer op gang komt.
De voorlaatste keer zijn ze geknot in 2012, dus nog maar 3 jaar geleden. Door deskundigen is
ons aangeraden om de snoei vooreerst met een tussentijd van 3 jaar te doen om de bomen
weer meer vitaliteit te geven.
Het blijkt dat de tussentijdse snoeiperiode enkele keren te lang is geweest, waardoor er te
dikke takken moesten worden afgezaagd. daardoor hebben de kronen van de bomen schade
geleden.
Door de gemeente Slochteren zijn deze bergesdoorns aangemerkt als: karakteristiek,
waardevol en beeldbepalend voor de omgeving, dus ze zijn beschermd en wij willen ze ook
graag vitaal houden!
Er wordt mij wel eens gevraagd hoeveel personen er begraven zijn sinds de aanleg van de
begraafplaats in 1898. Op dit moment hebben 665 personen hun laatste rustplaats gevonden
op de begraafplaats in Overschild, dit jaar zijn er, tot nu toe, 3 personen begraven.
Vanaf 22 juli 2002 is de begraafplaats in eigendom, onderhoud en beheer bij de Stichting
Begraafplaats Overschild. De stichting bestaat uit 5 personen die het werk op en rond de
begraafplaats voor het grootste deel doen als vrijwilliger, alleen het gras maaien gebeurt niet
in eigen beheer.
De inkomsten van de stichting bestaan uit de verkoop van grafrechten, een bedrag voor het
plaatsen van grafmonumenten en de bijdragen van ongeveer 60 donateurs die een vrije
bijdrage betalen voor het onderhoud van de begraafplaats.
Wilt u ook bijdragen aan het onderhoud, heel graag!
Inlichting over de begraafplaats ontvangt u bij Henk Kruizenga, 0596 566263.

Ik ben Tjark Bakker, 31 jaar en sinds 2011 woon ik in Woldendorp.
Al vanaf mijn 14e zit ik in het professioneel vuurwerk. Eerst als stageloper uiteraard, en vanaf
2005 als vaste inhuur bij een schietbedrijf. In 2007 heb ik mijn diploma Pyrotechnicus
(vuurwerkdeskundige) gehaald. Vanaf dat moment kon ik zelfstandig aan het werk als
pyrotechnicus. Later in 2008 ben ik in vaste dienst gekomen bij een Belgische
vuurwerkimporteur. Ik was daar verantwoordelijk voor het ontwikkelen, testen en certificeren
van een geheel nieuwe lijn consumentenvuurwerk voor de Nederlandse markt. Dit hield in dat
ik geregeld naar China vloog om de ontwikkelingen bij te houden en veranderingen aan te
brengen. De langste periode die ik daar doorgebracht heb was een half jaar. Elke dag bij
vuurwerkfabrieken producten testen en nog eens testen. De tijd van mijn leven!
In 2010 ben ik zelfstandig ondernemer geworden onder de naam TD Special Effects. Zowel
als pyrotechnicus en een deel in de hijs- techniek (kranen en takels). Dit was nodig om genoeg
geld te kunnen verdienen om van te leven. In deze constructie werk ik nu nog steeds.
Gelukkig wordt het aandeel vuurwerk steeds meer en meer, en deze zomer zagen wij ons
genoodzaakt om een ruime bestelbus aan te schaffen. Inmiddels zijn we (ik en mijn partner
Jolanda) een samenwerkingsverband aangegaan met een ander vuurwerkbedrijf om ons bereik
te vergroten. Vier vuurwerkwinkels in vooral Drenthe en nu dus een afdeling professioneel
vuurwerk wat ik voor mijn rekening neem. Allemaal heel spannend om je eigen bedrijf
langzaam maar zeker te zien groeien! Daarnaast geef ik wel eens een workshop
vuurwerk/scheikunde bij een vereniging voor hoogbegaafde kinderen. Het is erg leuk om een
groep kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap achter het vuurwerk. We hopen dit
werk nog jaren te kunnen blijven doen, dit werk is geen gewone baan, maar een passie.
Zolang die passie voor het vuurwerk er is, blijven wij ons vernieuwen en ontwikkelen!
Redactie: Tjark Bakker verzorgt sinds een aantal jaren het prachtige vuurwerkschouwspel op
Oudejaarsnacht op het sportveld in Overschild.

Jaarvergadering 2015
IJsvereniging “Schildmeer en omstreken”
IJsvereniging Schildmeer en omstreken nodigt u uit in dorpshuis De Pompel voor de
jaarvergadering. Ook dit jaar weer met de gezellige, traditionele bingo en klaverjas avond
op:

Zaterdagavond 19 december om 20.00 uur.
Noteer deze datum, in uw agenda.

De Winter staat voor de deur en wat zal het mooi zijn, om weer natuurijs te hebben in
Overschild. Schaatswedstrijden, priksleeën of ijs kegelen gaat op het programma staan
om van het ijs te genieten.
Na de laatste jaarvergadering hebben er een paar veranderingen plaats gevonden in het
bestuur. Zo heeft Gert de Vries als voorzitter na zeven jaar het bestuur verlaten, bedankt
voor je inzet. Ook hebben zich nieuwe leden aangemeld om in het bestuur te komen,
onder meer Foktje Faber, Marja Stok en Wilfred Stok. Het bestuur ziet er nu als volgt uit,
Wilfred voorzitter, Foktje als penningmeester en Bert secretaris, Nico, Marc, Marja, Joël en
Dennis als lid. De komende weken komt één van de leden van het bestuur langs om de
contributie van € 5,- te innen. Op oudejaarsdag kunt u ons in het dorp aan de deur
verwachten met lekkere oliebollen krentenbollen en appelflappen, inclusief poedersuiker.
Voorafgaand aan de vergadering zullen we de agenda van de jaarvergadering bij u in de
brievenbus doen.
Tot slot. Laat de winter maar komen, en hopelijk tot ziens op onze ijsbaan.

Met de vriendelijke groeten,
Bestuur “IJsvereniging Schildmeer en omstreken” Overschild

Mochten we u niet thuis treffen wilt u dan € 5,- contributie overmaken naar: Rabobank rek.nr.
NL36RABO 035 275 3099 IJsvereniging Schildmeer en Omstreken, onder vermelding van:
contributie 2015 – 2016. Dank u wel !

Geachte dorpsbewoners,
Het bestuur van de ijsvereniging "SCHILDMEER E.O." nodigt u uit voor de ledenvergadering
Datum: zaterdag 19 december 2015 ; Aanvang: 20.00 uur ; Plaats: de Pompel
AGENDA
- Opening
- Jaarverslag
- Notulen ledenvergadering 2014
- Financieel verslag
- Vaststelling contributie / donatie
- Verkiezing kascommissie
- Bestuursverkiezing:
Wilfred Stok (2018)
Foktje Faber (2018)
Bert Schrage (2016)
Nico Hoogakker (2018)
Mark van Maar (2017)
Dennis van Maar (2017)
Joël van Dijk (2018)
Marja Stok (2018)
- Rondvraag
PAUZE
Na de pauze is er als vanouds weer, van een gezellige BINGO- en KAART avond te genieten,
met o.a. mooie vleesprijzen, rolletjes, ijstaarten enzovoorts.
Notulen ledenvergadering van de ijsvereniging “SCHILDMEER E.O.” gehouden op zaterdag 27
december 2014 in De Pompel.
 Om 20.06 uur opent de voorzitter, Gert de Vries de vergadering.
 De secretaris, Bert Schrage leest het jaarverslag voor waaruit blijkt dat er geen activiteiten hebben
plaatsgevonden door het ontbreken van goed winterweer.
 De notulen van de vergadering van 2013 worden goedgekeurd en het financieël verslag in orde
bevonden.
 Dan komt het opheffen van de vereniging ter sprake, Gert de Vries vraagt zich af of de vereniging
niet onder het hoedje van dorpsbelangen kan worden voortgezet om zodoende geld te besparen
zoals b.v. de verzekeringspremie. Er volgt een heftige discussie en besloten wordt om te gaan
stemmen. Uitslag 10 stemmen voor en 13 stemmen tegen, e.e.a. betekent dat de vereniging op
eigen benen door zal gaan. Gert de Vries geeft daarop aan op te stappen als bestuurslid.
 De vergadering besluit dat de contributie wordt vastgesteld op € 5,00, sommige aanwezigen vinden
dat een erg grote verhoging maar de meerderheid stemt voor.
 De kascommissie wordt komend jaar gevormd door; Harry Wieringa en Job Dikkema reserve is
Lex van der Gaag.
 Bestuursverleizing: Gert de Vries treedt af.
Nico Hoogakker, Bert Schrage, Mark van Maar en Dennis van Maar blijven aan.
Onze oproep voor nieuwe bestuursleden wordt maar liefst 4 keer gehonoreerd, Wilfred Stok, Foktje
Faber, Marja Stok en Joël van Dijk melden zich aan waardoor het bestuur volgend jaar maar liefst
8 leden zal hebben.
 Bij de rondvraag wordt gevraagd of het IBAN nummer van de vereniging op de facebookpagina
van de Pompel gezet kan worden. Dat gaan we doen.
 Om ongeveer 20.40 sluit de voorzitter de vergadering en wordt overgegaan tot de orde van de dag:
BINGO en KLAVERJASSEN.

Rollade met noten

HOOFDGERECHT – 20 MIN + 25 OVENTIJD – 4 PERSONEN **
Heerlijk feestelijke rollade met noten uit de oven
Ingrediënten
1 bosuitje, in ringetjes
50 g boter
500 gr runderrollade
1/2 eetl kerriepoeder
100 gr gemengde noten, ongezouten
30 gr verse peterselie
50 g grano padano kaas
1 eiwit
Materialen
Ovenschaal
Keukenmachine
Bereiding
Verwarm de oven voor op 200 graden. Verhit de boter in een pan en bak de rollade in 10 min
aan alle kanten bruin. Doe de noten (een paar hele overlaten voor de garnering), peterselie,
kerriepoeder en grano padano kaas in een keukenmachine en hak het fijn tot een kruimelige
massa. Laat de rollade uitlekken op keukenpapier. Doe ongeveer de helft van het kaasnotenmengsel op de bodem van een ovenschaal en garneer met een paar hele noten. Leg de
rollade in het midden van de schaal en bestrijk met wat eiwit. Roer de rest van het eiwit door
de rest van het kaas-notenmengsel en bedek de bovenkant van de rollade er mee. Zet de
rollade ongeveer 25 minuten in de oven. Snijd de rollade in stukken en serveer bijvoorbeeld
met gebakken aardappeltjes en wortel.

Stille nacht, tovernacht
Een kerstverhaal over ware vriendschap
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten
waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen
waren aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep
maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand
wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te
kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven
in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij
vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we
beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en
sneed het in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een
avond als deze, maar meer heb ik niet."
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden.
Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder.
"Kom," zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen
in die hut."
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik
niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar."
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd.
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn
wilde belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te
bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is."
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar
ik heb altijd al een hond gewild."
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen
besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde
zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om
verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.

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

'n Staark Kaarstverhoal
De moand december is de moand van de olle mannen.
Eerst komt Sunnerkloas, dan de Kaarstman en oetaindelieks Voadertje Tied.
Drei olle mannen met laange widde boarden.
De Kaarstman verdringt heloas aalmeer onze Goudhailigman noar een twaide ploats in de
feesteleke decembermoand.
Zeer ondankboar, want zien verschienen was zunder onze aigen grode kindervrund noeit tot
stand kommen.
Zulf het de Kaarstman doar een behoorlek schuldgevuil an over hollen, want ains ... huil laang
leden ... was haizulf ook een klain jonkje dei oet- en op-keek noar Sunnerkloas.
Ook hai, de klaine Kris, zette zien schountje bie kaggel en zong vol overgoave "heur wel
klopt doar kiender" en "zui gunds komt de stoomboot".
Ook hai keek volgende mörgen vol spannens of der wat in zien leerske legt was.
Ja, Kris was een jonkje zoas alle aandere kiender dat wazzen, tenminste zo
leek het in t begun.
Dou hai hij een joar of tiene was, wer hai conferteerd met de rauwe
waarkelekhaid rond het "feest" van de Hailige Nicoloas.
Zien schoun was weer leeg... hailemoal leeg!
En dat ondanks dat hai oavend derveur zo zien best doan had en flink haard zongen had. Wel
3 laidjes achtermekoar.
Wat Kris nog nait wos, was t fait dat Sunnerkloas allain zien goaven kon schenken as de
olders een handje met holpen.
En dat was nou juust wat nait meer meuglek was.
Voader, Kris senior, was noamelieks waarkloos worren noa de haarfststörmen van oktober en
november en brocht gain geld meer in t loatje.
Gain stuver haarrn ze meer in hoes en moeke haar al heur fantasie neudig om nog elke dag
een beetje fatsounlijk eten op tafel te kennen zetten.
Veur boetenissighaiden was gain roemte in dei barre tieden.
Het ainige dat heur nog lukt was, was het braaien van een waarme sjoal van restjes olle wolle,
zodat Kris tenminste nog wat "van Sunnerkloas" kriegen zol.
Veur Kris was dit, achtoaf bezain, het begun van zien lange carrière as Kaarstman.
Nou hai deurhad hou het verhoal van Sunnerkloas inaander stak, wol hai veur zien olluu op
zien minst wat oardigs bedenken, moar doartou haar haj geld neudig en om dat te kriegen
weer tied.
Zo duurde het sikkom drei weken veurdat hai, deur klusjes te doun bie de buren, een poar
centen bienaander spoart haar om veur zien olheer ain puude tebak en veur zien moeke een
fleske "onjeklonje" koopn te kennen.
Oh, wat wazzen ze doar blied met.
Ain Sunnerkloas-kedo, een poar week te loat, moar toch zo welkom.
"Bedankt, mien jong" zee d' olle Kris. En moeke?
Moeke kon heur troanen van geluk nait verbaargen en snokte "Bedankt mien aigenste SunnerKris"
Vanof dei tied besloot Kris om elk joar in ploats van op 5 december, op 25 december
kedootjes te geven aan mensen dei Sunnerkloas "mist" haarn.

Noa verschaiden joaren werd hai doardeur de Kaarstman nuimd.
En dat is tot op heden zo bleevn.

Gain concurrent dus, moar n metwaarker van Sunnerkloas, met het doun van goaven an dei
mensen dei dat het neudigst bennen.
Harry Hoeksema Dzn.

Voadertje Tied
d Olle man schoevelde langzoam veuroet. "Och, och" zuchtte
hai, "wat gaait de tied rad. k Heb de boksem nog nait goud
dreuge en t joar zit der al weer op."
Elk joar was t zulfde: op de eerste dag van t joar kroop e in
zien pisdouk over grond as n krekt geboren lutje jong en noa
365 doagen luip e krom as n houpeltje.
Ie begriepen t aal, hai was Voadertje Tied.
De eerste weken was nog te doun; hai huppelde wat en roasde
mit geweld deur de wereld en docht dat e alles wel aankon. Moar tegen tied dat t zummer
was, was t al bedudend minder en zo gaauw as Sunnerkloas t laand oet was, vuilde hai dat t
sikkom òflopen was.
Ankommend joar wil k t toch aans doun, docht e. Nait votdoadelek zo haard lopen, moar eerst
wat kadde oet boom kieken en den bin ik an t end van t joar meschain nog wat fiereg.
Moar hou langzoam ie ook an doun, tied gaait toch gewoon wieder in zien aigen ritme en an t
ende is t zulfde as altied. Doar is gain ontkommen an.
Dus mensen: Dou gewoon wat joe denken dat je doun mouten en in joen aigen gevuil van
tied, want t ende komt toch wel zo as t in de steerns beschreven staait.
Harry Hoeksema Dzn.

Grunneger resept

Boneklont (Nijjoars Stamppot)
Wat mout der in: (veur 4 man)
Twijenhaalf onze widde bonen, twij pond sniebonen oet t zolt, twij onze deurregen rookspek,
twaalf onze schilde eerappels in stukken sneden, rookworst, peper en zolt (zoveul as je lieden
kennen).
Hou mout je t doun:
Zet de widde bonen n etmoal in de waike en kook ze in t waikwotter goar.
Dou de sniebonen in kokend wotter en kook ze n ketaaier. Gait ze of, as ze nog te zolt binnen
dou je t nog n moal.
Dou t spek in n pot, mit eerappels der bovenop, dou t kooknat van de widde bonen der bie en
nog wat wotter.
Leg de sniebonen en de rookworst op eerappels, kook haile boudel in n haalf uur goar.
Hoal worst en spek weer oet de pot, stamp bonen deur eerappels en loat ze mitwaarmen.
Moak stamppot op smoak (joen smoak) mit peper en zolt. Snie worst en spek in plakken en
dain de nijjoarsstamppot op.

Knutselen:

Lijmpistool voor versieringen
Wat heb je nodig:




Lijmpistool.
Glitters.
Stoeptegel.

Leuke hangers die het met de kerst leuk doen kun je maken met een
lijmpistool. Eigenlijk ga je tekenen met de lijm en als deze droog is
dan heb je een leuk werkje.
Teken buiten op een stoeptegel (kan ook binnen als je een losse
tegel hebt) met stoepkrijt bijv. een Davidsster. Leg er dan bijv.
glittertjes op en ga dan met een lijmpistool met hete lijm over de
vorm. Laat het even drogen en trek het los. En zie daar, je
kersthanger is klaar.
Zo kun je ook een raamhanger maken welke een abstracte vorm heeft met glitters. Eerst
glitters en kraaltjes op een stoeptegel leggen en er daarna met een lijmpistool overheen
bewegen. Door de doorzichtige lijm en de glitters is het een mooi gezicht in het licht van bijv.
kaarsen.

Kerstster vouwen
Wat heb je nodig:



6 Vierkante vouwblaadjes
Lijm/plakband/nietmachine

Een prachtige kerstster krijg je als je 6 gevouwen vouwblaadjes bij elkaar plakt.
Begin met een vierkant vouwblaadje en kijk naar figuur 1. Vouw een blaadje
van de punt A naar de punt D, En meteen een vouw van punt C naar de punt. B.
Dan heb je een gevouwen driehoek zoals je ziet in figuur 2 hieronder. Zorg dat de A kant van
je figuur één vouw heeft en dat de B kant twee vouwen heeft. Dan kun je de driehoek op de
stippellijnen knippen zoals aangegeven in het figuur. Vouw het papiertje dan weer open.
Kijk naar figuur 3 Nu komt het lastige deel. Vouw de grootste stroken naar de ene kant en
plak ze op elkaar. Neem dan de op een na grootste en vouw deze naar de andere kant, dan de
een na kleinste weer naar de andere kant en de kleinste weer opnieuw naar de andere kant. En
maak ze net als de grootste steeds aan elkaar.
Doe dit zelfde dan ook met de andere vijf blaadjes.
Als je dat gedaan hebt dan plak/niet je ze aan elkaar en
krijg je een kerstster zoals je op de foto kunt zien.

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 !
december
Kerstmarkt in de Pompel

11

Lutje Winter Wel Vaart Appingedam
13.00-17.00 uur

12

Jaarvergadering IJsvereniging
Pompel aanvang 20.00 uur

19

Vuurwerk
Oud- en Nieuwviering in de Pompel
Nieuwjaarsconcert NHkerk Overschild
Vanalles met fier, met JanHenk de
Groot, incl. stampot, 11.00 uur
NLdoet Oranjefonds
Uiterlijke inleverdatum kopij

januari

februari

maart

1
17
11, 12
4

Groencentrum Freek van der Wal
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf

kerstbomen
o van klein tot groot
o met of zonder kluit
o verschillende soorten
o zelf uitzoeken
------------------------------------------------------------------------------------------Snijbloemen, Kerststukken, Vogelhuisjes, Fruitbomen, Laurieren,
Egelmand, Donderglas, Alle soorten bomen, Cadeaubonnen, Scheppen,
Vogelvoer in soorten en maten, Sneeuwschuif, Coniferen, EN MEER!
-------------------------------------------------------------------------------------------

kamerplanten
Ja ze zijn er! Kamerplanten en
ook heel veel potterie!
Kom gerust langs en laat u
overweldigen door het aanbod.
------------------------------------------------------------------------------------------Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen
Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrijdag 08:00 – het donker is, zaterdag 08:00 - 17:00
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl

