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VOORWOORD VAN DE REDACTIE 

 
Nr. 1,  maart 2016,  jaargang 35. 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

De winter is voorbij en de voorjaarseditie van  Schildjer Proat is klaar. 

We vinden het een eer om jullie te vertellen dat Schildjer Proat dit jaar 35 jaar bestaat. 

En ook de Kinderspeelweek is jubilaris. Gefeliciteerd KSW met het 35 jarig bestaan! 

 

In deze editie is er veel te lezen over nieuwe inwoners maar ook over inwoners die hier 

al veel langer wonen. Een reusachtig verhaal.  

Hoewel we geen verder informatie hebben willen we jullie toch laten weten dat er 

alweer een film opgenomen is in Overschild, deze keer een korte film “ NACHT VAN 

DE FANFARE” met bekende acteurs. Hopelijk krijgen we als dorp de film nog te zien. 

We hebben deze keer een volle agenda, er zijn in de komende maanden allerlei 

activiteiten georganiseerd, mis ze niet. 

De adverteerders Bosker meubelen, smederij Hofstee, tuinhoutcentrum Arkema en de 

firma M. van Bostelen stoppen met adverteren, we bedanken ze voor het in ons gestelde 

vertrouwen. Gelukkig vinden we steeds nieuwe adverteerders die de uitgave mede 

mogelijk blijven maken. 

In deze editie vindt u voor de verandering 2 columns. 

Verder is er in het dorp van alles gaande. Een ooievaarsnest in de maak, de kerk die 

gerenoveerd gaat worden en veranderingen in de Pompel. U kunt het allemaal lezen in 

de dorpskrant. 

 

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  

 Oranje comité  

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 10 juni  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  

 

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, maart 2016 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

 

ALDUS 

Het nieuwe jaar is 2 maanden oud en we zouden het bijna vergeten zijn maar het 

jaarlijkse vuurwerk op het sportveld was weer spectaculair. Net als de 

nieuwjaarsborrel in De Pompel. Hoewel het steeds lastiger wordt om de 

Nieuwjaarsochtend te bemensen. Hulde aan de vrijwilligers die tot vroeg in de 

Nieuwjaarsochtend een hapje en een drankje hebben verzorgd. 

En ook de kerstmarkt was prima georganiseerd, vele mooie spullen in goed 

verzorgde kramen. Het heeft gezorgd voor een mooie afsluiting van 2015 van ons 

dorpshuis.  

 

De winter is met z’n laatste rondje bezig, geen echte winter dit jaar maar toch zijn 

er, naast de jaarlijkse bingo, prikslee wedstrijden geweest op de ijsbaan! Mooi 

werk ijsclub! 

 

En om de warmte van de winter echt binnen te halen had de Werkgroep 

Evenementen een heuse mystery bingo in De Pompel georganiseerd. Het werd 

geen ladiesnight genoemd maar toch waren alleen vrouwen welkom en die hebben 

een pikante avond gehad. Volgens de vele bezoeksters voor herhaling vatbaar.  

 

AED 

Iets serieuzer is de herhalingscursus van de AED. Iedereen die voor de 

herhalingscursus in aanmerking komt heeft inmiddels bericht gehad. De herhaling 

wordt woensdag 13 april gehouden in De Pompel. Alle cursisten succes gewenst!  

Een ieder kan AED-er worden. Een korte cursus kan ervoor zorgen dat er levens 

gered worden omdat je weet wat je moet doen. Interesse? Neem contact op met 

mij. 

 

KERK 

Er is overleg geweest met de Stichting Oude Groninger Kerken. De hervormde 

kerk aan de Graauwedijk verkeert in erbarmelijke staat en het is maar de vraag of 

er nog iets van te maken is. De SOGK zou de SOGK niet zijn als zij er geen 

plannen mee zouden hebben. Mede door financiering uit aardbevingsschade 

hebben ze een plan gemaakt en willen nog dit jaar beginnen met de restauratie!  

Om de kerk daarna rendabel te maken wordt er naar mogelijkheden gezocht om de 

kerk te exploiteren waarbij gedacht wordt aan een theeschenkerij, exposities, 

voorstellingen en concerten. Helaas organiseert Van Alles Met Fier voorlopig 

geen activiteiten in de kerk waardoor er nu niets wordt georganiseerd.  

Heeft u mooie ideeën en/of plannen die passen in de kerk? Laat het dan weten.  

 

 



 

 

 



 

NCG 

Zoals velen van u weten hebben we nu een Nationaal Coördinator Groningen (NCG) die ons 

wil helpen om de aardbevingsproblematiek beter op te lossen, Kansrijk Groningen genaamd. 

Een moeilijke taak, lijkt me. 

Overschild zit in de eerste schil, het gebied waar de problematiek het grootst/meest nijpend is.  

De NCG gaat alle woningen bouwkundig onderzoeken,  daar waar nodig woningen 

versterken, energieneutraal maken en wil daarnaast ook nog zorgen voor een leefbare 

omgeving, een megaklus, lijkt me.  

Maar we kunnen niet anders dan positief zijn, we hebben hulp nodig. Er zijn teveel vragen die 

we niet kunnen beantwoorden en daarbij zijn er teveel mensen die grote problemen hebben 

door de gaswinning.  

Er is  veel te vertellen en uit te leggen door de NCG en daarvoor zijn informatieavonden 

georganiseerd. Voor ons zal dat zijn op 24 maart in Restaurant Est in Slochteren maar u bent 

vrij om naar andere/meerdere avonden te gaan. Verderop in Schildjer Proat vindt u de 

uitnodiging die DB heeft gekregen en die dus ook voor u bedoeld is.  

 

Er is inmiddels een werkgroep samengesteld om de ontwikkelingen te volgen en mee te 

denken in het proces. Wilt u ook mee ontwikkelen en meedenken? Meldt u bij mij.  

Kansen moet je benutten. 

 

Volgens de laatste berichten zal er in De Pompel een semipermanent bouwbureau komen 

waar u met al uw vragen dagelijks terecht kunt. Dat is lekker dichtbij en de koffie is er, zoals 

we allemaal weten, uitstekend.  

 

Wilt u meer weten over Kansrijk Groningen? Ga dan naar de website van de Nationaal 

Coördinator Groningen, waar u o.a. het meerjarenplan kunt lezen. 

http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/ 

 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur, 

Klaasje Pen 

 

 

http://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 

feesten, voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 

 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Informatie bij onze beheerder: 

Willy de Vries, tel: 0618370140 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-566390 
contact en reserveringen:  

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

Nieuwsbrief Maart 2016 
 

 

We zijn nu zo’n 18 maanden verder nadat de renovatie van ons dorpsgebouw voltooide. We 

krijgen regelmatig complimenten over de mooie uitstraling en geweldige faciliteiten. We zijn daar, 

natuurlijk samen met alle gebruikers, heel blij mee. Als gevolg van onze informatie actie middels 

het ‘gele formulier’, konden we een aantal nieuwe vrijwilligers verwelkomen die op de zaterdagen 

achter de bar of in de keuken mee zullen helpen. We zijn nog niet uit de brand hoor!, het is vaak 

maar kielekiele en het bestuur moet helaas ook vaak op een laat moment nog bijspringen. 
 

We hebben 56 gele formulieren (soms voor en achter ingevuld) teruggekregen van de ruim 250 die 

via Schildjerproat werden verspreid. Daarin vroegen we ook naar je belangstelling voor andere 

activiteiten en ook of je dan mee wilde doen om iets te organiseren. Belangrijk meer mensen 

wilden liever aan iets deelnemen dan het mee te helpen organiseren. Dat is lastig, want 

organiseren is een eerste vereiste. Even een korte weergave van de belangstelling voor deelname 

(D) of organisatie(O) : Lezingen: D-3, O-1 ; Cultuur: D-3, O-1 ; Schilderen: D-3 ; Natuur: D-6, O-1 ; 

Repaircafé: D-1, O-3 ; Workshops: D-12, O-5 ; Evenementen D-14, O-5 ; Sport D-9, O-3. 
 

We zullen de mensen die zich opgaven voor de organisatie van één van de  bovenstaande 

activiteiten uitnodigen om te brainstormen hoe de opstart van nieuwe activiteiten aan te pakken 

zijn. In het verlengde staat er deze week in het Bokkeblad ook een oproep voor vrijwilligers 

/organisatie talenten. Het dorpsgebouw staat klaar en open voor gebruik. Aarzel dus niet. 

 

Dan is er nóg een ontwikkeling in de 

Pompel: met ingang van deze maand 

wordt de kleine vergaderzaal en het 

achterliggende kantoortje verhuurd 

aan één van de eerste vijf gebieds-

diensten die door de Nationaal 

Coordinator Groningen (Hans Alders) 

werd geformeerd. Dit Verstevigingspunt 

gaat zorgen voor goede, betrouwbare 

en controleerbare informatie over 

aardbevingen en alles wat daarmee te 

maken heeft: zoals schaderegeling, advies, en subsidiemogelijkheden. Het plan is dat ieder pand 

in Overschild en omgeving in de komende jaren zal worden bezocht en in overleg zal worden 

getreden om te bepalen wat nodig is om veilig en toekomstbestendig in het gebied te blijven 

wonen. Deze week wordt een brief verspreid met meer informatie.  
 

De aanwezigheid van dit kantoor in de Pompel betekent dat de deur elke dag open zal zijn, dus 

nog meer reden om eens langs te komen. Wij spannen ons in om de Pompel gebruiksklaar te 

houden voor verdere 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!  

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

mailto:dorpshuisdepompel@gmail.com
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Hoofdweg 144   

9626 AJ Schildwolde             maandag     gesloten 

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

      woensdag          15:45-20:45 

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

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

      zaterdag     08:45-16:30    

 

Nagelsalon op Afspraak   

www.kapsalon-thoekje.nl          

        

http://www.kapsalon-thoekje.nl/


                                        Nieuwgeboren  
 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

 
 

Freerk Blok 

 
Hij overleed 22 december 2015 op 74  jarige leeftijd. 

Hij woonde met zijn vrouw Lies in Slochteren , 

heeft jaren lang in Overschild gewoond.  

 

  

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 
 

 

 
 

 

 
 

 



Even voorstellen 

Wij zijn Leon (27) en Lyndsey (23) Buitenkamp – Rode. Wij wonen sinds 7 februari 2016 aan 

de Kanaalweg 11. Wij wonen hier met onze Siberische Husky’s Yara en Jay en onze 4 katten 

Quinn, Kira, Finn en Joep.  

Leon komt oorspronkelijk uit Bedum en is gek op voetbal. Hij voetbalt dan ook bij SV 

Bedum, traint op woensdag en speelt wedstrijden op zaterdag. Daarnaast mag hij ook graag 

zijn favoriete clubs op tv volgen, zoals: Real Madrid en PSV, daarnaast volgt hij ook de 

wedstrijden van FC Groningen. 

Leon werkt in Groningen bij Lijfering Drankengroothandel en daarom zal er ook af en toe een 

kleine vrachtwagen op de oprit staan als hij weekenddienst heeft.  

Lyndsey komt oorspronkelijk uit Zeddam, een klein dorpje in Gelderland (Achterhoek). 

Daarom zijn wij af en toe een heel weekend weg van huis, om familie te bezoeken. Ze zingt 

graag en vind het leuk om haar hobby uit te oefenen als nagelstyliste. Daarnaast houdt ze ook 

van voetbal, echter alleen van de Spaanse competitie en haar favoriete club is Real Madrid. 

Ook is ze heel fanatiek op het moment dat het Nederlands elftal moet spelen, echter kunnen 

we dat dit jaar helaas aan onze neus voorbij zien gaan.  

Lyndsey werkt bij Transcom voor Tele2 op de afdeling retentie.  

Wij zijn per toeval in Overschild terecht gekomen. We waren al bezig met een huis in Bedum. 

Echter waren we uit nieuwsgierigheid aan het rond kijken op Funda en zagen we dit huis 

staan. Het begon als een grap en uiteindelijk waren we zo nieuwsgierig dat we zijn gaan 

kijken en zijn op slag verliefd geworden op de woning en de omgeving. Echt een gevoel van 

“thuis”.  

Wat ons aantrekt aan Overschild is dat het rustig en landelijk gelegen is met een weids 

uitzicht en dat er toch veel te doen is in de omgeving en we de drukte op kunnen zoeken als 

we daar zin in hebben.  

Mochten jullie nog vragen hebben willen we die natuurlijk graag beantwoorden al dan niet 

onder het genot van een drankje.  

Groetjes, 

Leon & Lyndsey Buitenkamp – Rode 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

De redactie heeft kennis gemaakt met : 

 
Ronald en Gerda Katerborg     Leon en Lyndsey Buitenkamp-Rode 
Graauwedijk 35a        Kanaalweg 11 

Ze wonen er sinds 23 januari met     ze wonen er sinds 7 februari met 4  

hond Kaija              katten en de honden Jay en Yara  

tel: 06-26990152       tel: 06-30735715 

    

     

 
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: 

 

Hallo, 

Bij deze willen wij ons graag even voorstellen aan jullie. Wij zijn Ronald en Gerda Katerborg 

en zijn allebei 24 jaar. Wij wonen sinds 23 januari aan de Graauwedijk 35a samen met onze 

hond Kaija en twee katten.  Hiervoor woonden wij met plezier in Onderdendam, maar wegens 

het krijgen van een vast contract hebben wij besloten om een huis te kopen. En toen kwam dit 

mooie huis op ons pad! 

Ronald komt oorspronkelijk uit de stad, maar wil het liefste uit de drukte en genieten van de 

rust die een dorp biedt. Ronald heeft nadat hij beroeps militair is geweest een eigen bedrijf 

opgezet. Een bedrijf dat evenementen organiseert genaamd Kater Events. Ronald organiseert 

ieder jaar het festival Elfia, dat twee keer per jaar plaats vind in Haarzuilens en Arcen.  

Ronald doet dit werk met veel plezier. 

Gerda komt uit Woltersum en wilde graag in een dorp blijven wonen. Nadat Gerda SPW heeft 

gestudeerd, is ze doorgegaan met de opleiding SPH. Gerda heeft eerst bij NOVO gewerkt als 

flexer en is nu in vaste dienst bij de Noorderbrug in Groningen. Het werken in het nieuwe 

wooncentrum in Groningen bevalt erg goed. Het werk is erg afwisselend en geeft veel 

voldoening. 

We genieten volop van dit mooie huis, helemaal nu we onze eigen vloer (gietvloer beton 

look) en nieuwe keuken hebben. In de tuin gaan we aan de slag in het voorjaar, wat een leuke 

klus is! We hebben veel zin om betrokken te raken bij het dorp dus zullen wij ons best gaan 

doen ons in te zetten. Daarnaast is iedereen natuurlijk altijd welkom om een kijkje te nemen 

en kennis te maken ; de koffie staat klaar! 

Groetjes Ronald en Gerda  

 

 

 

 



 



       Nieuws met een Oranje tintje 

 

 

Al is het buiten nog rond het vriespunt, het oranjecomité is al weer druk bezig 

met de voorbereidingen voor Koningsdag. 

Prinses Alexia heeft haar been gebroken we wensen haar ook vanuit Overschild 

veel beterschap zodat ze op Koningsdag weer van de partij is. 

Wat betreft de festiviteiten in Overschild: 

 

23 April wordt de toneelavond gehouden dus noteert u deze datum alvast maar 

in de agenda. 

De schildgroep is al weer druk aan het repeteren hebben wij uit betrouwbare 

bron vernomen. Ook kunt u weer rekenen op de traditionele verloting met leuke 

prijsjes tijdens de pauzes. 

We wensen de Schildgroep heel veel succes met alle voorbereidingen en hopen 

weer op een fantastische avond op 23 april. 

Dan Koningsdag die wordt gehouden op Woensdag 27 april de verjaardag van 

Koning WA. 

 

In de ochtend zullen er weer spelletjes zijn voor de kinderen. Over de invulling 

van de spelletjes wordt nog nagedacht. Voor 27 april kunt u een flyer in de 

brievenbus verwachten met de exacte invulling en extra informatie. 

In de middag zal er weer een autopuzzelrit gehouden worden, er wordt op dit 

moment al flink gebrainstormd over de route, die natuurlijk weer top secret zal 

zijn. Auto Noordenbos zal dit keer de bokaal moeten gaan verdedigen, wij 

wensen hen dan ook alvast veel succes. 

 

Namens het Oranjecomité een vriendelijke groet en tot ziens in ons dorpshuis 

De Pompel Meerweg 16. 

 

Dianne Blaauw, Afine Noordenbos, Jacquelien Bijzet en Tessa Dijkstra. 

 

 



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

Het is druk op de Windlust. Alle graan is weg 

gemalen en inmiddels, in nieuwe zakken, 

afgevoerd. Nieuwe zakken? Jazeker, we wisten al 

langer dat gemalen graan in jute graanzakken 

behoorlijk stuift en dat het ook toegankelijker is 

voor ongedierte zoals bijvoorbeeld meeltorren. Die 

beesten zijn eigenlijk niet weg te houden uit een 

omgeving waar granen tot meel worden vermalen 

dus wij hebben ze in de Windlust ook. Op zich is 

het niet zo’n ramp als er hier en daar een torretje 

rondloopt maar die beesten produceren ook 

nageslacht. Dat zijn de meelwormen, u weet wel 

die licht geel-bruine larven die ook veel worden 

gebruikt als visvoer en voor vogels. Ook 

hagedissen in terraria zijn er groot liefhebber van. 

Goed, terug naar die nieuwe zakken. Deze zijn van 

katoen en veel dichter geweven waardoor we 

minder stuiverij hebben. We doen er ook wat 

minder gewicht in, zo’n 25 kg. Dat is wat beter hanteerbaar.  Henk Kruizenga heeft het spul dus 

opgehaald en enkele dagen later heeft hij nieuw maalgoed geleverd. We kunnen weer vooruit 

met ca. 800 kg tarwe en haver. En dat zijn wel 32 zakken van 25 kg. Inmiddels is de oude 

meelpijp verwijderd en ligt de nieuwe klaar om gemonteerd te worden. We willen er echter eerst 

nog een laagje lak in smeren en dan licht schuren. Daardoor wordt de binnenkant gladder en 

glijdt het maalsel wat makkelijker de zakken in. De meelpijp wordt nog voorzien van een aanslag 

die hem met elke rondgang van de steen een tik geeft  zodat het meel onderweg niet blijft 

hangen. De kou van de laatste tijd heeft ervoor gezorgd dat er niet kan worden geschilderd en 

ook blijkt het moelijker te zijn om de meelpijp zodanig te bevestigen dat er zo weinig mogelijk 

lekkage optreedt. Die aanslag houdt namelijk in dat de boel flexibel moet hangen. Maar ook dat 

gaat wel lukken.                

 In de vorige S.P. had ik het over een nieuw te maken luik volgens ARBO-normen. Dit luik is er. 

Meestal staat het open maar als we bezig zijn met builen (zeven van het meel) dan gaat dat luik 

dicht. Mocht u op dat moment toevallig net op bezoek komen wilt u dan even bellen? Het 

bellekoord hangt naast de toegangsdeur op de begane grond.  We hebben overigens gemerkt dat 

als het luik dicht is het veel minder tocht op de stellingzolder dus misschien doen we het luik 

altijd wel dicht als we aan het malen zijn.  



 Het motorhuisje staat momenteel in grote belangstelling bij het bestuur van de MSMOG. Als u 

dit leest hebben we bezoek gehad van iemand die erg goed de weg weet in subsidieland en ons, 

het bestuur van de stichting, gaat helpen de nodige fondsen te verwerven. Ook is de jacht 

geopend op een geschikte motor, hoewel mijn grapje van de vorige mail nog steeds overeind 

staat.                                                      

We zijn op zoek naar een stationair draaiende dieselmotor van tussen 10 en 15 PK, liefst een 

BRONS (want die stond er vroeger ook in), die in het motorhuisje kan worden opgesteld en van 

daaruit het boerenmaalkoppeltje kan aandrijven.       

    

Op 14 en 15 mei zijn de nationale molendagen. Zet ze alvast maar in de agenda. 14 mei is de 

Windlust geopend voor iedereen die maar komen wil. We weten nog niet of er nog wat 

bijzonders gebeurt die dag want dat moet nog worden georganiseerd. Evenzogoed bent u 

hartelijk welkom, ook op niet molendagen. Als de blauwe vaan 

aan de mast wappert zijn we aanwezig en graag bereid om al uw 

vragen te beantwoorden. 

Voorlopig laat ik het hierbij. 

Tot ziens op de Windlust of tot meels/mails, ook namens Marius 

 

Lex 

 

 



 



 

We zijn het nieuwe jaar goed van start gegaan. 

Op 5 februari werd de Pompel gevuld met allemaal dames die graag een potje bingo spelen. 

Let wel! Alleen voor de dames!!! 

Doordat dit een groot succes was en er gegadigden waren die er niet meer bij konden of die het 

vergeten waren, wordt dit Evenement in mei nog een keer herhaald. 

Dus dames, wil je het meemaken geef je dan op tijd op, want VOL IS VOL!!!!. 

 

Zaterdag 20 februari hadden we voor de eerste keer een doemiddag voor ouder en kind. 

Ook dit was een succes. 

Er waren 18 kinderen die, samen met 12 ouders, enthousiast  knutselden aan een voederpop en een 

krans voor de vogels. 

En niet alleen de vogels zullen smullen van de pindakaas, ook sommige kinderen vonden het heel 

lekker!! 

De middag werd afgesloten met het nuttigen van een bakje patat en een snack. 

 

 

Ook gaan we dit jaar weer eieren zoeken met de kinderen en gaat de werkgroep de bazaar 

organiseren. 

Dus komt allen met, een goed gevulde portemonnee, om mee te doen aan alle spellen en het Rad 

van Avontuur, met vele mooie prijzen!! 

 

Voor de mensen die bloemschikken een leuke bezigheid lijkt,  hebben we een workshop 

georganiseerd. 

Deze wordt geheel verzorgd door een "lerares". 

Dit is niet specifiek voor dames, ook heren zijn van harte welkom!! 

 

<     Zie hier het voorbeeld 

 

Dus zetten we nu alles even op een rijtje zodat het genoteerd kan worden op de agenda: 

 

26 maart                          Eieren zoeken 
                                          vanaf 14.30 uur bij de Pompel 

                                          opgeven voor 19 maart bij Joba. Telf : 566336      

8 april                              BAZAAR!!!!!! 

                                          van 20.00 uur tot 0.00 uur 

20 april                            Workshop bloemstuk maken 

                                          van 19.30 uur tot 22.00 uur 

                                          kosten:   € 15.00     

27 mei                              DAMESBINGO!!! 

                                          van 19.30 uur tot 23.30 uur                 

                                          kosten: € 10.00 p.p. 

 

Voor de workshop en de bingo kun je je opgeven bij Rammona. 

Telf: 566510 of via de mail: rammonasmit@hotmail.com 

 

Namens de werkgroep,  Joba 

 



 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

Bestuur s.v. Mono 

Als eerste willen we Erik en Justine Pen feliciteren met de geboorte van hun dochter 

Lotte. 

Woensdag 6 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering in het dorpshuis de Pompel te Overschild. De 

vergadering begint om 20.30 uur. Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de agenda en de 

notulen van de vorige ledenvergadering. 

Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via 

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

Voetbal  

Op zondag 3 april gaan we weer beginnen met het voetbal. Elke zondagavond wordt er door jong en oud 

gevoetbald op het sportveld aan de Meerweg. We beginnen de eerste weken graag om 18.00 uur i.v.m. de 

invallende duisternis. 

Lijkt het je leuk om mee te doen, kom dan zondagavond naar het sportveld en doe gezellig mee! 

Wandeltocht 

Op zaterdag 7 mei organiseren we weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t Schildmeer”.  Deze tocht 

wordt al verscheidene jaren door ons georganiseerd en er doen gemiddeld rond de 200 deelnemers mee. U 

kunt kiezen uit 5km, 10km, 17km of 30 km wandelen. Als u dit leuk lijkt kunt u zich vanaf 9.00 inschrijven 

bij de Pompel. Uiterlijk 18.00 uur dient iedereen weer binnen te zijn. De kosten bedragen € 5 voor de 3 

langste afstanden en € 2,50 voor de 5 km. 

Tip: Voor de ouders die van wandelen houden. De 5 km route is ook zeer leuk om met uw kinderen te 

wandelen. Voor een kleine vergoeding heeft u zelfs een echte medaille als aandenken.  

18 juni!!!!   5 tegen 5 sportmiddag met aansluitend een barbecue 

Vorig jaar hebben we dit voor het eerst georganiseerd en vonden we het zeker voor herhaling vatbaar. Er 

deden in totaal 4 teams mee die fanatiek aan het strijden waren om de eerste plek. Voor dit jaar hopen we 

natuurlijk dat er nog meer teams mee gaan doen. Trommel  daarom uw vrienden, buren en- of familie op en 

maak een team bestaande uit 5 personen en geef u op voor 20 mei.  

Aansluitend hebben we op het sportveld een barbecue met de nodige vleessoorten, salades en natuurlijk 

drankjes. De kosten voor de barbecue bedraagt 10 euro p.p. excl. drankjes. U mag zich ook alleen voor de 

barbecue opgeven. 

Overige activiteiten 

Het volleybalseizoen zit er aan het eind van deze maand alweer op. Maar niet getreurd het volleybaltoernooi 

in Hellum komt er weer aan. De opgavelijst zal vanaf eind maart in de Pompel achter de bar liggen.  

Met sportieve groet namens het s.v. Mono bestuur, Rebecca Nienhuis 

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


 
 

 

 

 



Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

  

 

 

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono 

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering van S.V. MONO. 

 

Datum:    Woensdag 6 april 

Locatie:    de Pompel 

Aanvang vergadering:  20.30 uur 

 

Agenda: 

1) Opening van de vergadering 

 

2) Vaststellen van de agenda 

 

3) Mededelingen 

 

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

 

5) Jaarverslag secretaris 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

7) Verslag kascommissie 

 

8) Benoeming kascommissie 2017 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

10) Vaststellen contributie 

 

11) Rondvraag 

 

12) Sluiting van de vergadering 
 

 

 

 

 



  Aanbieding !! 

Tegen inlevering van deze bon: 
 
  4 Seizoenschijven 
  4 Kipschnitzels 
  4 Siepelburger 
  1 doos Sibboerster eieren 
 

Normaal: € 15,25  

NU voor: € 9,95 ! 
 

Aanbieding !!     Aanbieding !! 

Kom langs voor méér van onze ambachtelijke producten 

Hoofdweg 164c  9628 CW Siddeburen  tel. 0598-432100 

 



S.V. MONO Notulen 15 april 2015      

Sportvereniging Mono 
Opgericht 1 december 1949 
 

 

  

 

Notulen algemene ledenvergadering  S.V. MONO 

 

Datum:  15 april 2015  

Locatie: Dorpshuis de Pompel 

Aanvang: 20.30 uur  

 

  

Afwezig: Alina/ Tjaart/ Foktje / Willy            

1) Opening van de vergadering 

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

 

2) Vaststellen van de agenda 

Niks toe te voegen.  

 

3) Mededelingen 

Bij de ledenvergaderingen weinig opkomst. 

                                                                                               

        

4) Notulen van de vorige ledenvergadering 

- Toestellen van de gymzaal op papier zetten wat we willen houden. 

- Waarom de post verplaatsen naar Peter en Leni? Omdat Boei 12 te laat open 

ging. 

 

 

 

5) Jaarverslag secretaris 

Voorgelezen en goedgekeurd. 

 

6) Financieel verslag penningmeester 

 

Huur sportveld-  Zijn we als bestuur achteraan geweest. (de heer Woltersom) Klaasje mailt nummer 

van de persoon die erover gaat.  

  

 

7) Verslag kascommissie 

 

Het verslag is goedgekeurd door Bas Pen en Alina Bos. 



S.V. MONO Notulen 15 april 2015      

  

8) Benoeming kascommissie 2015 

 

Voor komend jaar zijn Bas en Johan die de kas controleren.  

Eerste reserve is Greet en tweede reserve Alina. 

 

9) Bestuursverkiezing 

 

Erwin= voorzitter 

Rebecca = secretaris 

Lisa = penningmeester 

Willy= bestuurslid 

Erik gaat verhuizen. Die word passief lid. 

   

10) Vaststellen contributie 

         

Contributie blijft  € 5.  

 

11) Rondvraag 

 

-6 juni zeskamp barbecue- Harm van der Laan heeft zijn tafels en stoelen tot beschikking gesteld. 

- Een vraag van Klaasje Pen en Corrie van der Laan of wij een team kunnen krijgen voor het Slochter 

Wold  Spektoakel. Dat houdt in 40 km fietsen door de gemeente met een groep  van 6 a 10 deelnemers 

boven de 16 jaar. Dit gaan we in de Schildjer Proat zetten. 

- Harm had een vraag over het maaien van het veld. Dit blijft de gemeente doen.  

- Bas heeft het over het drinken bij het voetbal. Dit gaat Mark van Maar doen. 

- Harm vraagt wat Mono voor het voetbal doet? We zorgen voor materiaal. 

 

 

 

 

12) Sluiting van de vergadering 

 

De vergadering wordt gesloten om 21.38 uur. 

De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en biedt namens het bestuur een drankje aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             

 

Nieuws van de Kinderspeelweek 
 

 

 

 

Het is nu alweer maart en wij zijn natuurlijk al weer druk bezig met onze 

voorbereidingen van de Kinderspeelweek Overschild, die dit jaar 35 jaar bestaat!  

 

De datum is inmiddels bekend, de Kinderspeelweek zal gehouden worden van  

15 t/m 19 augustus 2016 met het thema Feest. 

 

Naast dat Marleen bij ons in het bestuur is gekomen hebben wij nog 2 nieuwe 

bestuursleden erbij; Fleur Noordenbos en Mark van Maar. Bij deze heten wij hen 

alsnog welkom in ons bestuur. 

 

Doordat het een echte kinderfeest week wordt doen we natuurlijk ook wat extra 

dingen voor onze leiding, die altijd vrijwillig helpt om de kinderen een 

fantastische week te bezorgen. Wat we gaan doen, krijgen jullie nog van ons te 

horen. Zaterdag 13 augustus is de vergadering van de vrijwilligers, zorg dat je 

erbij bent! Het zal beginnen om 20.30 uur. Ook de ouders die meehelpen 

verwachten we hier.  

 

Als leiding kan je dit jaar eenmalig een rood vest bestellen met het KSW logo 

erop. Vorig jaar was hier vraag naar, dus vandaar dat we dit nu aanbieden. 

 

 

 Maat S t/m XXL kost € 17,50 

 Maat 3XXL of groter € 22,50 

 

Wanneer je graag zo’n vest wilt, kan je dit 

opgeven tot 15 juni 2016, via kswo@live.nl  

 

 

 

 

 

 

Daarnaast willen we graag de grote bult uit de speeltuin hebben. We zoeken 

iemand die de grond wil hebben. Weet u iemand of bent u het zelf, dan kunt u 

contact opnemen met Johan Folkersma 06-45464847. 

mailto:kswo@live.nl


 



Doordat Dorpsbelangen een slapende vereniging is, heeft de Kinderspeelweek 

het onderhoud van de speeltuin op zich genomen. We hebben inmiddels 2 nieuwe 

plankjes binnen voor de schommels. Ook worden de toestellen gekeurd en houden 

we dit bij in een logboek. Wanneer er vragen hierover zijn, mag u contact 

opnemen met Johan Folkersma. 

 

Daarnaast krijgen wij toch nog vragen wanneer kinderen mee mogen doen. 

Kinderen mogen meedoen vanaf 4 jaar. Ben je jonger dan 4 jaar, dan zullen je 

ouders zelf mee moeten doen. 

Daarnaast vinden wij het natuurlijk erg fijn als ouders meedoen. Als ouder kan je 

ook een dagdeel/delen of de hele week meedoen. Wij vinden het in ieder geval 

fijn als ouders meedoen.  

 

Je bent bij ons jeugdleiding als je 13 jaar bent. Wordt je in de maand van de 

speelweek 13 jaar, dan mag je ook jeugdleiding zijn. Verder maken we hier geen 

uitzondering in. We moeten ergens een grens trekken en helaas is niet iedereen 

dan altijd tevreden. 

 

Je kunt je alweer opgeven voor de Kinderspeelweek, de meesten weten het wel, 

maar dit kan via de site www.kinderspeelweekoverschild.nl voor vragen mag je 

bellen met Sandra van der Laan 06-25598785. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rita, Marleen, Johan, Martijn, Willy, Mark, Fleur en Sandra  
 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

Transportbedrijf Wit v.o.f. 
Siddeburen 
0598-432228 

 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



De Schildgroep 
 

 
                                                  
 
 

                                                Dag allemaal, 
 
De spelers van De Schildgroep hebben de eerste fase van de nieuwe 
repetitierondes afgerond. Er wordt keihard gewerkt aan tekstkennis en 
dat is hard nodig want het is een lastig stuk. 

DE DWAALLICHTEN is geen zelfgeschreven stuk dit jaar maar een 

ouderwetse klucht, van oorsprong uit het Duits, geschreven door Bernd 
Gombold.  
Een klucht met heel veel onderbroekenlol, misverstanden, onschuldige 
mannen, boze echtgenotes, sexy ladies en eigengereide burgemeesters 
die zullen zorgen voor een avond dolle pret. 
We zijn voor dit stuk maar liefst 12 spelers nodig en die waren niet te 
vinden. Dus zijn er dit jaar spelers met een dubbelrol en daarnaast zijn er 
ook spelers die een dubbele rol zullen hebben, verwarring alom. 

 
Het stuk gaat over gemeenteraadsverkiezingen met een hele eigengereide burgemeester die de 
verkiezingen wel even zal winnen, tot er zich een kandidaat meldt die de burgemeester kan missen 
als kiespijn. Om er zeker van te zijn dat de nieuwe kandidaat geen schijn van kans heeft verzint de 
burgemeester met zijn kompanen een geslepen list, hij 
is ervan overtuigd dat zijn plan gaat werken maar hij 
heeft buiten de waard gerekend met alle gevolgen van 
dien. 
 
In overleg met het Oranje comité is besloten om 
zaterdag 23 april de voorstelling in de Pompel te spelen 
en we zien u dan ook graag.  
Om op de hoogte te blijven kunt u ons volgen via 
facebook of via de website  
www.de-schildgroep1.webnode.nl  
 
Komt het zien, komt het zien!! 
 
Met theatrale groet,     
Klaasje Pen  
        Een foute burgemeester? 
 
 De Dwaallichten……..     

http://www.de-schildgroep1.webnode.nl/


 



Column 

 

HET NU KOMT UIT HET TOEN. 

Belangrijke gebeurtenissen in je leven, 

maar meer nog in ons leven zijn 

bepalend voor het verdere verloop van 

dat leven. Geschiedenis ofwel het is geschied. 

We komen er niet mee door slechts datgene wat 

in ons eigen leven is gebeurd mee te nemen naar 

de toekomst. Vroeger werd op school gevraagd 

om jaartallen uit je hoofd te leren. Daar werd je 

niet vrolijk van en zeker ook niet veel wijzer. Ik 

had het geluk dat de leraar geschiedenis op de 

middelbare school mooi kon vertellen en wat 

wist hij toch veel. 

Wanneer begint geschiedenis eigenlijk? 

Gisteren? Ik denk het wel, want je kunt niet 

zomaar een paar jaar overspringen en 

bijvoorbeeld vanaf het jaar 2000 terugrekenend 

zeggen dat dat de geschiedenis is. 

Feit is wel dat wij door de huidige media 

(inclusief social media) bijna van minuut tot 

minuut op de hoogte worden gehouden van wat 

er in de hele wereld gebeurt (is) en morgen is dat 

geschiedenis. Als je dat zo zegt lijkt het er haast 

op dat alles wat vóór morgen is gebeurd is, zaken 

zijn die er niet meer toe doen. (The rest is 

history). Het klopt dat de hoeveelheid nieuws en 

nieuwtjes een grote filtering vereisen. Dat 

moeten we dan vooral zelf doen. Hierbij is er ook 

nog sprake van een selectief geheugen. 

Waar wil ik naar toe? Ik ben ervan overtuigd dat 

het collectief geheugen slechts in staat is om een 

klein aantal, indrukwekkende gebeurtenissen te 

onthouden. Dat er mensen zijn die meer 

onthouden (bijvoorbeeld historici) betekent nog 

niet dat dit ook een collectief meegenomen 

weetje is. 

Natuurlijk weten we allemaal nog dat er in 2015 

tot twee keer toe aanslagen zijn gepleegd in 

Parijs. Maar wat en wanneer er nou precies in 

het oorlogsgebied rondom Syrië is gebeurd 

wordt al lastiger. Ook is de U.S.A. vinden (te) 

vaak aanslagen plaats. De discussie daar over het 

afschaffen van legaal wapenbezit is nog steeds 

geen geschiedenis, want ze willen er niet aan. 

Oorlog, De Tweede Wereldoorlog, is wel het 

meest indrukwekkende geschiedenisfeit. Ik 

ben 7 jaar na die oorlog geboren. Mijn 

(groot) ouders vertelden erover. Alhoewel zij op 

het Groningse platteland woonden was de 

vrijheidsbeperking indrukwekkend. Nu, zeg 3 

generaties verder, moeten de kinderen nog maar 

afwachten wat ze over die oorlog te horen 

krijgen. Of leren ze simpelweg dat de 2de W.O 

van 1939/40 tot 1945 heeft geduurd? 

Grote gebeurtenissen (afschuwelijke meestal) 

houden ook die oorlog in het zicht. De 

bombardementen op Rotterdam, al op 14 mei 

1940 en ook de Februaristaking op 25 februari 

1941 in Amsterdam. Dit was dus op 25 februari 

j.l. 75 jaar geleden. De aanleiding was dat de 

Duitsers zo maar 427 willekeurige joodse 

mannen oppakte en ze naar de 

vernietigingskampen afvoerde. In Amsterdam 

zette men als protest hiertegen de trams stil. Dit 

werkte als de social media tegenwoordig. 

Iedereen wist dat er iets loos was. Fabrieken 

gingen plat en zo was het een staking. Achteraf 

bezien blijkt dit het enige grote protest tegen de 

Jodenvervolging te zijn geweest. 

De Duitsers waren onaangenaam verrast. De 

opstelling naar joden verhardde. Er vonden 

executies plaats. 

Het blijkt dat er van de Februaristaking geen 

eigen foto’s zijn. Alleen een paar die door de 

Duitsers zijn gemaakt en waarvan de 

dokalaborant er stiekem een aantal extra heeft 

afgedrukt. Er staan een paar joodse mannen op 

die tot op heden niet geïdentificeerd zijn. 

Niemand kon ze nog herkennen daar praktisch 

de gehele joodse gemeenschap nooit terug is 

gekomen. 

De Februaristaking wordt jaarlijks herdacht bij 

het standbeeld van de Dokwerker. 

Dit opdat wij de gruwelijkheden van oorlog nooit 

zullen vergeten. 

Jan Hesseling 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorpsboekenkast 

Sinds een jaar is er een 

Dorpsboekenkast in ons Dorpshuis de 

Pompel. Voor onze nieuwe inwoners 

een kleine uitleg hierover. In het 

Dorpshuis staat een boekenkast met 

boeken, die we gekregen hebben van 

mededorpsbewoners. De boeken zijn 

te herkennen aan een sticker 

voorop.Iedereen kan deze boeken 

gratis lenen, het werkt heel 

gemakkelijk, je noteert in de map die erbij ligt welk boek je hebt geleend op welke datum en 

je noteert wanneer je het boek terug brengt. De boeken kunnen gehaald en geruild worden 

tijdens openingstijden van de Pompel. 

Onze boekenkast is ondertussen mooi gevuld en regelmatig worden er boeken geleend. We 

hebben inmiddels ook al veel boeken op reserve. Dit houdt in dat we wel iets selectiever gaan 

worden of de boeken in de boekenkast  geplaatst kunnen worden. We willen graag een 

boekenkast met veel variatie aan boeken die ook gelezen worden, niet alleen maar een vulling 

voor de kast. Het is fijn dat er geregeld boeken geleend worden. Binnenkort gaan 

we boekenkast weer opnieuw inrichten en verwisselen met boeken uit de reserve. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze boekenkast, kom een keer kijken tijdens 

in de Pompel, misschien ziet u nog een mooi boek wat u graag wilt lezen.     Het 

is mooi dat de boeken op deze manier nog gebruikt worden door veel 

mededorpsbewoners. 

Corrie van der Laan 

 

 

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  
 



               IJsvereniging “Schildmeer en omstreken” 

 

 

Hier een berichtje van de ijsclub. Donderdag 21 januari was het dan eindelijk zover, de 

ijsbaan was geopend! Na een week vorst en nieuwe led- verlichting konden we voor het eerst 

schaatsen. Er werd gelijk actie ondernomen om een prikslee wedstrijd te organiseren! Door de 

dooi die vanaf vrijdag zou komen, werd het uiteindelijk erg spannend of de wedstrijden wel of 

niet door zouden gaan. Toch maar besloten om het te doen, snel nog de nodige ‘koek & zopie’ 

gehaald, en natuurlijk de vlees prijzen. Doordat we weinig tijd hadden voor de voorbereiding 

en dus ook twijfels of er mensen op af zouden komen, werd besloten geen koffie & thee in te 

slaan. We zouden vanaf 20.00u van start gaan, maar door de voorspelde regen hebben we toch 

besloten om van start te gaan om 19.00u. Dit bleek na afloop een goede keus te zijn geweest, 

want de avond had helaas een nat einde. Om 19.00u zijn we begonnen met priksleeën voor de 

kinderen. Na spannende wedstrijden was het Pieter Blaauw die als eerste is geëindigd. Na de 

kinderen was het aan de vrouwen, vervolgens als laatste was het de beurt aan de mannen!  

Uitslagen: 

 Kinderen Vrouwen Mannen 

1.  Pieter Blaauw Saskia Hoogakker Tim van der Beek 

2.  Joost Nijdam Marleen van der Beek Harm Blaauw 

3.  Marianne Blaauw Kate Bos Erik Pen 

4.  Timmy Tonkes   

5.  Rutger Nienhuis   

 
 
 

Ondanks het slechte weer, en de korte voorbereiding hebben we het erg naar ons zin gehad. 

We hopen dat iedereen een gezellige avond heeft gehad! 

 

 

 

 

 

 



We zijn bezig met een waterbron bij de ijsbaan. Dit omdat we van het waterschap geen water 

meer uit de sloot mogen/ kunnen halen. Om die bron bij de ijsbaan te krijgen is geld nodig. 

Hiervoor hebben we een aanvraag bij de gemeente ingediend. Via het leefbaarheids fonds kan 

het niet, maar uit het potje sport accommodatie moet het misschien lukken. Ook hebben we 

een subsidie bij de Rabobank aangevraagd, hierop hebben we nog geen reactie. 

Op de hoogte blijven wanneer er nieuw ijs aankomt? Of foto’s zien van de wedstrijden die al 

geweest zijn? Volg ons dan op facebook: www.facebook.com/ijsverenigingoverschild   

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

IJsvereniging Schildmeer e.o. 

http://www.facebook.com/ijsverenigingoverschild


 

Het reuzenrad, 

Dinsdagochtend 1 maart, daar staan ineens twee dames voor mij, Klaasje Pen en Ellen de 

Vries, hoor ik na het handjeschudden. Twee heel enthousiaste dames die eigenlijk voor het 

reuzenrad kwamen, nee ze wilden er niet in. Maar zijn wel geïnteresseerd in foto’s of zelfs 

een artikel over het reuzenrad voor in de SchildjerProat, nou hartsikke leuk toch! Dat gaan we 

doen, dus heb ik beloofd om er iets leuks van te maken. En al pratende met de dames ontstond 

het idee om er niet één artikel aan te wijden maar, een soort van wordt- vervolg- verhaal 

rondom het reuzenrad. Spanneuhend ( fout geschreven, ja dat weet ik) 

De geschiedenis van het 

reuzenrad begint 

natuurlijk bij mijn vader 

Albert Kroon, het was in 

de jaren zeventig dat hij 

zijn droom waar kon 

maken door een 

reuzenrad te kopen en 

later ook fabrikant werd 

van reuzenraden. De 

fabricage stopte eind 

jaren tachtig en werd in 

1999 weer opgepakt met 

een heel bijzonder 

project, het Drive in 

Wheel, een reuzenrad 

waar je met je eigen auto 

in kon rijden. Dit project 

werd samen gedaan door 

mijn man Jan Lamberink 

en broer Jan Kroon. Het 

Drive in Wheel was 

onderdeel van een 

tentoonstelling genaamd 

Panorama 2000 te 

Utrecht. De gemeente 

had een aantal 

kunstenaars uitgenodigd 

om een kunstobject te bedenken in de stad Utrecht die vanuit de Dom toren te zien waren. 

John Körmeling was een van deze kunstenaars en heeft toen Jan Lamberink gevraagd of hij 

een reuzenrad kon bouwen waar je met je auto in kon. Aangezien Jan geen uitdaging uit de 

weg gaat, was het antwoord op de vraag gelijk een ja.  Hij is dit avontuur samen met Jan 

Kroon aangegaan, wel was er haast bij, meer dan 100 dagen hadden de beide mannen niet. 

Maar het was wel gelukt!! Het Drive in Wheel heeft drie maanden gedraaid in Utrecht en was 

een groot succes. Niet alleen in Nederland was het Drive in Wheel een succes maar ook in 

Toronto in Canada, in 2014 heeft deze vier maanden als kunstobject op een tentoonstelling 

over John Körmeling haar rondjes gedraaid. Was een super leuk avontuur!!! 

Toen was het een aantal jaren rustig rond het reuzenrad, ze draaide haar rondjes hier en daar 

in Nederland en soms over de grens, zoals Ljubljana ( Slovenië) en België.  



Mei 2005 was een zwarte bladzijde voor het reuzenrad een hele trailer met een groot deel van 

het reuzenrad werd gestolen en aangeboden bij een schroothandelaar die het geheel helemaal 

heeft verschroot. De diefstal heeft enorm veel impact gehad, maar uiteindelijk kon het 

reuzenrad na heel hard werken in augustus 2005 weer haar rondjes draaien, het reuzenrad 

heeft toen een nieuw naam gekregen, namelijk Happiness en dat is een goede keuze geweest 

achteraf, want geluk heeft ze zekers gebracht! 

 

2010 was het jaar van QMusic, Toen Q-Music zijn idee voorlegde van een draaiende studio 

zijn we samen gaan kijken wat de mogelijkheden waren om dit te realiseren. Na een analyse 

en ontwerp fase was het concept helder. Een op maat gemaakte studio met genoeg plek voor 

twee dj's en apparatuur. En de stijl van het reuzenrad werd volledig aangepast aan de 

uitstraling en identiteit van Q-Music. Vanuit deze studio maakten verschillende dj’s live het 

programma de Draaiende Studio. Voor de Nederlandse radio waren dit dj's Ruud de Wild & 

Jeroen Kijk in de Vegte en voor de Belgische radio Sven Ornelis & Kürt Rogiers.  

 

 



 

In 2012 werd de 28ste editie van de Shell Eco-marathon gehouden in en om Ahoy in 

Rotterdam. Studenten uit de hele wereld proberen zo ver mogelijk te rijden met zo min 

mogelijk brandstof in hun eigen ontworpen en gebouwde voertuigen. Tijdens dit evenement 

konden de bezoekers genieten van het uitzicht op het speciaal ontworpen stratencircuit rond 

Ahoy vanuit het reuzenrad. Speciaal voor dit evenement wilde Shell het reuzenrad aangepast 

hebben in de stijl van het evenement. In totaal zijn er 48 banners in het reuzenrad gehangen 

zodat het evenement vanuit de wijde omtrek te zien was. De entree en de vloer van het 

reuzenrad werden aangepast en alles moest wit worden. Na twee dagen opbouwen was alles 

gereed voor de opening. Een enorme uitdaging in een korte tijd. En heel bijzonder om met de 

Shell te mogen werken. 

En dan 2014, ook weer een heel bijzonder jaar want hier start na vele jaren de fabricage van 

reuzenraden weer maar nu onder de naam Lamberink. Hoe dat is gekomen en verlopen leest u 

in de volgende Schildjer Proat.  

Wordt vervolgd!! En duurt dat te lang volg de ontwikkelingen rond het reuzenrad dan op 

facebook:  

www.facebook.com/reuzenrad.lamberink 

www.facebook.com/reuzenradbouwlamberinkbv 

 

Met een reuzengroet,  

Kokkie Kroon. 

http://www.facebook.com/reuzenrad.lamberink
http://www.facebook.com/reuzenradbouwlamberinkbv


 In Overschild, Laanweg 7

Helemaal ontstaan uit mijn grote passie, tuinieren. Ik kweek plantjes op, ik verbouw 
en verkoop groente  in een stalletje bij mijn huis (in het seizoen). En ik kook van deze 
producten (wereldse) gerechten. Dat doe ik jaarrond.

Met Moe'skeuken organiseer ik activiteiten zoals een voorjaarsplantjesmarkt. Dit jaar 
op 7&8 mei van 10.00 tot 17.00. Tijdens de plantjesmarkt kunt u verschillende 
groente, kruiden en bloemenplantjes kopen. Tevens kunt u op het terras een kopje 
koffie, thee en gebak nuttigen.

Ook is er iedere 2e zaterdag van de maand een “Proeverij”. In een intieme sfeer, kunt 
u kennis maken met gerechten zoveel mogelijk bereid met mijn eigen producten.

Heeft u eens een feest of een andere gelegenheid, ik zou hapjes en maaltijden kunnen 
verzorgen. Alles in overleg.

Mocht u geïnteresseerd zijn in een of meerdere activiteiten, of wilt u op de hoogte 
gehouden worden van data , o.a.  – Workshops
                                                      – Menu  van de “proeverij”avond

Stuur dan een mail naar Moeskeuken@outlook.com. En  ik hou je op de hoogte via 
een nieuwsbrief. Ook voor allerlei andere vragen mail of bel gerust! 06-14723823

Ik hoop u een keer te mogen verwelkomen!  

                                  Vriendelijke groetjes Jolanda Braam

mailto:Moeskeuken@outlook.com


EEN EITJE GEBAKKEN IN EEN PAPRIKA-RING !! NET EVEN ANDERS!! 

 
 

Bereidingswijze 
 

Een gebakken eitje is een goede start van de dag. Geef er een leuke twist aan door paprika toe te 

voegen. Dit gerecht is supersimpel om te maken.  

Neem een grote koekenpan, doe de olie of boter erin en zet op middelhoog vuur. 

Voeg de paprika toe en bak ca 2 minuten. ( of iets langer indien gewenst) 

Breek een ei in het midden van elke paprika ring.  

Bak hierin je eitje zoals je dat normaal ook zou doen.  

Breng op smaak met zout en peper. Bestrooi eventueel met Parmezaanse kaas.  

Natuurlijk kun je ook een dikke uienring snijden en het ei daarin bakken. Ook heerlijk bij een lunch 

boterhammetje. 
 

 



 

  



 
 



Zen       

“Wil jij nog eens een keer een column 

schrijven voor de Schildjer Proat?”, vroeg 

redactielid Ellen mij laatst? “Eh, ja hoor, dat 

wil ik wel”. Nu is het dan zover. Tja, wat 

schrijf je dan voor de dorpskrant van het dorp 

waar je 10 jaar gewoond hebt. Inmiddels 

wonen we komend voorjaar alweer 3 jaar, met 

veel plezier, in Stedum. Zit Overschild daar 

wel op te wachten? En er zijn natuurlijk 

nieuwe mensen komen wonen die mij niet 

kennen. Hmmm. Ik kan allerlei redenen 

(excuses) verzinnen om het niet te doen, maar 

ja, wie A zegt moet ook B zeggen.  

Maar gewoon een kijkje in mijn 

leven, ons leven dan. Terwijl ik 

dit stukje schrijf ben ik helemaal 

zen. Nou ja, bijna dan. Ik heb dus 

nog een stukje te schrijven voor 

de dorpskrant en er staat nog een 

wasmand met voetbaltenues van 

de F-jes mij vrolijk toe te lachen. Moet lukken. 

Het is net voorjaarsvakantie geweest en de 

„ratrace‟ is voor bepaalde tijd opgeschort. 

Morgen gaan we weer los met school, werk, 

sport, muziek en andere leuke en minder leuke 

verplichtingen. Ik kijk er nog niet naar uit. 

Heerlijk om je even een week niet te laten 

leiden door de strakke tijdschema‟s 

waarbinnen alle activiteiten moeten 

plaatsvinden. “Zullen we gewoon elke dag om 

17.30 uur eten?” , zei mijn man laatst. Het lijkt 

me heerlijk, maar het lukt vrijwel nooit. De ene 

dag is het 16.30 uur, de andere dag 19.00 uur. 

Het goede nieuws is: er wordt altijd gegeten. 

Het slechte nieuws is: het gebeurt niet altijd in 

gezamenlijkheid en op de „volle‟ dagen is het 

niet altijd met evenveel liefde bereid . Afijn, 

terug naar die week vrij. Genoeg tijd om te 

koken en op tijd te eten, maar ja, het is wel 

vakantie en er zijn ook logees dus wordt er wel 

echt „lekker‟ eten verwacht: 

”Spruitjesstamppot? SERIEUS? Lasagne met 

spinazie ALWEER? Ovenschotel? ECHT?” 

Tussen deze verantwoorde maaltijden door 

waren daar natuurlijk ook een aantal van de 

bekende 4 P‟s (patat, pannenkoeken, pizza en 

?).  Dat zen-gevoel zal dus wel snel over zijn 

als ik morgenvroeg met frisse moed op de 

weegschaal ga staan. Hardlopen is er ook niet 

voldoende van gekomen deze week, want dat 

is zo ongezellig als je net midden in een potje 

rummikub zit of met z‟n allen voor de tv zit. 

Die tv heeft overuren gedraaid. De kinderen 

hebben toch nog weer meer gekeken dan me 

lief is. Toen we nog geen kinderen hadden zei 

ik altijd dat dat bij ons echt niet ging gebeuren.  

Ja hoor, dat was vroeger. Natuurlijk is er ook 

lekker buiten gespeeld en in de stal gesmeerd. 

Er is gevoetbald, gefröbeld en verveeld en we 

hebben zo nu en dan een spelletje gespeeld met 

bijbehorende zussen/broer-ruzie over ineens 

veranderde spelregels en vals spel. “Ik doe het 

niet meer” en hoppa daar gaan de 

schaakstukken. Nog geen vijf minuten! Dan 

nog maar een keer naar het zwembad. Dat 

vinden ze allemaal leuk (ondergetekende iets 

minder, ik ben de enige die met nagenoeg 

droog haar uit het zwembad komt). 

Tussen al deze gezellige bezigheden door 

blijven de verschillende „schermen‟ 

uitdagend lonken. En stiekem is dat ook 

wel weer handig als er even geen 

vriendje/vriendinnetje is om mee te 

spelen en je moeder toch echt een keer 

moet stofzuigen omdat we anders een 

luchtweginfectie oplopen. Jessie, Sam&Cat, 

Sien van Sellingen, Peppa Big,  Spongebob, de 

dieren van Hayday, Zara Larsson, Enzo Knol 

en allerlei vergelijkbare vloggers op YouTube 

zijn trouwe „oppassen‟ gebleken. Welkom in 

2016!  

Ik ga niet weer uitgebreid in op allerlei 

televisieprogramma‟s (zo 2013!), dat heb ik 

vaker gedaan. Dat neemt niet weg dat ik af en 

toe nog steeds met open mond en vol 

verbijstering zit te kijken naar het 

beeldscherm. Er zijn mooie programma‟s, 

maar ook veel bagger. Vooral die 

nagesynchroniseerde jeugdseries op 

Nickelodeon (laat mijn oudste dochter het 

maar niet horen). ALWEER denk ik dan? De 

keren dat ik de televisie afgelopen week zelf 

aanzette op een zender die ook te doen is voor 

volwassenen, de krant opensloeg of internet 

opende zag ik steeds die rare, best wel enge 

republikein met die dode cavia op zijn hoofd. 

Ik neem toch aan dat we binnenkort te horen 

krijgen dat dit allemaal één grote grap is. Dan 

zou het misschien nog een heel klein beetje 

grappig zijn. Donald Trump for president? 

SERIEUS? ECHT? Probeer je kinderen dat 

maar eens uit te leggen. Over bagger 

gesproken. Gauw dat ding uit en de krant bij 

het oud papier. Dan maar weer een potje 

Levensweg, tafelvoetbal of dammen. Dat 

snappen ze tenminste. Ik ook. Als we maar niet 

weer in debat hoeven over de spelregels. 

Nicole Bijen 

 

Column 



 

Een ooievaarsnest in Overschild 
 

Even terugblikken en vooral vooruit kijken. 

 

 

6 mrt ’01 Dat was de dag dat de ooievaarspaal bij de ijsbaan omhoog gezet is. Destijds 

gemaakt van de afgedankte kerstboom van de Grote Markt in Groningen. 11 jaar lang stond 

die paal daar recht omhoog en is daarna door de tand des tijds omgevallen. Doorgerot, net 

daar waar de paal de grond in ging. Waar gebeurt dat meer mee? Richelpaaltjes? 

In die 11 jaar is het nest vrijwel elk jaar door 1 of meer ooievaars bezocht. Helaas is er nooit 

een stelletje tot broeden overgegaan. Uitgezonderd dan dat jaar dat Nijlganzen dat wel hebben 

voor elkaar kregen (was niet helemaal de bedoeling) 

Nu dus al een aantal jaren geen eibernest in Overschild. En vorig jaar waren er wel erg veel te 

zien in (4 op de molen!) en om ons dorp. 

Lex v/d Gaag en ik vonden dat er toch maar weer eentje moest komen, maar dan wel wat 

duurzamer dan 11 jaar. 

Met z’n 2en de koppen even bij elkaar en een plan gemaakt. Wat kunnen we zelf en waar zijn 

we hulp bij nodig? 

Dorpsbelangen wil financieel bijspringen. Lex heeft een gegalvaniseerde paal weten te 

regelen en gezorgd voor spankabels met bevestigingsmateriaal. De IJsvereniging heeft ons 

toestemming gegeven voor een plaats van de paal. Van Marco v/d Veen hebben we een 

betonplaat gekregen om de paal op te bevestigen en te verankeren in de grond. Jan 

Hammenga bereid gevonden voor het nodige ijzer- en laswerk. Nestplateau en nest heb ik in 

elkaar gezet en gevlochten. Waar een klein dorp met vele (vrijwilligers)handen toe in staat is! 

Nu alles nog in elkaar zetten en de plaat en paal op z’n plek zetten. Zijn we wel wat 

(kraan)krachten voor nodig. 

En dan maar weer wachten op ooievaars natuurlijk. Vanaf 2001 is er rond Overschild wel het 

nodige veranderd. Veel natuurlijke bunders zijn er bijgekomen. Tetjehorn, ’t Roegewold, 

prima leefgebied voor ooievaars. 

Nu maar hopen dat die prachtige vogels er ook zo over denken. 

 

Carel Leemhuis 

 



Carel vlecht het nest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zo willen we het graag zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nest is klaar! 



Tuinonderhoud in het voorjaar  

Nu de temperatuur weer oploopt en de natuur zich weer voorbereid op een 

groeiseizoen wordt het weer tijd om uw tuin eens een goede onderhoudsbeurt te 

geven.  

Afgevallen blad dat nog in de tuin ligt mag nu verwijderd worden, dode stengels en blad van 

vaste planten mag afgeknipt worden ook is het nu de tijd om uw hortensia’s, lavendel, en 

heesters te snoeien. Wacht wel met het snoeien van heesters die komende twee maanden 

bloeien tot ná de bloei ervan. Denk hierbij aan voorjaarsbloeiende Spirea soorten, Forsythia, 

Ribes etc. 

  

Wacht met het snoeien van berkenbomen, esdoorns en notenbomen totdat deze volop in blad 

staan. De sapstroom van deze soorten is nu al volop in gang gezet waardoor bij snoei, voordat 

ze in blad staan, de sapstroom ernstig verstoord wordt met groeischade tot gevolg.  

  

Snoei de lavendelplanten terug tot op nog goed ontwikkelde groeipunten. Niet bang zijn om 

iets dieper in te snoeien, echter nooit verder dan op die plek waar u nog groeipunten ziet 

zitten. Door deze snoeiwijze zullen de lavendelplanten iets compacter blijven en minder snel 

uit elkaar vallen. 

  

Met het oog op een goede en gezonde ontwikkeling van de planten in uw tuin is het raadzaam 

ook aandacht te besteden aan een adequate bemesting van de tuin. Hiervoor zijn tal van 

meststoffen in de handel. Kies bij voorkeur een meststof op organische basis, de werking 

hiervan is weliswaar wat trager, maar wel langduriger waardoor de plant meer gelegenheid 

krijgt de voedingsstoffen op te nemen. Soms kan het wenselijk zijn met een anorganisch 

(‘kunstmest’) meststof de voedingstoestand van de bodem bij te sturen. Een goed inzicht in de 

voedingstoestand van de bodem is hiervoor wel noodzakelijk. Wellicht is een hierop gericht 

grondonderzoek met een specifiek afgestemd bemestingadvies raadzaam.  

Hiermee wordt ook voorkomen dat er ‘in de wilde weg’ bemest wordt zonder dat je op de 

hoogte bent van een specifiek tekort, of soms overmaat, van een of meerdere voor de plant 

belangrijke voedingsstoffen.  

  

De ene plant kan ook een andere voedingstoestand vragen dan de andere. Van rozen 

verwachten we een weelderige groei van veel bloemen. Dus is het ingeval van rozen, 

noodzaak dat deze hiertoe ook in staat gesteld worden door ze wat zwaarder te bemesten. 

Keukenkruiden worden juist aromatischer indien ze op relatief armere grond groeien. Smaak 

en aroma zal hierdoor versterkt worden. 

  

Misschien dit jaar eens tijd om over de bemesting van uw tuin eens een deskundig advies in te 

winnen? De bodem in de tuin is immers als het fundament voor een huis is de bodem goed 

dan zullen de planten er ook weelderig en gezond bij staan.  

  

Het bekend zijn met de voedingstoestand en vooral zuurgraad van de bodem kan u ook van 

pas komen bij het uitkiezen van plantensoorten. Sommige soorten planten vragen om een 

specifiekere zuurgraad. Teleurstellingen na enthousiaste aankopen van nieuwe planten kan 

hiermee worden voorkomen. 

  

Let bij aankoop van nieuwe planten op dat u niet alleen de plantensoorten mee naar huis 

neemt die nu mooi in de pot staan te bloeien. Kies bewust eens voor een plantensoort die er 

misschien nu nog onooglijk uitziet in de pot, maar dan wel later in het seizoen juist de kleur 

aan de tuin kan geven die dan vaak gemist wordt. Denk hierbij eens aan herfstanemoon en 

zilverkaars. Laat u hierbij goed adviseren.  
 



 

Weeroverzicht 2015 
 

 

Het jaar 2015 was warm en zeer zonnig, met gemiddeld een normale hoeveelheid 

neerslag. Het was gemiddeld 10,9º Celsius tegen 10,1º C. normaal en het werd hierdoor het 

vijfde warmste jaar ooit sinds de waarnemingen in 1706. Er werden uitzonderlijk veel 

dagrecords gebroken wat de temperatuur betrof. 

2015 was ook een zonnig jaar met 1894 zonuren tegen een langjarig gem. van 1639 zonuren. 

Het zuiden van het land was wel veel zonniger dan bij ons in het noorden. 

De neerslagcijfers waren heel erg verschillend dit jaar. Gemiddeld viel er 839 mm neerslag 

tegen een langjarig gem. van 848. 

In Overschild viel 983 mm neerslag, het was bij ons extreem nat in de tweede helft van het 

jaar. In de provincie Brabant viel op veel plaatsen nog geen 650 mm neerslag. 

 

De winter van 2014-2015 was zacht, nat en zonnig. Op 23 januari was het de enige ijsdag 

(maximum temp. 24 uur onder 0º C) in deze winter, normaal komen er 8 voor. 

Januari 2015 was niet alleen nat maar ook heel onstuimig, op 16 dagen van de maand kwamen 

er windstoten voor tot 75 km per uur en op 10 januari hadden we zelfs een zware storm! 

In de laatste week van de maand viel alleen in de noordelijke provincies een laagje sneeuw. 

Februari was een zonnige maand met „normale‟ temperaturen en neerslaghoeveelheden. 

 

De lentemaanden maart, april en mei 2015 waren koel, droog en zeer zonnig. 

In Overschild en omgeving viel in de maanden maart en mei meer neerslag dan in de rest van 

het land. Het was een koud en schraal voorjaar met veel nachtvorst, soms wel -10º aan de 

grond. Hierdoor kwam de grasgroei traag op gang en kwam het meeste van de 

eerste snede gras pas op het eind van de meimaand aan de kuil. 

Eelde beleefde in mei maar 2 warme dagen boven de 20º tegen 9 normaal. 

 

Op 5 mei hadden we in Overschild en omgeving zware onweersbuien en op 30 mei 

waren er ook zware onweer- en hagelbuien in de provincie. 

 

De zomermaanden juni, juli en augustus waren vrij warm, zonnig en nat, behalve de maand 

juni die met gemiddeld 33 mm neerslag droog was. 

Het verloop van de temperatuur was heel grillig. Begin juni hadden we 

enkele tropische dagen van boven de 30º C. en vanaf 30 juni tot 6 juli 

beleefden we zelfs een hittegolf. 

Van een hittegolf is sprake als er in een opeenvolgende periode van 

minstens 5 zomerse dagen  van boven de 25º  minstens 3 tropische 

dagen zijn van boven de 30º C. 

De hoogste temperatuur werd gemeten in Maastricht, 38,2º C. de op één 

na hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland, in Overschild 

werd het op 4 juli 34,8 º C.  

De tweede snede gras kon prima gewonnen worden, de maïs en suikerbieten gingen volop in de 

groei. 

 

Temperaturen bij het KMNI de Bilt. 

Jaar 2015  Normaal 

  1        8  ijsdagen  (max. temp. lager dan 0º C.) 

40             58 vorstdagen  (min. temp. lager dan 0º C.) 

69             85  warme dagen    (max. temp. boven 20º C ) 

29             26 zomerse dagen (max. temp. boven 25º C.) 

 5        4 tropische dagen          (max. temp. boven 30º C.) 



 

In Overschild hadden we 6 tropische dagen en 22 zomerse dagen. 

 

Na de hittegolf van begin juli werd de maand nat en koel met nog 

maar enkele mooie dagen. 

Op 9 en 10 juli kwam er zelfs in Twenthe op uitgebreide vorst aan 

de grond voor, wat zelden gebeurt in juli. Op 25 juli viel er in 

Overschild in zeer korte tijd 45 mm neerslag en op 26 juli kregen we 

een heel zware zomerstorm over ons heen met veel schade. Op 27 juli viel op 

veel plaatsen in het noordoosten meer dan 60 mm neerslag, ook in de vorm van hagelbuien. 

Het neerslagtekort dat was opgebouwd werd in enkele dagen tot 0 gereduceerd! 

De oogstmaand augustus was warm en na 5 augustus hadden we een aantal warme en droge 

dagen, waardoor bijna de gehele graanoogst een vlot verloop had. 

Het tweede gedeelte van de maand was lokaal soms erg nat. Op 16 en 17 augustus kwam er in 

een brede strook over Nederland soms wel 100 mm neerslag naar beneden, in Overschild bleef 

het beperkt tot 35 mm. 

Op 31 augustus viel er in Nieuwendijk uit één bui 97 mm neerslag met hagelstenen van 4-6 cm 

doorsnede, over extremen gesproken! 

 

De herfstmaanden waren gemiddeld vrij zacht met een normale hoeveelheid neerslag. 

September was te koud, evenals het midden van oktober. Daarentegen was november de op 

één na zachtste novembermaand ooit met 9,9º tegen 6,7º normaal. Oktober was een droge 

maand waardoor de maïs en suikerbietenoogst goed verliep, ook de laatste snede gras kwam 

onder goede omstandigheden in, of onder het plastic.  

De 2
de

 helft van oktober was somber en vaak mistig, 9 dagen achter elkaar zagen we geen zon! 

In november werden heel veel temperatuurrecords gebroken, het was zowel overdag als „s nachts 

vaak meer dan 5º warmer dan normaal. Op 23 november was in de Bilt de enige vorstdag, 

normaal zijn het er 7 in november. De maand was ook extreem nat met 132 mm en op 15, 17 en 

29 november raasde er een storm over het land. 

In december sneuvelden weer veel weerrecords, het was droog, zeer zonnig en extreem 

zacht. Met 9,6º C. gem. is december met afstand de warmste sinds 1706 (normaal 3,7º C.) 

De Kerstdagen waren de zachtste sinds 1901, de maand verliep bijna overal vorstloos, sinds 

1901 was dit niet gebeurd. Normaal zijn er 13 vorstdagen in de decembermaand.   

  

Hieronder de cijfers per maand in 2015. 

maand Gem.mm 

 2015 

Langjarig 

gem. 

Overschild 

2015 mm 

Temp. 

Ned. 

Temp 

langj. 

Zonuur 

2015 

Zonuur 

Langj. 

januari 105 mm 73 mm 107,0 mm  4,0º C  3,1º C  65 uren   62 uren 

februari   47 55   52,5  3,5  3,3 111   85 

maart   59 68   76  6,2  6,2 158 125 

april    22 44   30,5  9,0  9,2 242 178 

mei   51 61   82 12,4 13,1 222 213 

juni   33 68   48,5 15,6 15,6 241 202 

juli   92 78 181 18,4 17,9 225 212 

augustus 131 78 112,5 18,5 17,5 219 195 
september   88 78   71 13,4 14,5 157 143 
oktober   34 83   25   9,9 10,7 114 113 
november 127 82 135   9,9   6,7   63   63  
december   50 80   62   9,6   3.7   75   49 

totalen 839 848 983  10,9  10,1 1894 1640 

Jaar 2014 779 849 792  11,7  10,1 1845 1641 

 



Nooit werd, voor zover bekend, op aarde een hogere gemiddelde temperatuur gemeten dan 

in 2015. Het was 1ºC warmer dan het gemiddelde van de vorige eeuw en 0,16ºC warmer 

dan het recordjaar 2014. De zeespiegel steeg dit jaar gemiddeld met 3 mm. 

Omdat verreweg de meeste extra warmte in de diepzee gaat zitten, zal de „opwarming‟ zelfs bij 

het stopzetten  van de uitstoot van broeikasgassen nog wel even doorgaan. 

De bovenste zevenhonderd meter water van de oceanen is nu warmer dan ooit.  

In 2015 wordt de ‘opwarming’ vooral toegeschreven aan de cyclus van het weerfenomeen 

El Niño. 

 

Januari 2016 heeft ons in het noorden van het land “2 wintertjes” gebracht. 

Vanaf 3 januari was er een aantal dagen veel overlast van extreme 

gladheid door ijzel, bij een aantal veehouders werd de melk zelfs niet 

opgehaald.  

Vanaf zaterdag 16 januari is er een laag(je) sneeuw gevallen van 7-12 

cm die een aantal dagen bleef liggen, door soms matige vorst in de 

nacht. Nieuw Beerta had de laagste temperatuur van de maand, -

12,3ºC.  

Ook is er op 25 januari al weer een warmterecord gesneuveld, het werd + 16,3º C wat nog 

nooit eerder werd gemeten op die datum. 

Landelijk was januari een natte maand met op veel plaatsen meer dan 100 mm. neerslag, tegen 

71mm normaal, in Overschild viel 66 mm. neerslag.  

 

Wat voor weer wordt het verder in 2016? 

Ja, wisten we het maar, gelukkig blijft het een verrassing! 

Weerkundigen verwachten dat warme jaren, zoals 2014 en 2015 waren, rond het jaar 2050 

heel normaal zullen zijn. 

Wereldwijd heerst er daarom grote ongerustheid, want het is heel moeilijk te voorspellen wat de 

klimaatveranderingen precies voor gevolgen zullen hebben. 

Wel is nu al onomstotelijk vastgesteld dat bepaalde diersoorten verdwijnen uit ons land, terwijl 

andere soorten uit warmere streken zich hier gaan vestigen. 

Misschien hebben deze veranderingen zich al wel vaker voorgedaan, er is tenslotte niets zo 

veranderlijk als het weer! 

 

Wij houden het vooreerst bij een paar oude wijsheden en weerspreuken over februari: 

 

Zo hoog in februari de sneeuw, zo hoog in de zomer het gras. 

Komt februari met veel zacht weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer. 

Groeit in februari al het gras, dan lopen we met Pasen in een dikke jas. 

Is februari guur en koud, dan komt er een zomer waar je van houdt! 
 

Overschild 3 februari 2016. Henk Kruizenga. 

Bronnen: gegevens KNMI en eigen waarnemingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

El Niño 
 

El Niño zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille 

Oceaan. Dit heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld. 

El Niño was oorspronkelijk een sterke opwarming van de Stille Oceaan voor de kust van 

Noord-Peru en Ecuador. Tegenwoordig wordt de vaak daarmee samenhangende opwarming 

langs de evenaar tot het midden van de Stille Oceaan met deze naam aangeduid. In dit gebied 

komt normaal juist koel water uit de diepere oceaan naar boven. El Niño duurt gemiddeld een 

half jaar en het oppervlak van de oceaan kan langs de evenaar tot drie graden warmer zijn dan 

normaal voor de tijd van het jaar. De piek ligt vaak in december, vandaar de benaming El 

Niño wat “het (Kerst)kindje” betekent. 

 

Wat veroorzaakt El Niño? 
De opwarming is zo sterk en duurt zo lang omdat de passaatwind boven de Stille Oceaan door 

El Niño in kracht afneemt, wat de opwarming weer versterkt. Welk jaar El Niño ontstaat, 

wordt bepaald door twee samenhangende factoren. De kans op El Niño wordt vergroot door 

een langzame opbouw van warm water langs de evenaar in de Stille Oceaan. Dat wordt 

vervolgens omgezet in een opwarming in het oosten door periodes met westenwind in de 

westelijke Stille Oceaan in het voorjaar, die voor een groot gedeelte onvoorspelbaar zijn. 

 

Is El Niño te voorspellen? 
De huidige generatie weermodellen kan El Niño ongeveer een half jaar van te voren 

voorspellen. Dit jaar was in het voorjaar duidelijk dat de kans op El Niño groot was; in de 

zomer werd het zeker dat hij er echt zou komen. In september werd duidelijk hoe sterk El 

Niño zou worden. Vorig jaar was de kans ook groot in het voorjaar, maar bleek in de zomer 

dat El Niño uiteindelijk heel zwak zou blijven. 

 

Waarom is El Niño belangrijk? 
Gedurende El Niño trekt het regengebied dat normaal boven Zuidoost-Azië ligt naar de Stille 

Oceaan. Dit brengt niet alleen droogte in Indonesië (tot oktober) en de Filippijnen (vanaf 

oktober) met zich mee, maar verandert ook het weer in grote delen van de wereld. De 

invloeden verspreiden zich langs een aantal hoofdrichtingen. 

De eerste keten van effecten gaat de wereld rond door de tropen. Hierdoor worden de 

noordkust van Zuid-Amerika en de eilanden daarvoor droger, Oost-Afrika in het najaar natter 

en zuidelijk Afrika in hun zomer wat droger. Er is ook een zwak effect op regen in de Sahel. 

De hele tropen warmen ook op, waardoor de wereldgemiddelde temperatuur het jaar na El 

Niño altijd wat hoger uitvalt. 

 

 

 



  

 

 

De hele tropen warmen op waardoor de wereldgemiddelde temperatuur het jaar na El Niño 

altijd wat hoger uitvalt. 

 

De andere twee richtingen zijn bogen over de Stille oceaan naar Noord- en Zuid-Amerika. 

Zuidoost-China wordt wat natter, Canada heeft meestal een wat zachtere winter en het zuiden 

van de VS en Mexico krijgen vaak koeler, natter weer. Op het zuidelijk halfrond wordt Oost-

Australië vaak iets droger en krijgen Zuid-Brazilië en Uruguay juist meer regen. Deze 

effecten hangen ook sterk van het seizoen af. 

 

Lange termijn weersverwachtingen 
Veel weerinstituten maken verwachtingen voor het gemiddelde weer tot een half jaar vooruit. 

De meeste voorspellende waarde komt door El Niño, dus in een jaar met een grote El Niño 

zoals 2015/2016 geven deze verwachtingen relatief grote afwijkingen van het gemiddelde 

weer. Een samenvatting en een lijstje van dit soort verwachtingen staat op de KNMI 

seizoensverwachtingenpagina. Numerieke verwachtingen kunnen bij weerproviders gekocht 

worden. Het blijven echter kansverwachtingen, net zoals weersverwachtingen op een termijn 

van een aantal dagen. 

 

Effecten in Europa? 
Europa ligt buiten de belangrijkste banen met invloeden van El Niño. De effecten zijn hier 

dan ook zeer klein. In Spanje en Portugal valt in de herfst bij El Niño iets meer regen. In het 

voorjaar na een sterke El Niño krijgen we in Nederland en verder naar het oosten vaak een nat 

voorjaar, terwijl Oost-Spanje dan iets droger en warmer is. In delen van Scandinavië is de 

winter bij El Niño gemiddeld wat strenger dan normaal, maar op het winterweer in Nederland 

heeft El Niño geen aantoonbare invloed. 

 
 

http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen/seizoensverwachting
http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen/seizoensverwachting


 

 
 
 
Lijst van AED vrijwilligers maart 2016. 
 

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

 

MEERWEG 
Henk Heinen    06 12088888  573416 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
 

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

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

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

 

 



 

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

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

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

 

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

luchtweg te openen. 

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

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

Geen normale ademhaling? 

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

Zeg dat het om een reanimatie gaat. 

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

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

herstellen. 

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

Duw het borstbeen 5 à 6 cm in. 

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

minuut). 

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

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

Kantel het hoofd naar achteren. 

Knijp de neus dicht. 

Pas mond-op-mondbeademing toe. 

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

Laat het slachtoffer uitademen. 

Beadem in totaal 2 keer. 

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

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

Onderbreek de reanimatie altijd zo ko  rt mogelijk. 

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

Ontbloot de borstkas. 

Zet de AED aan. 

Doe altijd wat de AED zegt. 

Bevestig de elektroden. 

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

stoppen. 

http://www.hartstichting.nl/


 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

 

                                                                   

maart april mei juni 

NCG info-avond , restaurant Est 24    

Werkgroep Evenementen 

Eieren zoeken va 14.30 uur 

26    

Neut’n schait’n in de Pompel 

2
e
 Paasdag 

28    

Start voetbalseizoen op het sportveld 

MONO 

 3   

Ledenvergadering MONO 

Aanvang 20.30 uur 

 6   

Werkgroep Evenementen 

BAZAAR 20.00 uur 

 8   

Herhaling AED   13   

Werkgroep Evenementen 

Workshop bloemstuk maken 19.30 uur 

 20   

De Schildgroep  

Uitvoering “De Dwaallichten” 

 

 

23   

Koningsdag  

 

27   

Wandeltocht Rondom Schildmeer 

MONO  

  7   

Windlust  

Nationale Molendagen  

  14 en 15  

Werkgroep Evenementen  

Damesbingo 19.30 uur  

 

 

 

 

27  

Sportmiddag 5 tegen 5 

MONO 

   18 

Uiterlijke inleverdatum kopij          10 



Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 

Het is voorjaar !  
Heerlijk winkelen in een groot 

en vernieuwd tuincentrum! 

 

Alles voor de moestuin 
 pootaardappelen, groenteplanten en -zaden 

 aardbeien, rabarber, fruitstruiken, fruitbomen  

Kleur in je tuin 

 bloembollen in veel soorten en maten 

 violen (in hangzak) en eenjarigen (los of een mooie pot) 

Alles voor de tuin 
 enorm aanbod vaste planten 

 elke boom die je maar wilt hebben  

 liguster, beuk, conifeer, haagbeuk, laurier  

 vakkundig tuinadvies, professionele hoveniers 

Grond en plant 
 verschillende soorten potgrond 

 bemesting; kalk, compost, koemestkorrels 

 diverse bestrijdingsmiddelen, ook biologische 

Gezelligheid in huis 
 Groot aanbod kamerplanten  

 Uitgebreide collectie potten  

 Snijbloemen, prachtige boeketten, bloemstukken,   (t)rouwwerk 
 
Houd ons in de gaten, want we hebben vaak verrassende aanbiedingen. 

Like ons op facebook om mee te doen een leuke acties! 

 
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 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV2pbJtabLAhXEvA8KHfd_C0QQjRwIBw&url=http://www.avadologistics.nl/nieuws/7-Feestdagenregeling-2014/&psig=AFQjCNGpFnS_RyK5oBKxa1P9sXZpoAJ5sg&ust=1457159841518740
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizv6C3tqbLAhUCGA8KHUJGBXEQjRwIBw&url=http://www.vdberk.nl/sortiment/pagina-99&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNElJ_1U6xBlLIW0PTjLCthD0gOgSQ&ust=1457159972461855
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzYuHt6bLAhXCKQ8KHdN2AJsQjRwIBw&url=http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/2948/russisch-invoerverbod-voor-pootaardappelen&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNFJwAOM_s_JB9NVUqdTewUyIOhuYQ&ust=1457160240364395
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7luPb3abLAhUCGZoKHS0ICw4QjRwIBw&url=http://jcsocialmarketing.com/category/social-media/facebook-social-media/&psig=AFQjCNH3U8ZrR824sXEFLYwOCOAf0lcJ_w&ust=1457170616777208

