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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

 

De zomer is er! En zo ook de zomereditie van Schildjer Proat. 

 

Sinds de laatste uitgave is het Versterkingspunt Overschild een feit. De dames en heren 

hebben hun intrek genomen in De Pompel. In deze Schildjer Proat vindt u een 

introductie en daarbij de openingstijden wanneer u er terecht kunt met uw vragen en 

opmerkingen. 

 

Wij mogen weer een nieuwe adverteerder welkom heten, namelijk Moe’s keuken. 

  

In deze krant veel nieuws over de kerken in Overschild van zowel de Stichting Oude 

Groninger Kerken als van Henk Kruizenga, die een schat aan informatie heeft waar het 

beide kerken betreft. 

 

Verder het laatste nieuws over het ooievaarsnest. Er zijn nog geen ooievaars gezien 

maar misschien dat we volgend jaar……. 

En natuurlijk zijn we bij nieuwe inwoners langs geweest. Bent u hier onlangs komen 

wonen en hebben we u niet verrast met een bezoek? Laat het ons weten en we komen 

alsnog bij u langs. 

 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten  

 S.V. MONO 

 De Schildgroep 

 Werkgroep Evenementen 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 Oranje comité  

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 9 september 2016 binnen zijn bij 

de redactie op Meerweg 6 of kan naar ons 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Contact en reserveringen: 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-566390 
contact en reserveringen:  

dorpshuisdepompel@gmail.com 
 

 
Nieuwsbrief Juni 2016 

 

 

 

Het seizoen 2015/2016 is bijna ten einde en we kunnen concluderen dat we een goed jaar achter 

de rug hebben. Dat wil zeggen dat we iedereen die in de pompel iets wilde organiseren van dienst 

konden zijn en dat de keuken en bar op onze eigen zaterdagen vrijwel altijd open zijn geweest. 

Hulde aan alle vrijwilligers, inclusief bestuursleden, die daaraan hebben bijgedragen. Gedurende 

de zomervakantie zijn we gesloten van 18 juli tot 27 augustus. 

 

Voor de start van ons nieuwe seizoen slaan we een nieuwe weg in. Willy de Vries heeft te kennen 

gegeven dat hij uit het bestuur stapt en ook de coördinatie van de zaalreserveringen en vrijwilligers 

niet meer zal voortzetten. Er was natuurlijk frustratie ten aanzien van de moeizame zoektochten 

om alle activiteiten van ondersteuning te voorzien, om er vervolgens soms zelf voor op te draaien. 

We zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast beseffen we 

dat we niet op dezelfde voet kunnen doorgaan. 

 

Voor de zaterdagen gaan we een vast rooster gebruiken. We vragen daarom alle vrijwilligers om 

aan te geven op welke data zij beschikbaar zullen zijn. We hebben het rooster hier ook bijgevoegd, 

zodat je je gemakkelijk kunt opgeven. Als je nog niet meedoet, probeer het eens volgend seizoen! 

 

 

Volgend seizoen beginnen we met een Barbecue voor alle vrijwilligers, vermoedelijk op 27 

augustus, maar misschien een week later. Opgave is hiervoor wel nodig, we laten dit nog weten. 

 

We hebben echt nog vrijwilligers nodig die óók vinden dat ons dorpshuis de Pompel in Overschild 

een belangrijke functie heeft om elkaar zo nu en dan te ontmoeten, een praatje te maken, te 

kunnen sporten, vergaderen, en de verschillende clubs en verenigingen een thuisbasis geeft. Het 

is gewoon leuk om samen iets tot stand te brengen, en ons dorp een gezicht te geven.  

 

  
 

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


 

 

 



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

 
 
Overschild, juni 2016 
 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
Het is zomertijd! De avonden worden steeds langer en de temperaturen stijgen. het is tijd  
om ’s avonds lekker lang in de tuin te zitten met een zomerse salade, een goed stuk 
vlees op de barbecue en je favoriete drankje op de tuintafel. Laat de zomer maar komen. 
En ondertussen staan de ontwikkelingen in Overschild niet stil. 
 
NCG 
Inmiddels zijn de eerste informatieavonden met de direct  betrokkenen geweest en 
worden de eerste stappen gezet naar het aardbevingsbestendig maken van de woningen 
aan de Meerweg. Het zal een hele operatie worden en laten we hopen dat de voordelen 
opwegen tegen de nadelen.  
De NCG geeft verderop in Schildjer Proat meer informatie. 
 
Dorpsvisie  
Samen met de NCG zullen we de dorpsvisie van 2010 nieuw leven inblazen. Vanuit de 
dorpsvisie zullen een aantal initiatieven worden vastgelegd die als handvest zullen 
dienen in de ontwikkeling van de leefbaarheid en die in de vaart der 
aardbevingsbestendig en energieneutraal maken van Overschild toekomst gericht zijn. 
Om duidelijk te krijgen wat er belangrijk is zoeken we mensen die hierin mee willen 
denken en doen.  
 
AED 
De AED-ers hebben de jaarlijkse training weer gehad en zijn allemaal geslaagd. 
Er is uitbreiding van het team geweest en dat is goed nieuws. Wilt u ook AED-er worden? 
Meld je aan bij ondergetekende. 
 
Kosterserf 
Op het Kosterserf gaat wat veranderen. Er is door het Bureau Kerkelijke Goederen 2 
meter grond verkocht aan Gerben Blaauw en in de week van 27 juni wordt het hek 
verplaatst. Dit kan enige overlast veroorzaken aan de Meerweg. 
 
Slochter Wold Spektoakel 
Zoals je in het Bokkeblad hebt kunnen lezen is er dit jaar weer een Slochter Wold 
Spektoakel. Na het succes van vorig jaar doen we ook dit jaar mee. Mono heeft de 
organisatie van een team op zich genomen en het bestuur zorgt ervoor dat er een spel 
wordt georganiseerd. 
Dit jaar komen de fietsers niet in het dorp maar aan de andere kant van het Schildmeer, 
bij Sans Souci. 27 augustus is het zover en kom ons team aanmoedigen want ook voor de 
toeschouwers is er veel te zien. Wil je nog mee doen met je eigen team? Dat kan! Kijk op 
www.slochterwoldspektoakel.nl  of like het Spektoakel op Facebook dan blijf je op de 
hoogte van alle ontwikkelingen rondom dit sportief fietsevenement. 
 
Fietspad 
Het heeft even geduurd maar het fietspad langs het Eemskanaal is bijna klaar. De 
actuele stand  van zaken is bij mij niet bekend maar als ik naar de dijk loop en zie wat de 
vorderingen zijn dan lijkt het erop dat we binnenkort weer op de fiets langs het kanaal 

http://www.slochterwoldspektoakel.nl/


naar Appingedam kunnen en dat zou heel fijn zijn voor zowel onze schoolgaande kinderen die nu 
over de Graauwedijk fietsen maar ook voor alle recreanten die in steeds grotere getale Overschild op 
de fiets weten te vinden.  
Een andere ontwikkeling is dat er plannen worden gemaakt om een oude wens van mij in vervulling 
te laten gaan: ontsluiting van de Meerweg naar het Schildmeer! Hoe? Zowel de NCG als de SOGK 
maken zich hier sterk voor en het zal zeker in de dorpsvisie worden opgenomen.   
 
Glasvezel 
Afgelopen week werd ik blij verrast door grote vrachtwagens, graafmachines en werkmannen die 
allemaal hard aan het werk waren om een glasvezel kabel in de stoep te graven. Eindelijk! Dacht ik 
nog. Geweldig! Dacht ik ook. Maar bij nader inzien is het (nog?) niet voor ons bestemd maar voor het 
kantoor van het Versterkingspunt Overschild.  
De aanleg van glasvezel staat al langere tijd op ons verlanglijstje en nu ze toch aan het graven zijn 
was dit een uitgelezen kans.  
Maar niet getreurd, we redden ons ook zonder en wie zit er dan te wachten op glasvezel als je mag 
wonen in het fijnste dorp van de gemeente Slochteren en straks van de gemeente Midden 
Groningen.  
Want dat is het wel hier in Overschild. Een heerlijk dorp met al z’n mankementen, z’n eigen karakter 
en een zelfredzaamheid waar we trots op mogen zijn. 
 
Ik wens u een lange, warme zomer. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Klaasje Pen 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 
Eric Kappetijn en 

Annemiek Tichgelaar            
Kanaalweg 18 

Ze wonen er al sinds 1 december 

Tel.: 06 29608393    

   

     

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

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

 

 

 

 
 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

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

 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



Verhuisd 
 
Op verzoek van overbuurvrouw Ellen even een verhaaltje van ons. 

Wij gaan namelijk afscheid nemen van onze woning aan de Meerweg nr.7. 

Dorpsgenoten die de woning kennen, weten dat het huis in de 17 jaren dat wij er eigenaren 

van waren, een behoorlijke metamorfose heeft ondergaan. Zowel van binnen als van buiten. 

Zo ook ons gezin. Na Ferdian werden Elize en Sigrid geboren. Wat een natuurrijke, rustige, 

veilige omgeving voor de kinderen en later ook nog onze hond Abe, om op te groeien hier in 

Overschild. 

Maar voor de toekomst wilden we toch liever in een dorp met meer voorzieningen wonen. En 

dat is gelukt. Per 1 juli verhuizen wij naar de Hoofdweg nr. 70 in Schildwolde. 

Wij hebben hier met veel plezier gewoond. En als echte “Schildjers” blijven we verbonden 

aan dit dorpje. 

Dus we zullen hier zeker nog wel eens “gespot” worden, al was het alleen al, omdat onze 

kinderen zich het hele jaar al op de volgende kinderspeelweek verheugen. 

Een hartelijke afscheidsgroet van Mark, Jacquelien, Ferdian, Elize, Sigrid Bijzet en  

onze hond Abe! 

 

Nog even ons adres: 

 

Familie Bijzet 

Hoofdweg 70 

9626 AH Schildwolde 

Telnr. 0598-371171 
 

 



 

 



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

Het molenweekend zit er weer op, 14 en 15 mei. 

De Windlust is op 14 mei van 10.00 tot 16.30 

open geweest en in totaal zijn er 14 bezoekers 

geweest. Dat lijkt misschien weinig en dat is het 

ook in vergelijking met bijvoorbeeld Harkstede 

of de Groenedijk waar op deze dagen soms meer 

dan 50 bezoekers komen, maar voor 

Overschildse begrippen hebben we een mooi 

aantal bezoekers gehad. Vooral veel kinderen 

(jongetjes) met vaders, moeders, opa’s en/of 

oma’s wisten de weg te vinden. Ze kregen na het 

bezoek een boekje mee  en een zakje meel. We 

hadden het weer niet mee voor fietsers,  maar we 

hadden wel een geweldige maalwind. Een beetje 

vlagerige noordwestelijke wind waarvan de 

kracht uiteenliep van ca. 4 tot 6 á 7 Beaufort.  

Dit resulteerde erin dat de Windlust flink snel 

kon draaien, soms tot 70 enden (16 tot 18 

omwentelingen per minuut) terwijl 60 enden ons het mooiste maalresultaat oplevert. We zagen 

kans om binnen 2 uur ongeveer 150 kg weg te malen en dat zonder steekborden en de kleppen 

regelmatig half open.  Lang geleden dat het zo lekker liep. En wat een mooi geluid, die ruisende 

kammen en wielen. Het klonk ons als muziek in de oren.  

Dan mochten we ook twee oud-Schildjers op de molen begroeten. U kent beide heren ook wel, 

nl. de heer Rollema, die in het verleden regelmatig een verhaal schreef in de dorpskrant, en dhr. 

Fledderman, beiden tegenwoordig woonachtig in Siddeburen en ook beiden een soort 

wandelende encyclopedieën. Een 90-jarige en een 76-jarige die alletwee alle de trappen 

opklommen, compleet met stok, om alles nog eens in ogenschouw te nemen en ons ondertussen 

op boeiende verhalen uit het verleden trakteerden. “Waist nog wel , dei woonde achter brug 9 

aan anderekant kenoal”. “Nee volgens mie nait, moar was’t zien zeun en dei was traauwd mit 

…..”  En zo ging dat een heel tijdje door.  Geweldig. Wij waren bijzonder blij met dit bezoek 

want in het verleden zijn er op de balken een flink aantal namen en initialen  aangebracht, met 

potlood of met krijt en er zijn er ook enkele met een scherp voorwerp in het hout gekrast, soms 

met een datum erbij. En laten deze heren nu het merendeel van deze initialen te kunnen 

thuisbrengen. Een bezoeker had ons al gewezen op al deze letters en jaartallen maar nu werd het 

ineens erg interessant. We gaan hier een lijstje van opstellen en zullen dat in een volgende 

Schildjer Proat  wel wereldkundig maken. 

Hun oog viel ook op de luchtfoto die eind vorige eeuw in opdracht van de Rabobank is gemaakt. 

Alle inwoners hebben er destijds een exemplaar van gekregen en er is er één in de molen terecht 

gekomen. Deze foto is op 4 mei 1990 gemaakt. De Pompel stond er dus net en de oude 

hervormde school was net afgebroken. Er zat op het molenexemplaar een dikke laag stof, we 

schamen ons,  we hebben besloten om de foto weer schoon te maken en een  plaatsje aan de 

wand op de tussenzolder te geven. Op  deze wand gaan we in de toekomst meer zaken hangen 



die een rol hebben gespeeld in de historie van de Windlust of in de historie van molens in het 

algemeen, wat oude gereedschappen en zelfmaakdingen waarmee men in de oorlog meel maalde 

en zeefde (builde). De bedoeling is dat dat dan ook mooi in het licht komt. Ook willen we nog 

steeds een foto/videopresentatie tonen over de laatste restauratie.  

De week na de molendag  werden we verrast door onze dorpsgenoot Max. Hij had de, met 

schoolbord-krijt geschreven, mededeling dat de molen open was gelezen en vond dit eigenlijk 

maar niks. Hij heeft ons verblijd met een mededeling in prachtige groene letters dat de molen 

open is. Dus als u het oude bord met de nieuwe letters  buiten,  of op het kruispunt ziet staan 

weet u dat de molen open is en bent u van harte welkom.  Max, geweldig bedankt voor je 

initiatief !! We zijn er heel content mee. 

Momenteel zijn we bezig in onze werkruimte om gereedschap, touw, reservekammen etc. op te 

ruimen. Was wel nodig want voor je het weet is de bende niet meer te overzien en juist in zo’n 

kleine ruimte is het zaak om de boel op orde te houden en dat dreigt nu te lukken. Deze 

werkruimte hebben we enkele jaren geleden afgetimmerd op de eerste zolder, juist omdat het 

daar zo’n rommel was met allerlei oud en nieuw spul door elkaar.  Met een deur in de wand, 

compleet met houten grendel. En die wand heb ik hiervoor al genoemd als mogelijkheid om 

diverse zaken tentoon te stellen. 

Verder is het steenrondsel (dit is het wiel met houten staven dat door het spoorwiel, of takrad 

zoals de meeste Groningers zeggen, wordt aangedreven en de maalsteen laat draaien) onder 

behandeling geweest bij de molenmaker. Er zaten wat staven los waardoor er erg veel gerabbel 

klonk. Een klein beetje ratelen vinden we niet erg want dan is er ook goed te horen dat alles loopt 

zoals het hoort te lopen, maar het klonk de laatste tijd wel erg hard. Ook mede omdat we een 

paar maanden terug een erg droge periode periode hebben gehad en u weet:  hout is een 

natuurprodukt en zal altijd enigszins blijven werken.  Inmiddels is het wiel weer terug en werkt 

alles weer naar behoren. Die droge periode werd overigens gevolgd door een bijzonder natte en 

koude periode en ook dat was goed te merken in de Windlust. Het voelde allemaal wat klammig 

en kil aan, maar dat is nu weer over. 

Deze maand is het exact 10 jaar geleden dat ik geslaagd ben voor het diploma “Vrijwillig 

molenaar”.  In de Schildjer Proat van september 2006 vertelt Marius over het spoorwiel en “wijdt 

mij in” als molenaar  van de Windlust. Terugkijkend is de tijd omgevlogen, logisch want op een 

molen verveel je je eigenlijk nooit en is er altijd wel wat te doen.  Met dat terugkijken kwam ik 

er ook achter dat er al heel wat stukjes  “Windlust Mail/Meel”  zijn geschreven en ik heb 

besloten om deze te gaan bundelen in een boekje. Wat dit moet gaan kosten weet ik nog niet 

maar mocht u er belangstelling voor hebben dan hoor ik dat graag van u. Wat ik wel weet is dat 

de gelden, na aftrek van de kosten, ten goede komen aan onderhoud van de Windlust en uiteraard 

het motorhuisje.    

Als u dit stukje leest is ook het Groninger Molenweekend alweer voorbij, 11 en 12 juni. Of er 

veel bezoekers zijn geweest laat ik u de volgende keer horen. 

Ik vind het wel weer mooi geweest zo, dus eindig als vanouds met  TOT MEELS/MAILS. 

      Lex. 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

Bestuur s.v. Mono 

Tijdens de ledenvergadering van 6 april hebben we een nieuw bestuurslid mogen 

verwelkomen. Bas Pen heeft zich aangemeld en daar zijn we zeer blij om.  

Dat houdt niet in dat het bestuur nu compleet is. Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt 

dit je leuk, meld je dan aan via s.v.mono.overschild@hotmail.com. 

Voetbal  

Het voetbal op de zondagavond is alweer in volle gang. Jong en oud doen hieraan mee. 

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

Voetbalervaring is geen pré. 

Wandeltocht 

Op zaterdag 7 mei organiseerden we weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t Schildmeer”. Het was      

1 van de eerste warme dagen van dit jaar. En dat zagen we ook terug in de opkomst. Er hadden zich maar 

honderd lopers aangemeld. Daarentegen was het een geslaagde dag. De nieuwe route voor de 30 km was 

iedereen goed bevallen. Voor volgend jaar houden we die er ook zeker in. En de vernieuwde routebordjes 

zagen er zeer gelikt uit. Bedankt Ko Dikkema voor het realiseren daarvan. Ook alle vrijwilligers willen we 

via deze weg bedanken, want zonder jullie is het niet mogelijk om het tot zo’n succesvolle dag te krijgen. 

4 juni!   5 tegen 5 sportmiddag met aansluitend een barbecue 

Zaterdag 4 juni was het dan zover, sportmiddag! En wat hadden we er prachtig weer bij. Er waren vier teams 

die tegen elkaar gingen strijden voor de felbegeerde beker. De teams deden hun uiterste best op de volgende 

onderdelen: volleybal, hindernisbaan, voetbal en als laatste een sportquiz. De uiteindelijke winnaar werd nog 

spannend, want het team de Papengangsters en het team van Mark van Maar eindigden gelijk. Met latjes 

schieten werd er bepaald wie de beker naar huis mocht nemen. Dit werd het team van Mark van Maar!! 

De sportmiddag sloten we af met een heerlijke barbecue die Corrie van der Laan had gemaakt. Voor de 

barbecue hadden zich vijftig personen opgegeven. Dit werd een gezellige en leuke avond. 

Wij als bestuur willen alle vrijwilligers die hebben geholpen hierbij bedanken voor jullie inzet. Bedankt! 

Overige activiteiten 

-We hebben met het volleybaltoernooi in Hellum 5 teams die mee gaan doen. Dat is echt een mooie 

opkomst. Overschild zal goed vertegenwoordigd zijn. Elke maandagavond trainen we hiervoor op het 

sportveld. 

-In juli gaan we de contributie ophalen voor het jaar 2016. De contributie is net als voorgaande jaren 5 euro 

per lid. 

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

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


Sfeerfoto’s van de sportmiddag. 

 

 

 

 



  
 

Alweer het laatste verslag van de werkgroep voor de vakantie! 

De tijd vliegt als je plezier hebt!!! 

 

Even een terugblik: 

In april organiseerde de werkgroep voor de eerste keer de bazaar. 

Al was de opkomst niet zo heel erg groot , men vermaakte zich toch goed met meerdere Oud-

Hollandse spelletjes en het darten, sjoelen en schieten. 

Natuurlijk werd er fel gestreden om de prijzen. 

Ook het Rad van Avontuur deed goed mee. 

Er waren 5 rondes en alle lootjes waren in een mum van tijd verkocht. 

Dit natuurlijk ook omdat er vele mooie prijzen te winnen waren. 

Al met al voor ons in elk geval een geslaagde avond. 

Mede dankzij de hulp van enkele vrijwilligers uit het dorp, nogmaals bedankt voor jullie 

hulp!! 

Ook hadden we nog de workshop bloemschikken. 

15 Dames werkten zich in het zweet om een mooi bloemstuk te creëren.  

Ik moet zeggen dat dat aardig gelukt is en iedereen voldaan naar huis ging met een mooi 

exemplaar! 

Natuurlijk was er ook weer de Bingo gepland.  

Helaas werd dit op het laatste moment door de organisatrice afgezegd. 

Maar dames niet getreurd, we proberen het nog wel een keer weer!!!! 

 

Dit jaar hebben wij, de werkgroep, collecte gelopen voor het Nationale Fonds Kinderhulp. 

De opbrengst was  € 205.  

Iedereen bedankt voor de gift! 

 

Nu gaan we even vakantie houden en alvast brainstormen over evenementen voor het nieuwe 

seizoen.  

Wij, Joke, Harm, Rammona, Jelle, Kate en ondergetekende wensen iedereen alvast een hele 

prettige vakantie met heeeeel veeeeel zon.!!! 

  

                                                  

Namens de werkgroep, Joba 



  Aanbieding !! 

Tegen inlevering van deze bon: 
 
  1 Droge worst 
  4 Seizoenschijven 
  4 Sibboerster schijven 
 

Normaal: € 12.20 

NU voor: € 8.00 ! 
 

Het is BBQ –tijd! Pakketten vanaf € 3.99 
 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Voorkom teleurstelling , bestel vroegtijdig! 

 

Hoofdweg 164c  9628 CW Siddeburen  tel. 0598-432100 

 



                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de Kinderspeelweek 
 

 

Het is nu alweer juni 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. Op maandag verwachten we de 

leiding om 9.00 uur in de tent voor een korte voorbespreking. Ook de ouders met 

kinderen die meehelpen. We vinden het echt niet erg als je de kinderen dan al 

eerder meeneemt naar het veld. Maar we vinden het wel lastig als je er niet 

bent, tijdens een voorbespreking. Dit om goed te communiceren met elkaar. Dit 

geldt tevens voor de nabespreking om 16.00 uur. 

 

De week zal een super feest worden en ook voor de leiding hebben we ’s avonds 

leuke activiteiten die dan ook echt alleen voor de leiding zijn. 

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.  

 

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. We hebben wat technische 

storingen met de site en daarom is deze niet up to date. Maar je kan je wel 

gewoon opgeven. De aanmeldingen komen wel gewoon binnen. 

 

De weekplanning maken we nog niet bekend in deze Schildjer Proat, dit is een 

verrassing! De weekplanning zal voor de speelweek aan op de website te vinden 

zijn en op maandag wanneer alle kinderen zich om 9.30 uur op het Kosterserf 

verzamelen, kunnen ouders dit jaar bij Fleur een extra planning halen. Ook de 

betalingen van de week mogen dit jaar bij Fleur. Sandra is dit jaar niet in beeld 

bij de Kinderspeelweek, Fleur zal Sandra haar taken overnemen dit jaar. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens het speelweek bestuur, 

 

Sandra van der Laan 
 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


De Schildgroep  

Dag allemaal, 

 

Wat een feest was het 23 april in De Pompel. En waar we niet op 

gerekend hadden is dat DWAALLICHTEN heel goed is 

ontvangen door ons publiek.  

De aanloop naar het feest was voor veel van onze spelers anders 

dan andere jaren. De repetities liepen stroef en het echte 

spelplezier was er niet en dan komt de voorstelling met zulke 

geweldige reacties en spelers die de sterren van de hemel spelen. 

Ik heb met volle teugen genoten. 

 

Ondertussen is het podium “kraakvrij” gemaakt door het 

ingenieuze systeem van Johan. Het was even een dagje doorzetten 

maar volgend jaar spelen we op een stil podium! 

En komend jaar willen we aanpassingen maken in het decor. In plaats van het traditionele 

decor willen we (wil ik) graag met losse panelen werken zgn friezen. Ook dit vergt weer de 

nodige aanpassingen en reken ik op talentvolle mannen, zoals mijn Bas, Johan, Mark en de 

rest die dit vast en zeker voor mekaar krijgen. Je moet je daarbij wel bedenken dat ik het 

allemaal verzin en dat zij het gaan uitvoeren en uitleggen is niet mijn sterkste punt….  

En onze website is helemaal weer up-to-date, ik zeg => neem een kijkje. 

Er wordt hard gewerkt binnen de Schildgroep om het ons publiek naar de zin te maken en dat 

doen we met alle plezier. 

 

Voor dit jaar zit het erop voor De Schildgroep. We lassen een kleine pauze in om de plannen 

voor volgend jaar voor te bereiden. Natuurlijk spelen we weer met het Oranjefeest maar er 

zijn ook plannen om een klein festivalletje te organiseren. Het staat nog in de kinderschoenen 

maar met een beetje geluk gaan we volgend zomer een feestje vieren. De Schildgroep wil dan 

graag samenwerken met andere clubjes in Overschild, er is al voorzichtig contact gelegd. 

Dus hou ons in de gaten want van een echte pauze kan natuurlijk geen sprake zijn. 

 

Volg en like ons op Facebook en bezoek onze website  www.de-schildgroep1.webnode.nl 

 

Met theatrale groet,     

Klaasje Pen  

 

Gelukkig hebben we de foto’s nog 
 

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


 
 



Nieuws van het Oranjecomité 
 

 

Beste dorpsgenoten,  

 

Als ik dit schrijf ligt koningsdag alweer een poosje achter ons. 

Het is heerlijk zomerweer dat was wel anders op 27 april. 

De weersvoorspellingen waren toen zeer slecht. 

Al met al is het weer toen toch nog best meegevallen. 

Even een korte impressie: 

De Oranje festiviteiten begonnen met de Schildgroep die een hilarisch stuk opvoerde 

genaamd "de Dwaallichten". 

Een dubieuze verkiezingsstrijd in een klein dorpje zorgde voor vreemde taferelen. 

De Schildgroep slaagde er weer in een gezellige avond te verzorgen, daarvoor ook via deze 

weg nogmaals hartelijk dank. 

 

Op Koningsdag zijn 

we van start gegaan 

met de traditionele 

spelletjesochtend 

voor de kinderen. 

Van het weer 

hadden we geen last 

omdat we heerlijk in 

de Pompel waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gymzaal konden we mede dankzij de vele vrijwilligers 

weer een leuk spelparcours neerzetten. Dit leverde natuurlijk 

weer een aantal 

prijswinnaars op. 

Deze staan op de 

foto's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tot slot werd er nog een broodje knakworst gegeten 

en de morgen was alweer om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op naar het middagprogramma, de puzzelrit voor auto's. 

Dit jaar waren er maar liefst 24 auto's die mee reden. Leuk dat er zo'n grote opkomst was, ook 

van buiten het dorp waren er deelnemers gekomen. 

De route voerde langs het nieuwe Meerstad en het oude Zuidwolde over landweggetjes via 

Ellerhuizen, Ten Boer, Woltersum weer terug. 

 

Van het loket leefbaarheid hebben we een 

subsidie gekregen, als tegenprestatie moest 

er van hun logo een puzzel gemaakt worden 

tijdens de puzzelrit. zie foto. 

De titelverdedigers Noordenbos en co 

moesten het dit jaar afleggen tegen hun 

huisgenoten het zgn team T rex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij verheugen ons alweer op het volgende 

jaar alleen helaas dan zonder Jaquelien Bijzet. 

Die gaat ons na 12 jaar actief te zijn geweest 

in het Oranjecomité verlaten. Dit wegens haar 

verhuizing naar Schildwolde. 

Jaquelien heel erg bedankt voor je inzet en we 

wensen je het allerbeste op je nieuwe stekje 

samen met je gezin. 

Dit houdt ook in dat we graag iemand erbij 

zouden willen hebben om ons comité  te 

versterken, 

Dus houd je van gezelligheid, vind je het leuk 

om iets te organiseren, en het draag je het 

koningshuis een warm hart toe dan ben je bij 

ons van harte welkom. 

 

 

Noordenbos en co eindigde als tweede en derde 

werden Johan en Sandra Folkersma. 

De Prijswinnaars gingen met een taart naar 

huis. 

Het bleef daarna nog lang gezellig in de 

Pompel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet namens het Oranjecomité Overschild, 

 

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



 
 

 

 

 



NCG gestart met inspecties woningen Overschild  

De eerste bouwkundige inspecties van de woningen in Overschild zijn begonnen. Vanaf 13 
juni worden de woningen om de beurt geïnspecteerd om te onderzoeken of ze veilig zijn 
voor aardbevingen of versterkt moeten worden. Een aantal woningen aan de Meerweg 
zijn als eerste aan de beurt. De bewonersbegeleiders van de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) hebben de afgelopen weken  de bewoners van de Meerweg bezocht en 
afspraken gemaakt over wanneer de inspecties plaatsvinden. De bewonersbegeleiders 
zorgen in nauwe afstemming met de inspecteurs en de bewoners dat er zo min mogelijk 
overlast wordt ervaren. 

Alle activiteiten die te maken hebben met de inspecties worden gecoördineerd door de NCG 
vanuit het versterkingspunt Overschild. Het versterkingspunt is gevestigd in dorpshuis de 
Pompel aan de Meerweg 16.  Inwoners van Overschild kunnen hier terecht met alle vragen 
over de inspecties en de versterking van hun woning.  

Inspectie 
De inspecties zijn nodig om te berekenen of de woning versterkt moet worden. Niet alle 
woningen kunnen tegelijk worden geïnspecteerd. Woningen die het meest kwetsbaar zijn, 
komen als eerste aan de beurt. In overleg  met de gemeente Slochteren is besloten dat de 
rijtjeswoningen aan de Meerweg als eerste worden onderzocht. De inspectie van deze  
woningen vindt plaats in de week van 13 tot en met 17 juni. De tweede helft van de 
woningen aan de Meerweg wordt voor het einde van dit jaar  geïnspecteerd.   

Tijdens de inspecties worden de bewoners begeleid door John Klad en Bianca Elbers.  Zij zijn 
de bewonersbegeleiders vanuit het versterkingspunt Overschild. Samen met de bewoners en 
de inspecteurs hebben zij afspraken gemaakt over hoe de inspecties met zo min mogelijk 
overlast kunnen plaatsvinden.  Zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met kleine 
kinderen en huisdieren en andere persoonlijke omstandigheden van bewoners. De overlast 
die mensen kunnen ondervinden bestaat bijvoorbeeld uit geluid van boren in muren. Ook 
graafwerk rondom de woning om de fundering te onderzoeken, kan tot overlast leiden. In 
sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker. Tijdens de inspecties kan 
het voorkomen dat er foto’s worden gemaakt. Die opnames leggen alleen de inspecties vast. 

Openingstijden: 
Versterkingspunt Overschild is op vaste tijden open voor bezoek: 

 Maandag en woensdag: 13.30 - 16.30 uur 

 Donderdag: 9.30 – 12.30 uur 
 1e woensdag van de maand: 16.30  - 19.30 uur 

Natuurlijk kunnen mensen met vragen ook een afspraak maken, eventueel kan dat ook ’s 
avonds.  
 
Telefonische Bereikbaarheid  
Telefonisch is versterkingspunt Overschild bereikbaar op maandag 13:00 - 16:30 uur, dinsdag 
t/m donderdag 09:00 - 16:30 uur, vrijdag 09:00 - 12:00 uur via telefoonnummer 088 - 041 
4452. Mailen kan ook naar info@versterkingspuntoverschild.nl.  
Op de website www.versterkingspuntoverschild.nl is alle informatie terug te lezen.  

mailto:info@versterkingspuntoverschild.nl
http://www.versterkingspuntoverschild.nl/


 
Het team versterkingspunt Overschild. v.l.n.r.: Bianca Elbers (bewonersbegeleider), Olga 
Hartman (projectleider), Marnie van der Dussen (projectondersteuner) en John Klad 
(bewonersbegeleider).  
 

 



SCHILDHOES PROGRAMMA 2016.  

Hierbij een overzicht van de invulling  

Zomerkerkdiensten bij het Schildmeer  

op Camping de Otter.  
 

Adres: Roegeweg 9, 9629 PA Steendam 

Telefoon:0598 431 543 

De diensten beginnen om 10 uur en vanaf 9.30 uur is er koffie / thee en  

voor de kinderen ranja. 

 

  3 juli    Ds. G. J.  Weessies,   

              Brenda en Janike vd Broek,  Jinny Smidts   

 

10 juli    Ds. C. v. Dusseldorp, 

              Toalschatten,  Jaap Weima       

 

17 juli     Leger des Heils  

 

24 juli    Zangdienst mmv.  Jan Willem vd Steege en Lateesha Buitenkamp  

     Liturgie met door u opgegeven liederen. 

 

31 juli    Ds. Hellinga,  

              Jeanine Wolters  en Erik Wagenaar, Ties Oldenhuis  

  

 7 aug.   Dhr. Henk Perdok,   

              Chr. Dameskoor,  mevr. Schep 

  

14 aug.   Ds. S. Bijl,   

               Carolien en Fenny, Okke Pol  

 

21 aug.  Mevr. D. Mihl-Kremer,  

               Popkoor Popkorn, Martinus de Boer  

   

28 aug.   Dhr. Henk Veldman   

               met combo ( Baptistengemeente Appingedam)  
 



Ooievaarsnest terug in Overschild 

Zoals u allen weet heeft er jarenlang een ooievaarsnest 

gestaan in Overschild, gemaakt door Carel Leemhuis. De 

paal waar het nest bovenop stond kwam van de 

kerstboom in Groningen. Er hebben jammer genoeg nooit 

ooievaars gebruik gemaakt van het nest. Wel een stel 

nijlganzen. Enige jaren geleden was de paal zo rot 

geworden dat het niet langer verantwoord was om het 

nest te laten staan en het leek erop dat er geen nest weer 

kwam. Eigenlijk wel jammer want vooral de laatste jaren 

neemt het aantal ooievaars hand over hand toe. Er 

stonden er vorig jaar op gegeven moment zelfs drie 

tegelijk op de wieken van de molen in het dorp. 

       

Dat resulteerde er in dat Carel en ik vorig jaar de koppen 

bij elkaar staken om toch weer een nestplaats te 

realiseren.  Eerst een voorzichtige schatting gemaakt van 

wat er nodig was: een paal, geen houten want die zou 

toch binnen enkele jaren weer verrot zijn; een basisnest, 

nou dat kon Carel wel maken, had hij al vaker gedaan; 

een plaat waarop de paal kwam te staan en spankabels 

met verankering, zodat de boel niet omvalt.  

  

Uiteindelijk heeft onze activiteit geleid tot aanschaf 

van een gegalvaniseerd ijzeren buis met aan 

weerszijde een aangelast flens. Dit bleek ook direct 

de grootste kostenpost   want de verankering, de 

spanners, al het andere ijzerwerk en de stelconplaat 

waarop het nest staat heeft weinig tot niets gekost.  



 

 

Inmiddels staat het nest in alle glorie aan de zijkant van de ijsbaan waar we het op een 

zaterdagochtend vroeg hebben geplaatst. We hebben daar behoorlijke sporen achtergelaten op 

de oprijlaan van Connie en PietJan, maar dat was niet erg want, zeiden ze, we gaan er 

binnenkort toch mee aan de gang.                                      

De stichting Pompel en dorpsbelangen hebben 

gelukkig flink gesponsord en verder hebben de 

volgende personen belangenloos meegewerkt of 

materiaal geleverd om het nest geplaatst te krijgen: 

Jan Hamminga (laswerk), Ulbe Noordebos (vervoer 

en plaatsing), Max (kar) en Marco v.d.Veen 

(stelconplaat). Wij, Carel en ik, hebben er veel 

plezier aan beleefd om weer een nest te plaatsen en 

we hopen dat er in de toekomst een broedpaar op 

komt te zitten . 

         

Toekomstbeeld? 



 

 

 
Foto: Serengeti opbouw 



 

Het reuzenrad deel 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tja belofte maakt schuld, en zo ineens is daar dan de deadline om kopij voor de Schildjer 

Proat in te leveren. Dus gauw aan de slag, want ik had beloofd om nog iets te schrijven over 

de bouw van het reuzenrad en morgen ( 10 juni) moet het af. We waren in het vorige artikel 

gestopt bij 2014, dus daar gaan we nu weer verder.  

Eigenlijk is het bij toeval gekomen dat we in 2014 in gesprek raakten met Fransen die 

interesse toonden voor ons 

reuzenrad. Wat was nu het 

geval? We hadden een klein 

reuzenrad te koop gezet op 

Facebook, er een foto bij 

geplaatst, niet wetende dat op 

de achtergrond een transport 

te zien was van het grote 

reuzenrad. Dus zochten de 

mensen contact met ons of we 

niet het grote reuzenrad 

wilden verkopen, nou nee dus. 

Hebben toen wel aangegeven 

dat we een nieuwe willen en 

kunnen  bouwen, waarop de 

eerste gesprekken volgden.  

Foto: SkyWheel 

 



 



Contracten werden opgesteld, handtekeningen gezet en de bouw was een feit. Ik kan me dat 

moment nog heel goed herinneren, te meer omdat de champagne om het te vieren niet goed 

viel .  

Het bleef niet bij de Fransen, algauw kwam er ook belangstelling vanuit andere Europese 

landen. Engeland was het tweede land waar we een reuzenrad hebben afgeleverd. Eigenlijk 

waren we best wel overdonderd hoe snel alles verliep, het was eigenlijk soms niet te bevatten. 

Een reuzenrad bleek een gat in de markt en waarom, ik heb geen idee, maar een reuzenrad is 

op dit moment gewoon een gewild product en dan niet alleen in Europa maar ook overzee, 

want bij het schrijven van dit artikel zit manlief in het vliegtuig onderweg naar Amerika om 

hier het tweede reuzenrad af te leveren en de eerste opbouw hiervan te begeleiden. Een heel 

avontuur dus.  Zondag wordt er naar Frankrijk gevlogen om ook daar een reuzenrad op te 

bouwen, dit wordt door onze zoon gedaan. En in het voorjaar is onze schoonzoon nog naar 

Noorwegen gereisd, niet om een nieuw reuzenrad op te bouwen maar om een gereviseerd 

reuzenrad af te leveren. Want ook dat doen we, revisie en onderhoud. Buiten dat een 

reuzenrad een gat in de markt bleek te zijn hebben we ook het voordeel van de Sociale Media, 

zoals Facebook mee. We hebben namelijk nog op geen enkele beurs gestaan en toch weten 

mensen ons via Facebook te vinden. Overigens staan we straks in september wel op een 

attractiebeurs in Barcelona. Weer een heel avontuur! We gaan dan met het hele gezin. 

We zijn een echt familiebedrijf, want alle kinderen en hun partners doen mee, ieders heeft zijn 

of haar eigen taak binnen het bedrijf. We hebben regelmatig overleg samen, bijna elke vrijdag 

hebben we  sowieso overleg en eten we samen de lunch op kantoor. Soms is het niet altijd 

makkelijk om samen met elkaar te werken, en soms is het juist een groot voordeel, je weet 

precies wat je aan elkaar hebt. De lijnen zijn kort en we merken dat klanten dat ook prettig 

vinden. Klanten vinden het ook prettig dat we uit ervaring spreken, wij weten als geen ander 

wat belangrijk is voor de exploitatie en onderhoud van een reuzenrad. Dit is denk ik ook de 

kracht van ons bedrijf.  

Het is best wel bijzonder om zomaar ineens binnen twee jaar een internationaal bedrijf te 

hebben en te runnen samen met je man en kinderen, tenminste zo ervaar ik dat zelf. Ik vind 

het ook mooi om met mensen uit andere landen te werken, om hun gewoontes en cultuur te 

ontdekken. Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind zijn de reacties vanuit je eigen omgeving, 

dat zomaar ineens de buurman en buurvrouw met een fles wijn bij je op de stoep staan om je 

een compliment te geven of dat er een Touringcar bus met bejaarden van 80 en ouder 

onverwacht het terrein op rijden en vragen of ze een rondje mogen draaien, en dan zeggen we 

natuurlijk geen nee.  

Voordat ik aan de laatste alinea van dit artikel begin lees ik eerst alles weer vanaf het begin en 

ontdek ik dat ik eigenlijk niets over de bouw van een reuzenrad zelf heb verteld, nou ja wie 

weet een andere keer. Of ons weer volgen op: 

www.facebook.com/reuzenrad.lamberink 

www.facebook.com/reuzenradbouwlamberinkbv 

 

Eerst weer een reuzengroet, 

Kokkie Kroon. 

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


 



 

 

De Dorpskerk van Overschild, een omweg waard! 

 

De redactie van Schildjer Proat heeft de Stichting Oude Groninger Kerken 

(SOGK) uitgenodigd één of meer tippen van de sluier op te lichten over de 

plannen met de Dorpskerk van Overschild. Dat doen we natuurlijk graag! 

 

Na de overdracht van de kerk aan de SOGK moest de restauratie in de jaren erna 

helaas op zich laten wachten, voornamelijk omdat er geen goed en haalbaar 

doorbestemmingsplan was, tegenwoordig een voorwaarde voor 

restauratiesubsidies van rijksmonumenten. Restaureren om het restaureren is 

verleden tijd. 

 

Ongeveer drie jaar gelden kwam de zaak gelukkig in een stroomversnelling. 

Onder andere, ironisch genoeg, door de aardbevingsschade! De kerk werd 

namelijk pilotproject bij Levende Monumenten in een Leefbare Regio, een 

initiatief van onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Doel van 

dit project was na te gaan hoe het best gehandeld kan worden met 

maatschappelijke rijksmonumenten in het aardbevingsgebied. 

 

Bovendien naderde de voltooiing van de ontwikkeling van het nieuwe 

natuurgebied ten noorden van Slochteren, een nieuwe impuls voor toerisme in 

het gebied. 

 

Ten slotte ontwikkelde Van Alles met Fier een plan om de kerk als podiumkerk 

te gaan benutten. 

 



Alles bij elkaar genoeg impulsen om een integraal plan voor de restauratie, 

versterking en doorbestemming te ontwikkelen.  

 

Inspiratiebron daarbij is de zeer geslaagde restauratie en doorbestemming van de 

kerk in Klein Wetsinge. Er is een projectgroep geformeerd, waarin de SOGK, de 

Plaatselijke Commissie van de SOGK, een vertegenwoordiger van het 

Dorpshuis en van Dorpsbelangen, de architect, een ingenieursbureau voor de 

versterkingsopgave en een vertegenwoordiger van de NAM zitten. De uitdaging 

voor de projectgroep is om zowel het gezichtsbepalende monument te behouden 

voor het dorp als het voor bezoekers een omweg waard te laten vinden.  

 

Het idee werd uitgewerkt, uitgaande van een tweeledige functie: een podium 

voor kleinschalige voorstellingen en concerten en een rustpunt/theeschenkerij 

voor fietsers en wandelaars. Volgens het idee van de SOGK: het dorpshuis als 

huiskamer van het dorp, de kerk als “mooie kamer” van het dorp en voor het 

bezoek van recreanten.  

 

En dat alles om met een weer springlevend monument een bijdrage te leveren 

aan de leefbaarheid van dorp en regio. Daarnaast blijft de kerkelijke functie 

behouden zoals voor rouw- en trouwdiensten en zondagse diensten.  

 

Uitgangspunt van het plan is, naar het voorbeeld van Klein Wetsinge en 

Leegkerk, een exploitatie door een vaste beheerder, en niet door vrijwilligers, 

omdat dit vaak te kwetsbaar blijkt te zijn. Op basis van kengetallen van andere 

kerken van de Stichting is voor Overschild een concept businessplan opgesteld. 

Van twee kanten is er door ondernemers al belangstelling getoond. 

 

Omdat het kerkgebouw en de consistorie helaas niet genoeg ruimte bieden voor 

alle facilitaire functies zoals toiletten, keuken, garderobe, technische ruimte, 

kleedruimte, bergruimte etc., die voor een goede exploitatie nodig zijn, is een 

aanbouw aan de kerk ontworpen.  

 

Dit ontwerp is eerst aan de directe buren gepresenteerd en aan 

vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en het Dorpshuis. Het eerste ontwerp 

werd nog niet met open armen ontvangen. Het Dorpshuis was positief over de 

samenwerkingsmogelijkheden, er wordt zelfs nagedacht over de mogelijkheid 

van een gemeenschappelijke beheerder. De reacties op het ontwerp vormden 

echter de aanleiding voor een grondige herziening ervan. 

 

Van Alles met Fier maakte in de loop van het proces een andere keuze. Het 

ontwerp hield ook daarmee rekening. De podiumfunctie blijft, maar niet meer 

als voornaamste.  

 



Een tweede, herzien, ontwerp is ook weer aan de directe buren gepresenteerd. 

Hun opmerkingen worden waar mogelijk in de volgende versie meegenomen. 

Deze presenteren we in een bijeenkomst in het Dorpshuis aan het hele dorp, met 

tekeningen en afbeeldingen, (de datum wordt nog bekend gemaakt), samen met 

de plannen voor restauratie en wellicht ook al de bouwkundige versterking. 

Deze bijeenkomst wordt door de gemeente Slochteren georganiseerd, in 

samenwerking met het gebiedsteam NCG en de Stichting Oude Groninger 

Kerken en gaat over meer dan alleen de kerk. U gaat daar ongetwijfeld over 

horen en lezen. 

 

Inmiddels is het restauratiedeel van het plan door de Provincie Groningen 

goedgekeurd en is voor de restauratiewerkzaamheden en 

doorbestemmingssubsidie verleend. Het definitieve versterkingsplan is nog niet 

voorhanden. Dat vergt nog nader onderzoek en analyse. Wel is duidelijk 

geworden, dat de kerk versterkt moet worden, met name op de verbinding tussen 

muren en dak en bij de klokkentoren. Hoe dat gaat gebeuren is op dit moment 

nog niet zeker. Maar we houden wel de hoop dat de restauratie, versterking en 

aanpassing in één keer aangepakt kunnen worden en dat we daarmee nog dit jaar 

kunnen beginnen. 

 

Ten slotte nog twee “bijkomende” punten.  

 

De ambitie is om de kerk zo veel mogelijk energieneutraal (nul kuub gas) te 

maken. De verwarming door de aanleg van een aardwarmte-installatie, de 

elektriciteit zo veel mogelijk door zonne-energie. Op dat punt onderzoeken we 

ook de mogelijkheid van een zonneweide, die wellicht het startpunt kan zijn 

voor een energie-coöperatie Overschild. We hopen echt dat er mensen zijn in 

Overschild die daar hun schouders onder willen zetten! 

 

De kerk wordt opgenomen in de recreatieve infrastructuur van de regio, en met 

name die rond het Schildmeer en het nieuwe natuurgebied boven Slochteren. 

Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht van een directere 

fiets/wandelverbinding tussen het Schildmeer en het dorp. Dat past overigens 

naadloos in de provinciale plannen voor toerisme. Samen met Dorpsbelangen en 

NCG Overschild wordt de haalbaarheid verkend.  

 

Tot zover de stand van zaken, begin juni 2016. We hopen op grote 

belangstelling, wanneer de plannen met de kerk aan het hele dorp zullen worden 

gepresenteerd! 

(SOGK, juni 2016) 

 

 
 



 



Maak het ze niet te makkelijk 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

 
Veel mensen zijn het slachtoffer van een straatroof,  

woninginbraak of een andere vorm van diefstal. Politie  

en justitie doen er alles aan om dit tegen te gaan, maar je kunt ook zelf maatregelen treffen. 

 

 

Tips hoe je inbraak kunt voorkomen: 

 

 Draai de voordeur op slot als je weg gaat, trek je de voordeur alleen maar dicht, dan 

kan deze met een creditkaart of een hard stuk plastic zo open gemaakt worden.  Ook 

wel bekend als de flippermethode. 

 

 Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt, leg geen dure spullen in het gezicht , 

zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid maak 

afspraken met de buren. 

 

 Sluit alle ramen voordat je weggaat. Als een insluiper  via een open raam je woning 

binnen kan komen, heeft hij aan een paar minuten genoeg om je spullen mee te nemen. 

Doe daarom alle ramen dicht voordat je weggaat. Ook dak-en wc- raampjes. Zelfs als 

je maar heel even de deur uitgaat. 

 

 Laat geen sleutels aan de binnenkant zitten van de deur zitten. Een inbreker hoeft dan 

alleen maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort 

met een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde 

gaatjesboormethode. 

 

 Haal ladders en vuilcontainers zoveel mogelijk weg. Inbrekers proberen vaak  via 

hoger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg 

waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor goede 

beveiliging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen 

 

  



Preventietips: 

 

 Start een WhatsApp groep met je buren, via een WhatsApp groep wissel je gratis en 

snel informatie uit over jouw buurt. Zo help je mee aan een veiligere buurt. 

 

 Registreer je spullen. Als je je spullen registreert, is de kans groter dat je ze na een 

inbraak weer terugkrijgt. Bovendien helpt jou registratie bij het opsporen van de 

daders. 

 

 Meld je aan bij burgernet. Bij burgernet  werk je samen met de gemeente en de politie 

aan veiligheid in de buurt. Hoe meer mensen hieraan deelnemen, hoe groter de kans 

dat de politie een verdacht persoon kan opsporen. 

 

 Monteer stevig hang- en sluitwerk. Voorkom dat een inbreker een cilinder uit het slot 

trekt. Kies voor hang- en sluitwerk  van het SKG-keurmerk. 

 

 

Maak je smartphone waardeloos voor dieven 

 

Smartphones worden veel gestolen, terwijl je ze gemakkelijk tegen diefstal kunt beschermen, 

met één instelling zorg je dat je je toestel niet teruggezet kan worden naar de 

fabrieksinstellingen, en dus onverkoopbaar is. Ook voorkom je dat de dief bij jouw foto’s, 

mail en documenten kan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkom auto-inbraak  

 

Hoe voorkomt u een auto-inbraak? 

 Parkeer op een goed verlichte plaats. Zo hebben anderen zicht op uw auto. 

 Verwijder altijd de afdruk van de zuignap (navigatiesysteem) van de voorruit. 

 Dieven zoeken onder uw stoel, berg daar dus niets op. 

 Sluit de auto altijd af. 

 Haal de radio (of het “frontje”) uit de auto. Neem hem mee en verstop hem niet in de 

auto. 

 Laat nooit kostbaarheden zoals camera, telefoon, koffers, autopapieren, geld,  cheques 

en creditcards in de auto achter  

 Laat ook geen andere spullen, zoals een boodschappentas en kleding zichtbaar in de 

auto achter. 

 Laat zien dat u niets waardevols  verbergt. Zet het dashboardkastje open. 

 Registreer waardevolle bezittingen zoals de cd-speler, autotelefoon en dergelijke. 

 



 



 

Door: Jaap Adamse van Meneer Regezma BV. 

Beunhaas met schouderklachten 
Richard is 32 jaar en werkt al weer zes jaar als automonteur voor garagebedrijf Landgraaf.  Hij zit al vier maanden thuis vanwege 
schouderklachten. Volgens Richard heeft hij een “frozen shoulder”. Uit betrouwbare bronnen heeft zijn baas Menno Landgraaf 
gehoord dat Richard nog wel actief is als beunhaas. Hij voert in zijn eigen garage bijna dagelijks reparaties uit voor zijn eigen 
“klanten”.  Deze beschuldiging is hem via de arbo-dienst voorgelegd, maar Richard ontkent het keihard. Menno en Richard hebben 
nu flinke ruzie en praten niet meer met elkaar. 
 
Hoe is het zo gekomen? 
Het was bekend dat Richard er in de avonduren en weekenden een levendige handel op nahield in zijn eigen garagebox. 
Hij liep ook al langer met een pijnlijke schouder rond, maar hij bleef doorwerken en daarom is er weinig aandacht aan geschonken. 
Tot op het moment dat Richard zich ziekmeldde. Naar eigen zeggen kon hij geen kopje koffie meer optillen. Na een week heeft zijn 
baas Menno telefonisch contact opgenomen en toen gaf Richard aan dat de week rust niets had opgeleverd. Er is toen een afspraak 
gemaakt met de bedrijfsarts. De arts constateerde inderdaad een pijnlijke en overbelaste schouder. Hij adviseerde Richard om 
volledige rust te nemen en zich te laten behandelen door een fysiotherapeut. Drie weken later werd Richard weer opgeroepen door 
de bedrijfsarts. In de tussentijd had Menno de casemanager van de arbodienst gebeld om melding te maken van beunhaas-
werkzaamheden. Dit is gerapporteerd aan de bedrijfsarts. Toen de bedrijfsarts Richard hiermee confronteerde, werd hij kwaad en 
gaf aan dat hij vals beschuldigd werd. Hij sleutelde alleen aan zijn eigen auto, met één arm en puur uit verveling. Menno moest maar 
met bewijzen komen. Het welles-nietesspel is zo weken doorgegaan en de verstandhouding tussen Richard en Menno werd alleen 
maar slechter. Na lang aandringen van de bedrijfsarts, is Richard wel begonnen met fysiotherapie. Het lijkt er op dat de 
schouderklachten iets afnemen.  Hij is in staat om op therapeutische basis wat lichte werkzaamheden te verrichten. Vanwege de 
ruzie voelen zowel Richard als Menno daar niets meer voor. Richard heeft ook weinig krediet meer bij zijn collega’s. Er is een 
vervelende patstelling ontstaan. Ondertussen zit Richard nog steeds thuis, moet Menno het loon aan Richard doorbetalen en lopen 
de arbo-kosten op. Het einde van deze kwestie is nog niet in zicht ………… 
  
Hoe had het ook gekund? 
Direct na de ziekmelding krijgt Richard een formulier thuisgestuurd waarop hij o.a. moet invullen wat de klachten zijn en wat hij er 
aan gaat doen. Er wordt tevens gevraagd wat hij nog wel kan. Dit is een standaardprocedure binnen het bedrijf. Op basis van deze 
Eigen Verklaring heeft er na een week een gesprek plaatsgevonden met Menno. Daarbij zijn de beunhaas-werkzaamheden ook ter 
sprake gekomen. Er is afgesproken dat Richard zowel op het werk als thuis rust neemt en op korte termijn een afspraak maakt met 
de huisarts. Zoals afgesproken, laat Richard drie dagen later aan Menno telefonisch weten dat de huisarts heeft gezegd dat er geen 
sprake is van een frozen shoulder maar dat hij wel rust en fysiotherapie nodig heeft. Een week later hebben Richard en Menno weer 
een nieuwe afspraak. De schouderklachten zijn niet afgenomen, maar het bleek dat Richard nog geen afspraak had gemaakt met een 
fysiotherapeut. Menno heeft er op aangedrongen dat dit binnen een week opgestart moet worden. Ze hebben ook besproken welke 
werkzaamheden Richard nog wel kan verrichten binnen het bedrijf. Daarbij wordt gedacht aan lichte werkzaamheden in het 
magazijn, receptie of verkoopafdeling. Menno legt alles vast in een gespreksverslag. 
Na vijf weken zijn de pijnklachten nog niet afgenomen. Menno spreekt vervolgens met Richard af dat hij wordt opgeroepen door de 
bedrijfsarts voor het opstellen van een probleemanalyse (in het kader van Wet Verbetering Poortwachter).  
Samen met Richard maakt Menno alvast een plan waarin staat beschreven op welke wijze hij vervangende werkzaamheden kan 
verrichten. Dit zgn. re-integratieplan wordt ook voorgelegd aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan zich helemaal vinden in de 
diagnose, aanpak en afspraken. Zeven weken na de eerst ziektemelding verricht Richard drie dagdelen in de week weer lichte 
werkzaamheden. Menno heeft tevens aangeboden dat Richard voor zijn beunhaas-werkzaamheden tijdelijk gebruik mag maken van 
de voorzieningen in de werkplaats. Richard stelt dit gebaar zeer op prijs, maar geeft aan er geen gebruik van te maken.  
Hij wil eerst rustig aan doen zodat zijn schouder volledig geneest.  Na drie maanden is Richard weer volledig aan het werk. Hij volgt 
op kosten van Menno een preventie-training bij een schouderspecialist om herhaling te voorkomen. 
 
Volg het voorbeeld van Menno en raadpleeg gratis de Helpdesk voor Noordelijke Ondernemers.  www.MeneerRegezma.nl 

http://www.meneerregezma.nl/


In deze Schildjer Proat 

verhalen uit het boek Heksen-en Duivelsverhalen in het Groningerland. 

Opgetekend door mevr. Huizenga-Onnekes. 

 

In dit boekwerk staan meerdere verhalen die zich afspelen in en rond Overschild. 

 

De allereerste uitgave stamt uit 1930 door uitgeverij Wolters in Groningen. In 1970 heeft 

uitgeverij Van der Veen in Winschoten en nieuwe uitgave gemaakt. 

Een latere uitgave is van 1992, gebundeld door J.A. Fijn van Draat en uitgegeven door 

uitgeverij Futurum in Ten Boer. 

Maar eerst een introductie over de schrijfster van al deze verhalen mevrouw Eilina Johanna 

Huizenga-Onnekes door de uitgeverij Futurum. 

 

 

Mevrouw Huizenga werd op 10 maart 1883 te 

Vierhuizen geboren als dochter van de predikant ds. 

Klaas Onnekes en Eilina Ritzema. Zij huwde met de 

landbouwer Jan Hendrik Huizenga en woonde haar 

verdere leven in Ten Boer. 

De belangstelling van mevrouw Huizenga-Onnekes 

ging met name uit naar wat onder de mensen op het 

platteland leefde aan verhalen, sprookjes en 

legenden.  Bij haar overlijden op 21 april 1956 liet 

zij een belangrijke bijdrage tot de kennis van het 

geestelijk erfgoed en de taal van het Groninger volk 

na. 

Het is de grote verdienste van mevr. Huizenga-

Onnekes dat zij vele producten van de 

volksvertelkunst heeft opgetekend en bewaard. 

 

Heeft u aanvullingen of ook zulke mooie verhalen? We plaatsen ze graag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appingedam, 1932 

 

Mien òllers hemmen vrouger aan t Schildmeer woond, bie de Grouve, vlak tegen over 

de Keet. Wie harren ’n kroug en mien voader was aarbaider. Hai waarkte bie boer Stainbrink 

en was bie de nachtploug. Ze dörsten dou mit t blok en twei peerden der veur. Moeke dee t 

spinnen s winters veur n aner. Ik mos ook spinnen, hoeshollen doun, hansen, hozen en sokken 

braien veur boerenknechten. As ’t woater hoog was, den kregen wie woater in hoes. 

 Op n mörn kwam der n boot bie ons laans mit drei mènsen, twei jongelu, dij veur 

veearts leerden en schipper Kniepengoa. Ze kwammen bie ons in haarbaarg en kòchten n 

zeupke. Ain van dij studenten vlukte wel zó bot! 

 “Ie mouten nait zo zluiken” zee moeke “dat is naargens goud veur.” 

 “Wat ken miet t verschelen” zee e 

 “Pas op, ie kriegen t nog mit Ol Vent aan stok.” 

 “Ik bin veur n dikke Duvel nait baang en wat kin mie zo n lutje Duvel schelen?” 

 “k Hòl der nait van” zee moeke “wees mor verzichteg! Bie nacht over t Schild, doar 

hòl ik ook niks van.” 

 “Veur de oavend bennen wie weerom.”  

 “Doar leuf ik niks van, t is aaltied nacht as ie weerom kommen en bie Taitjehörn is n 

kwoad stee.” 

 “Och mèns, moak joe doar nait drok over” zee Kniepengoa. 

 “t Liekt mie niks tou, ie òlle man mouten mit zokke jongelu nait oetgoan.” 

Dij aine jongkerel kon ze nait en doar zee ze niks tegen.  

Ze gingen deur de Grouve noar Daam. 

 

Annerdoags zeden ze al: “Wat is ter n ongeluk gebeurd! De boot van Pòl lag vanmòrn op zied 

in t Schild en de jonge Pòl haalf in t woater. Hai haar koolteer aan zien boksem. Doaraan kin 

je zain, dat e onner boot deurkomen was. Dij aner jongkerel lag veurover mit aarms op t 

mastbankje, mit kop ter op. Baide wazzen ze dood en Kniepengoa was der nait.” 

 Tidde Heuvens wief haar heur s mörns om vaier uur nog jammeren heurd. Mor zai het 

heur man nait wakker roupen duurt, want hai was lèlk op heur. Den har hai heur der oetjagd, 

om te kieken wat ter te doun was. 

 Ze hemmen overaal noar Kniepengoa dregd en zöcht, mor hai was der nait. 

  

Veurjoar tegen Damster maart komt ter n schip aanzailen over t Schild en ain van de 

opvoarenden zigt hom drieven. Ze hemmen hom zeun dood was. Hai het hom op n stoul veur 

t glaas zet, aankled en aal en loater zee e tegen moeke: “Wat is t treurig mit ons Pait.” 

“Joa, vrezelk, mor wat het dat west?” 

“De boze het ter tussen zeten, Rainje.”  

 

 



“De Schildgroep” maakt het weer 

waar.  

Het is 23 april 2016. In Overschild 

leeft men al weken naar deze dag toe. 

Op het programma staat een uitvoering door 

“De Schildgroep” van het toneelstuk “De 

Dwaallichten”. Gepresenteerd door Het 

Oranjecommitee. 

Dwaallicht is een blauwachtig-beweeglijk 

vlammetje boven moerassen en kerkhoven, 

ontstaan door langzame verbranding van 

moerasgas. De uitdrukking “Zich door een 

dwaallicht van het spoor laten leiden” geeft 

aan wat er kan gebeuren. Het is ook een 

verkeerde leidsman. 

Het is dus maar goed dat vriendin Willy met 

me mee wilde gaan naar deze voorstelling. Dat 

leverde niet alleen leuk gezelschap op maar dat 

scheelde een fietstocht langs het Schildmeer en 

door de weilanden. Je zult maar op zo’n 

dwaallicht stuiten. Dan is het nog maar de 

vraag of je wel bij de Pompel uitkomt. Willy is 

jaren taxichauffeur geweest. Zij laat zich niet 

op een dwaalspoor brengen. 

Niks van dat alles. We belanden comfortabel in 

de uitverkochte (gymnastiek)zaal, met voor mij 

meer bekenden dan voor Willy, maar bij het 

kijken naar Dwaallichten boeit dat niet. 

 

Op het toneel  mannen in de kroeg met een 

dove kastelein. Of niet doof? Hij speelt 

kennelijk dubbel toneel. Hij speelt een 

kastelein en hij speelt dat tie doof is. 

De mannen behoren tot de gegoede burgerij. 

Hardwerkende middenstanders die af en toe 

even een verzetje nodig hebben. Zelfs de 

burgemeester, met hoed, heeft een snelle weg 

naar de kroeg geregeld. De anderen zijn lid van 

de Gemeenteraad. Ze zijn echter gestopt met 

hier iets aan te doen nadat ze gekozen zijn. 

Maar nu komen er weer verkiezingen, dus ze 

moeten aan de bak. Dit temeer daar er een 

andere partij is opgericht. Allemaal vrouwen 

die eens flink aan de boom met Raadsleden 

gaan schudden. Ook zij komen bijeen in de 

kroeg van die dove. Het blijkt dat de 

vrouwenpartij bestaat uit de echtgenotes 

van bovengenoemde heren. 

Die hebben niets tegen vrouwen, maar dat 

hoeft toch niet perse je eigen vrouw te zijn 

toch? 

Kortom er is reuring in het dorp. Een 

medewerker van de burgemeester moet 

infiltreren in de vrouwenpartij. Als vrouw 

verkleed zet hij de hele zaak op de kop. De 

doldwaze situatie leidt uiteindelijk tot een 

bezoek aan de plaatselijke nachtclub, waarbij 

de echtgenotes als gastvrouwen fungeren. Ja, 

ga er maar aanstaan. De mannen tippelen (of 

waren dat de vrouwen) er met hun grote 

platvoeten in. Hun eigen dames zijn nu opeens 

erg in trek. 

Ach, ik kan ook niet in zo’n stukje het hele 

verhaal vertellen. Het hele stuk is gefilmd, dus 

er is vast wel een keer gelegenheid om het 

terug te zien of om het voor het eerst te zien als 

je op 23 april niet kon komen. Het is duidelijk 

dat De Schildgroep elk jaar weer weet te 

verrassen. Met mooi spel en vooral ook met de 

invoeging van nieuwe spelers die soms wel 

maar soms ook niet een (vroegere) binding 

hebben met Overschild. 

 

Het is net als bij grote voetbalteams. Die 

zouden niet kunnen spelen zonder de 

aangekochte voetballers uit het buitenland. Een 

klein dorp als Overschild is mede-afhankelijk 

van ingevlogen (gast)spelers.En dan nog dit: Ik 

was in gezelschap van Willy, maar in De 

Pompel troffen wij natuurlijk ook Willy de 

Vries. Deze Willy vertelde dat deze avond de 

laatste zou zijn voor hem als beheerder. Dat 

leek mij slecht nieuws voor De Pompel. 

We waren verrast dat deze keer de 

toneeluitvoering gepresenteerd werd door Het 

Oranjecommitee. Die verrassing werd plezierig 

toen Jacqueline Blok de aankondiging voor 

haar rekening nam. Daar moest ik het mijne 

van weten. Wat blijkt: Jacqueline gaat 

verhuizen naar Schildwolde. Nou ja zeg. Dus 

dit was kennismaking en afscheid in één.  

Kom op Overschild, kop d’r veur en goa deur. 

 

Jan  Hesseling

 

Column 



 



De kerken van Overschild. 

 

Omstreeks het jaar 1000 wordt er voor de eerste keer melding gemaakt van de omgeving van 

Overschild onder de naam “Extra Schaldmede” Ook zijn er scherven van aardewerk, ja zelfs een 

hele urn uit de tijd rond het begin van de jaartelling gevonden. Voor de geschiedenis  in de eeuwen 

daarna geven de kronieken van het klooster “Bloemhof” van Wittewierum veel informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1213-1214 verhuisden de monniken van het dubbelklooster “Nijenklooster” bij Jukwerd    naar 

Wittewierum. De zusters bleven achter in Jukwerd en het klooster daar heette voortaan Campus 

Rosarum. 

Het klooster “Floridus Hortus” te Wittewierum, later Bloemhof genoemd, was gebouwd op een 

wierde aan de oostelijke oeverwal van de Fivel, een waterloop die met een open verbinding 

voorbij Westeremden uitmondde in de zee. De Fivel was toen al voor een groot deel verzand. 

De kloosterkapel werd ook gebruikt als parochiekerk voor de inwoners uit Wittewierum en 

Woltersum en omgeving zolang de abdijkerk nog niet gereed was. 

Vanaf ongeveer 1150 zijn er heel veel kloosters gesticht in het gebied dat nu tot de provincie 

Groningen behoort. Dat hing samen met een snelle bevolkingsgroei en een zekere welvaart. 

Er vond ook een religieuze opleving plaats en daarbij een overweging waardoor veel mensen zich 

geroepen voelden om de zondige en de relatief welvarende wereld de rug toe te keren. Ze namen 

hun intrek in een klooster, dit was ook een eer voor de familie, of ze schonken een deel van hun 

bezittingen aan de kerk. 

Hierdoor kregen de kerken en kloosters in de loop van de tijd heel veel land in bezit, in de 14de 

eeuw beschikten de kloosters over 36000 ha. land, één vierde van alle bouw-en weiland in de 

provincie. 

De kloosters hadden, naast hun betekenis voor het behoud en overdracht van de cultuur, ook een 

grote betekenis voor het beheer van waterwegen, dijken, zijlen en wegen. 

Door dat ze veel land in hun bezit hadden, bezaten ze ook veel dijk en zijlrechten. 

Ook de monniken van het klooster in Wittewierum hebben hun sporen nagelaten in hun omgeving. 

Ze ontplooiden een grote inzet bij het ontginnen en het droogleggen van het „onland‟ in de 

omgeving. Door het inklinken van het veen daalde de bodem, bij storm en springtij kwam het 

zeewater soms wel tot de Woldstreek. 

Onder beheer van de monniken van Witterwierum werd er een dijk opgeworpen van het huidige 

Schaaphok tot Ekenstein bij Wirdum, de tegenwoordige Graauwedijk,. Het was maar een klein 

dijkje, meerdere keren kon het helaas toch geen weerstand bieden aan zware stormen en 

overstromingen. Ook de naam van een watergang vanaf de Graauwedijk tot aan het Schildmeer 

herinnerd nog aan het klooster in Wittewierum, de “Munnikewijk” 



Over de periode 1219-1296 zijn we uitzonderlijk goed ingelicht omdat een drietal abten een 

kroniek hebben bijgehouden. Hierin zijn niet alleen de kloostergeschiedenis en theologische 

beschouwingen opgenomen, maar ook de wetenswaardigheden van Stad en Ommeland. 

Emo, de eerste abt is begonnen te schrijven, de derde abt Menko heeft het voorgezet en 

vermoedelijk de vijfde abt Folkert schreef het slot. 

In het jaar 1238 werd een begin gemaakt met het bouwen van een bakstenen abdijkerk. 

Tijdens de bouw kreeg men te maken met onregelmatige verzakkingen door de slappe grond al 

had men de fundering tot wel 6 meter diep uitgegraven. Ook door een zware storm en zelfs een 

aardbeving stortte een deel van de gebouwen weer in. 

Toch kwam, na 21 jaar bouwen, een grote kruisbasiliek tot stand met een ingebouwde toren op het 

westen. In 1259 kon de kerk plechtig worden ingewijd door een gewijde bisschop uit Munster. 

Ongeveer 3 eeuwen heeft het klooster en zijn bewoners veel betekend voor zijn omgeving. 

Men had een uitgebreide en kostbare bibliotheek die helaas in 1515 verloren is gegaan bij een 

brand tijdens de Saksische oorlogen in de Ommelanden. 

Bij pauselijke bul van 7 augustus 1561 werd het klooster Bloemhof opgeheven. De laatste abt, 

Cornelis Hermanni en de 3 nog aanwezige monniken kregen een jaargeld. Het klooster kwam leeg 

te staan en is geleidelijk afgebroken. De stenen en het hout werden gedeeltelijk  gebruikt voor de 

verfraaiing van het Bisschoppelijk paleis in Groningen. 

De tegenwoordige kerk van Wittewierum staat nog voor een gedeelte op de oude funderingen en 

een gedeelte van de oude kerkvloer is behouden gebleven. 

De in 1373 door Zeghebodus gegoten luidklok hangt nu in de toren van Slochteren.  

Na dit stukje vroege kerkgeschiedenis terug naar omstreeks het jaar 1800 rond Overschild 

Aan de noordkant van het Schildmeer staan rond het jaar 1800 al een klein aantal boerderijen en 

enkele huisjes in het veld. De wegen waren echte kleiwegen, in de herfst en winter bijna volledig 

onbegaanbaar. 

De grond was derrieachtig, sompig en weinig vruchtbaar, „s winters stonden grote gebieden onder 

water door een gebrek aan goede afwatering.  

 

De jaarlijkse komst van een aantal z.g.n. “ruskesnieders” uit Muntendam geeft te denken. Men had 

wat koeien, enkele varkens en men verbouwde wat haver. De aanwezige bewoners langs het 

Schildmeer waren georiënteerd op Hellum en Schildwolde, anderen op Wirdum en Garrelsweer. 

Veel land was in gebruik als z.g.n. „blauwgraslanden‟ bij boeren in Garrelsweer en Loppersum. 

In het voorjaar werd het  jongvee en de droge koeien deze halve wildernis ingedreven en deze 

moesten zich maar zien te redden. Misschien zag het er toen wel net zo uit als nu in het 

natuurgebied „Tetjehorn‟. Het was een soort gemeenschappelijke weide, er werd dan ook 

gesproken over „de meenteschaar‟ onder Hellum. 



 

In het jaar 1806 kwam de eerste watermolen in gebruik en heel langzaam kwam het gebied verder 

tot ontwikkeling. Rond het jaar 1840 stond, op de plaats waar nu het dorp Overschild ligt, nog 

maar 1 boerderijtje en 2 huizen. Het werd op kadastrale kaarten aangegeven als een kruispunt en 

vormde de grens tussen de gemeenten Slochteren, Loppersum en Ten Boer. 

Erg florissant zag het er toen dus nog niet uit, maar dat was 40 jaar later wel heel anders 

geworden. Het Eemskanaal komt gereed in 1876 en in 1874 komt er een verharde grindweg door 

het gebied. 

Dit wordt prachtig beschreven door ds. T .Adriani Hoen uit Woltersum die de openingsrede en 

preek verzorgde bij de opening van de Nederlands Hervormde Kerk in 1880 in Overschild 

Hij zegt hierin: “Over ‟t Schilt is voor ‟t ogenblik nog niet veel meer dan een gehucht in een 

achterafhoek. Maar al is het een gehucht, zonder gerucht, het is er toch één met ere. In korte tijd 

geworden wat het nu is, en als het ware uit een soort woestenij voortgekomen” 

Het land rond Overschild was in 1880 al een aantal jaren in cultuur en het werd steeds 

vruchtbaarder, vooral door aanvoer van wierdegrond en het “bekleien” uit kleigaten die overal 

gegraven werden. Veel nieuwe boerderijen waren al gebouwd en er kwamen steeds meer huizen in 

en rond Overschild. 

Voor het bijwonen van de kerkdiensten was men aangewezen op de omliggende dorpen 

Schildwolde en Ten Post. Niet iedereen had een paard en koets tot zijn beschikking, de meeste 

mensen moesten lopen langs vaak slechte en vuile wegen. 

In 1879 was het mogelijk dat er een Gereformeerde Kerk gebouwd werd en in 1880 kwam de 

Nederlands Hervormde Kerk  tot stand. In 1862 was er al een openbare school gebouwd door de 

gemeente Slochteren waarin, sinds 1864, een aantal Hervormde predikanten uit de buurt een 

kerkdienst hielden op zondag. 

 

Eerst de geschiedenis van de Gereformeerde kerk en gemeente aan de Meerweg. 
In het eerste notulenboek lezen we dat “op den 18

de
 april 1979 gesticht werd de Christelijke 

Gereformeerde Gemeente te ‟t Schild” 

De eerste maanden heeft men de kerkdiensten gehouden in de schuur van D. Klimp, de boerderij 

waar familie Mulder heeft gewoond en nu in eigendom is van  de familie Bouman. 

Een maand na de stichting werd er al 21 are grond aangekocht van de fam. Blok voor de som van f 

300,- gelegen aan de Schildweg (nu de Meerweg) te Over ‟t Schild. 

 

Eind mei 1879 kon de bouw van een kerkgebouw al worden aanbesteed en opgedragen aan een 

aannemer uit Garrelsweer voor het bedrag van f 3278,- alles inbegrepen. Op 12 juli werd de eerste 

steen gelegd en al op 19 september 1879 kon de ingebruikname feestelijk worden gevierd! Een 

bouwvakantie was toen nog onbekend. 

In september 1879 is men ook begonnen met de bouw van een pastorie naast de kerk. 

Het is gebouwd door een aannemer uit Bedum voor het bedrag van f 3150,- Deze pastorie voldeed 

niet aan de eisen, het was een koud en vochtig huis en daarom is het in 1929 volledig afgebroken 

en is er nieuwe gebouwd. 



 

Tot 1969 was het in gebruik als woning voor het predikantsgezin. Daarna is het een aantal jaren 

verhuurd geweest en ongeveer 20 jaar geleden is de pastorie verkocht. 

Het geld voor de bouw van kerk en pastorie is bijeen gebracht door de gemeenteleden zelf en door 

kerkelijke gemeenten in de provincie. De eerste jaren werd er ook aan huis gecollecteerd bij de 

gemeenteleden, rijk was men niet, het ging soms met halve centen. 

In het eerste jaar na de bouw van de kerk is er ook een zondagsschool opgericht die is blijven 

bestaan tot 1903 toen de christelijke school in Overschild is gebouwd. 

In 1919 werd er een z.g.n. consistoriekamer achter de kerk gebouwd, voor die tijd werden bijna 

alle vergaderingen in de kerk gehouden. De kerkenraad vergaderde voor 1919 altijd op de 

studeerkamer van de predikant in de pastorie. 

In 1957 is de oude consistoriekamer bijna helemaal afgebroken en zijn er door de 

zelfwerkzaamheid van de gemeenteleden nieuwe en grotere zalen gerealiseerd.  

Het kerkgebouw heeft meerder keren een grote onderhoudsbeurt gehad, het torentje werd in 1913 

en 1967 vernieuwd. 

In 1929 heeft men achter in de kerk een galerij gebouwd, in het Gronings een „klunderbeun” 

en hierop werd een orgel geplaatst voor de begeleiding van het zingen, eerder had men een 

“voorzanger‟. De preekstoel was een z.g.n. „houtenbroek‟ en deze was in 1927 al vervangen door 

een grotere preekplatvorm. De originele banken zijn altijd in de kerk blijven staan. 

Het ronde plafond in de kerk, het gewelf, is een verhaal apart. Het werd vroeger aangebracht in 

gebouwen waar een goede akoestiek een eerste vereiste was. Bij het kerkgebouw in Overschild is 

men als volgt te werk gegaan. 

 

Onder, en verankerd aan de dakbalken is een boogvormig raamwerk aangebracht waar grof riet 

aan bevestigd werd. 

Tussen en onder deze rietlaag werd een laag kalk en cement aangebracht die aan de onderkant 

mooi glad werd afgewerkt en daarna bestreken werd met witkalk. 

Deze laag weerkaatst het geluid van boven naar beneden en versterkt hiermee het geluid van de 

spreker. Een nadeel is dat men in grote en hoge gebouwen veel last heeft van een echo, de 

„nagalm‟ Door langzaam te spreken is dit bezwaar te verhelpen. Een gewelf kan honderden jaren 

blijven hangen, maar vocht en lekkages  zijn absoluut uit de boze. 

 

Het hoofddoel om ergens een kerkgebouw neer te zetten zal voor iedereen wel duidelijk zijn n.l. 

om door het houden van kerkdiensten de Bijbel uit te leggen en, om wat men heeft gehoord, toe te 

passen in het leven van elke dag. Een predikant is hiervoor, door zijn theologische studie, de 

aangewezen persoon. 

Op 28 december 1879 kon al de eerste predikant bevestigd worden in Overschild, het was ds. E. 

Brontsema en hij ontving een traktement van f 750- per jaar en vrij wonen. 

 



 

 

Hij bleef tot 1895, en daarna volgden er nog 11 predikanten die zich voor soms lange tijd, maar 

ook soms erg kort verbonden hadden aan de gemeente in Overschild. Voor het merendeel van de 

predikanten was Overschild hun eerste gemeente in hun loopbaan. 

Tot 1965 kon er altijd zelfstandig een predikant beroepen worden, maar door daling van het 

ledental is men daarna een combinatie aangegaan met een kerkelijke gemeente in de buurt, 

2 keer had men samen met Appingedam een predikant en 3 keer met Harkstede.  

Het ledental van de gemeente was enkele jaren na de stichting in 1879 al gestegen tot 180, in 1943 

waren er 255 leden en daarna is het ledental heel geleidelijk gedaald naar het aantal van 65 in het 

jaar 2003. 

Al enkele jaren hiervoor waren er gemeenteleden die moeite 

hadden met het minderen van het aantal leden en de moeite die 

dit gaf voor het instant houden van verenigingen en de bemensing 

van kerkenraad en ander noodzakelijke taken in een gemeente. 

Na het vertrek van ds. van der Meer, op 1 augustus 2002, is op 

meerdere vergaderingen besproken hoe het nu verder moest. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in het besluit dat op 28 april 2003 

met grote meerderheid is besloten om per 1 november 2003 de 

Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente in Overschild op te heffen, 

124 jaar na het begin. 

Uiteraard was dit een verdrietig besluit, vooral als je grootvader 

de kerk mee heeft gesticht en zijn kleinzoon de kerk mee moet 

sluiten. 

De gemeenteleden konden kiezen uit 4 omliggende gemeenten 

waar ze allemaal goed zijn opgevangen. De gebouwen werden 

verkocht en de zalen achter de kerk zijn ingericht als woning. Het plan van de koper was om van 

de kerkzaal een expositieruimte te maken, maar dit is tot op heden nog niet gerealiseerd. 

Je kunt je afvragen wat de oorzaak is van een kerksluiting, het heeft vaak een aantal oorzaken. Er 

is krimp in een aantal kleine kernen, b.v. door veel kleine huishoudens en er vind geen nieuwbouw 

meer plaats in veel dorpen. In Overschild werd dit nog eens versterkt door de afbraak van een 

aantal huizen langs het Eemskanaal en een aantal huizen en boerderijtjes in het vrije veld, zoals 

molenaarshuizen en arbeiderswoningen die bij de boerderijen hoorden. 

Een duidelijk oorzaak is natuurlijk ook dat veel mensen geen lid meer zijn van een 

kerkgenootschap en geen behoefte hebben om een kerkdienst te bezoeken. 

Tot zover het verhaal over de Geref. kerk in Overschild. 

 

De volgende keer hoop ik iets te vertellen over het wel en wee van de Hervormde kerk en de 

scholen in Overschild.  

 

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overschild, Henk Kruizenga   



 



DE BERENKLAUW 

 
Twee soorten 

Er zijn twee soorten berenklauw: de gewone 

berenklauw en de reuzenberenklauw. Het is vooral die 

tweede die het gevaarlijkst is. De gewone berenklauw 

wordt normaal zo'n 90 tot 150 cm hoog. Zijn grote 

broer kan echter wel tot een meter of vier 

doorgroeien. En dat kan heel snel gaan. In een goede 

lente kan de plant in enkele maanden tijd meters hoog 

groeien. Dat is ook de reden waarom je deze vaak 

aantreft op verwaarloosde terreinen. Doordat niemand zich erom bekommert krijgen de 

planten vrij spel. Vooral wanneer er kinderen op dat soort plekken kunnen komen is het 

oppassen geblazen. 

 

Waar komt de naam vandaan 
De berenklauw valt op door de grote bladeren. Deze bladeren 

zijn als het ware behaard. Het zijn ook deze bladeren waar de 

plant zijn naam aan te danken heeft. Ze lijken wel een beetje 

op klauwen. Daarbij is ook het effect van contact met de 

plant in lijn met de naam: Je kunt er maar beter bij 

wegblijven. Wanneer de plant bloeit, verschijnen er witte 

bloemen.  

 

De plant leeft normaal gesproken twee jaar. In het eerste jaar 

blijft deze nog vrij klein. Ongeveer 50 centimeter. In het 

volgende jaar kan de plant dus erg groot worden. Daarna 

sterft hij af. 

 

De plant kwam van origine niet in Nederland voor, maar is hier naartoe gehaald vanuit de 

voormalige Sovjet-Unie. Dit vanwege het uiterlijk van de plant. Door de jaren heen is de 

berenklauw echter verwilderd en komt deze nu op veel plaatsen voor. Naast in de gewone 

tuin, vind je hem tegenwoordig ook vaak langs snelwegen, spoorlijnen en in verwaarloosde 

parken, bossen en tuinen. In veel opzichten kun je het als onkruid beschouwen: de plant groeit 

snel ten koste van andere planten en bloemen in de buurt. 

 

Waarom is de berenklauw gevaarlijk? 
De berenklauw is berucht vanwege de vervelende verwondingen die je 

door de plant kunt oplopen. Helaas zijn er nog veel mensen die dat niet 

weten en daardoor bezeerd raken. In die zin is de berenklauw ook een 

uitzondering in de Nederlandse flora. Slechts in aanraking komen met 

de bladeren van de plant is al voldoende om de pijnlijke verwondingen 

op te lopen. Iets dat we niet gewend zijn in de natuur om ons heen en 

daardoor dus nog vaak fout gaat. De plant zelf is niet giftig, maar het 

sap heeft een fototoxische werking. Dat wil zeggen dat de huid na 

aanraking met het sap erg gevoelig voor zonlicht wordt. 

 

Echte brandwonden en zwellingen 
Wanneer je met je huid in aanraking komt met het sap van de berenklauw kan je dat lelijke en 

pijnlijke wonden opleveren. Dit komt door de zogenoemde furocoumarinen die erin 

voorkomen. Dit sap zorgt ervoor dat je huid extreem gevoelig wordt voor zonlicht. Dat is 

zelfs zo erg dat je brandwonden krijgt van het zonlicht. Dat betekent dus ook dat de 

verwondingen veel erger zullen zijn bij mooi zonnig weer, dan bij bewolkt of zelfs 

regenachtig weer. Kom je ooit in contact met de berenklauw dan is het dus ook handig die 

delen van je huid direct te bedekken tegen de zon. 



 

Symptomen 
Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode, jeukende vlekken, die enkele uren 

later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. 

Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen pas na 1 à 2 weken. Na 

genezing kunnen ze een bruinverkleuring (hyperpigmentatie) van de huid achterlaten. Als het 

sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen permanente blindheid ontstaan 

 

De gevolgen van de verwondingen 
Het vervelende aan de berenklauw is dat het al snel 24 uur duurt, 

voordat je de eerste last begint te krijgen. Dit zijn dan rode branderige 

vlekken op de plekken waar je met de plant in contact bent geweest. 

Na een aantal uur zullen de vlekken pijnlijker worden en gaan zwellen 

of zelfs echter blaren. Daarbij is de huid 

ontstoken en zullen de wonden duidelijk 

begrensd zijn. Vervolgens duurt het relatief lang voordat je weer 

genezen bent. En het gebeurt vaak dat er grijsachtige 

pigmentvlekken achterblijven. Deze pigmentvlekken kunnen jaren 

zichtbaar blijven.  

 

Hoe behandel je een wond van de berenklauw? 
De beste behandeling is dat je direct de huid wast, waar er contact met de plant is geweest. 

Wees hierbij niet te zuinig en neem het zeker voor het onzekere. Je kan dat wassen gewoon 

met water en zeep doen. Daarnaast moet je ook een week lang contact met direct zonlicht 

vermijden. Heb je eenmaal de gevreesde blaren en brandwonden, dan moet je die behandelen 

alsof het gewone brandwonden zijn. Je kunt hiervoor de bekende brandwondenzalf gebruiken 

en de wonden verbinden. En bij twijfel gewoon de huisarts raadplegen. Mochten je ogen in 

contact zijn gekomen, dan moet je je ogen heel veel spoelen. 

 

Voorkomen van wonden 
Voorkomen is beter dan genezen en dat geldt zeker voor de verwondingen die je van een 

berenklauw kunt oplopen. Ga je tuinwerk doen in de buurt van een berenklauw, zorg dan dat 

je goed gekleed ben. Zorg dat alle huid goed bedekt is en ga erg voorzichtig te werk. Het liefst 

bescherm je je ogen met een veiligheidsbril. 

 

Kinderen en de berenklauw 
Kinderen moeten alles nog leren, dus daar gaat het vaak mis met de 

berenklauw. Daarbij zijn de meeste kinderen avontuurlijk ingesteld en 

zoeken ze vaak de gekste plekken op. Stukjes niemandsland met veel 

begroeiing zijn dan bij uitstek interessant. Helaas vind je daar ook vaak 

deze gevaarlijke plant. Daarom is het zaak om je kinderen bekend te 

maken met de plant. Gelukkig is het uiterlijk goed 

herkenbaar. Zorg ervoor dat je kinderen de plant 

kennen en voorkomen dat ze hem aanraken. Dit kan 

een hoop ellende voorkomen. 

Honden kunnen net als mensen ontstekingen van de huid en zelfs 

wonden krijgen door aanraking met het sap van de berenklauw. 

 

Opgeruimd staat netjes 
Weet je ergens berenklauw te vinden in de buurt, kijk dan of daar niet iets aan te doen is. Haal 

de plant weg, of laat het weghalen. Bijvoorbeeld door de gemeente, wanneer het op 

gemeentegrond staat. Staat de plant op andermans terrein en is die plek gemakkelijk 

toegankelijk dan kun je vriendelijk vragen of de planten daar weggehaald kunnen worden.  



Aardbei Salade 

Benodigdheden (voor 2 personen):  

4 handen spinazie 

Bosje basilicum 

200 gram aardbeien in plakjes 

gesneden. 

Handje amandelen 

30 gram geraspte parmezaan 

Lente ui in stukken gesneden 

Olijfolie 

Peper  

Zout 

Rooster de amandelen in een koekenpan 

in 3 minuutjes in een beetje olijfolie en 

mix met de rest van de ingrediënten. 

Jouw zomersalade is ready to eat! 

 

Aardbei Tiramisu 

Benodigdheden voor 6 personen:  
250ml slagroom 

100 gram suiker 

250 gram mascarpone 

zakje vanille suiker 

27 lange vingers (ongeveer 200 gram) 

200ml geconcentreerd aardbeiensap 

Handje aardbeien in plakjes gesneden 

6 glazen 

 

 

Zo maak je het: 

 1. Klop 3/4 van de slagroom op met 1/3 van de suiker (185ml slagroom met 33gr suiker).  

2. Klop de rest van de slagroom en de rest van de suiker (65ml slagroom en 66gr suiker) op  

met de mascarpone en het zakje vanille suiker, dit moet een romige mix worden. 

 3. Vul een bakje met 200ml geconcentreerd aardbeiensap. 

 4. Breek de lange vingers doormidden zodat ze in je glas passen (als je de tiramisu in 1 grote 

bak maakt kun je deze stap natuurlijk overslaan) Het vullen van de glazen kan beginnen!       

4. Dip 3 halve lange vingers in het aardbeiensap en verspreid over de bodem van het glas. 

 5. Gooi hier een eetlepel van het mascarpone mengsel overheen (je kunt het glas voorzichtig 

heen en weer schudden om de mascarpone goed over de lange vingers te verspreiden). 

 6. Nog een laag lange vingers gedoopt in aardbeiensap. 7. En vervolgens nog een laag van 

het mascarpone mengsel. 8. Weer een laag lange vingers in aardbeiensap gedoopt 9. 

Vervolgens een eetlepel van de slagroom. 10. Tot slot leg je een paar plakjes aardbeien op de 

slagroom. 
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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/


 



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 
 

 

 

 



 

Lijst van AED vrijwilligers juni 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 
Rianne Mulder   06 23724280  566580 
 

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  06-21506363                050 3021990 
 
 
 
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 ! 
 

 

 

                                                                   juni juli augustus september 

Volleybaltoernooi in Hellum  6 t/m 9   

Delfsail 29, 30 1,2,3   

Pompel gesloten  17   

Festival Art Carnivale  22, 23 en 

24 

  

Kinderspeelweek     15 t/m 19  

Pompel weer open   27  

Slochter Wold Spektoakel    27  

Uiterlijke inleverdatum kopij    9 



Groencentrum  

Freek van der Wal 

in Siddeburen is 

een jong en 

bloeiend bedrijf. 

Alles wat groeit en 

bloeit kan je er 

krijgen. Denk 

hierbij aan 

ontelbaar veel 

vaste planten, 

heesters en 

bomen. Afgelopen 

jaar is er uitgebreid 

met een afdeling 

voor kamerplanten 

en binnenpotten. 

Wist u al dat ze 

ook snijbloemen 

hebben? Laat u 

verrassen door het 

grote assortiment. 

Vakbekwaam 

personeel in het 

Groencentrum of 

bij u in de tuin! 

 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 
 Volop fruitbomen en fruitstruiken 

 Nu ook alles voor de vissen en de vijver 
 Meer dan 300 soorten rozen 

 Gigantisch groot assortiment tuinplanten (600 soorten) 
 Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

 1000 bomen op voorraad, of nog meer  

 Groenteplanten, zaden, aardbeien, tuinkruiden 
 

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

cadeaubonnen, verschillende soorten meststoffen, 

graszaad, franse boomschors, cacaodoppen, 

gereedschappen, enz. 

 

De hele zomer lang: Zinderende Zomerse Aanbiedingen 
Elke week wat anders o.a. 

 Dakplataan of Leilinde € 65,- 

 Grote buxusbollen, 2 voor € 45,- 

 Dikke tuinhortensia’s voor € 10,- 

 Lavendel, 8 voor € 10,- (zolang de voorraad strekt) 
 

Elke week nieuwe aanbiedingen ! 

Kom langs, 

     kijk op onze website 

    of like ons op facebook ! 

 
 “Het groenste tuincentrum van het noorden” 

 Uw beplantingslijst mag u mailen, u krijgt een passende 

offerte 

 Vakkundig personeel, ook bij u in de tuin!  

 Alles op gebied van tuinonderhoud en beplanting 

Snel bereikbaar via de N33, afslag 

Steendam of Siddeburen 
Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, 

vrij. 08:00 – 21:00, zat. 08:00 - 17:00 

Damsterweg 22a, 9628 BT 

Siddeburen, 06-13135891, 

www.freekvanderwal.nl 



 


