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DEZE EDITIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE RABOBANK 

 

 

SCHILDJER  PROAT 
 

De dorpskrant van Overschild en omstreken verschijnt 4 keer per jaar:  in maart, juni, 

september en december. 
 

REDACTIE: Klaasje Pen Meerweg 1 Overschild tel. 566272 

 Rian Vergeer Graauwedijk 74 Overschild tel. 566375 

 Ellen de Vries Meerweg 6 Overschild tel. 566321 

Penningm. Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49 Overschild tel. 566246 

Printer Harry Wieringa Kanaalweg 22 Overschild tel. 566519 
 

E-mail adres: kopij@schildjerproat.nl                 Website: www.schildjerproat.nl 
 

REKENINGNUMMER SCHILDJER PROAT: IBAN NL05RABO0352753269 
    
ABONNEMENTEN 
Niet-inwoners van Overschild kunnen zich voor € 9,25 abonneren op Schildjer Proat met 

bijdrage (excl.) verzendkosten. Losse nummers zijn voor € 2,50 verkrijgbaar op Meerweg 6. 
 

ADVERTENTIE-TARIEVEN 
Kwart pagina  per editie  €   9,10 per jaar   € 27,50 

Halve pagina  per editie  € 14,75 per  jaar  € 44,50 

Hele pagina  per editie  € 21,55 per jaar   € 65,00 
 

DRUKWERKTARIEVEN 
Enkelzijdig  € 0,04 

Dubbelzijdig  € 0,07 

Per origineel  € 0,29 

Betaling contant of op rekening van Schildjer Proat. 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Al deze stukken worden BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID van de redactie geplaatst, 

dit geldt ook voor geplaatste stukken van Dorpsbelangen en de Stichting de Pompel. 

De redactie behoudt zich het recht voor om brieven en ingezonden stukken in te korten of niet 

te plaatsen. Uiteraard verdwijnen anonieme brieven in de prullenbak. 
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Bank Dorpsbelangen RABO “Stad en Midden Groningen” IBAN  NL19RABO0352752629 

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/


 

 

VOORWOORD VAN DE REDACTIE 
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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de nieuwe editie van Schildjer Proat en nu weer in de kwaliteit zoals u dat 

van ons gewend bent. De printer vertoonde wat mankementen en is inmiddels weer 

gerepareerd. Met name willen wij de adverteerders onze welgemeende excuses 

aanbieden. 

 

In deze Schildjer Proat veel familieberichten zowel blije als verdrietige. 

 

Nieuwe inwoners zijn er ook en stellen zichzelf voor.  

Bent u hier nieuw komen wonen en zijn we nog niet bij u geweest? Neem gerust contact 

met ons op zodat ook u een attentie ontvangt en de gelegenheid hebt om u aan het dorp 

voor te stellen. 

 

Dan is er het droeve nieuws dat de Visclub van Overschild ter ziele is. Zondag 11 

september is de laatste viswedstrijd geweest. In de volgende editie wordt u hierover 

verder geïnformeerd. 

 

Let op de agenda, er staat weer van alles te gebeuren in de komende maanden. 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten  

 S.V. MONO 

 Werkgroep Evenementen 

 Kinderspeelweek 

 Windlust Mail  

 IJsvereniging 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 25 november 2016 binnen zijn 

bij de redactie en kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:  

 

kopij@schildjerproat.nl 
 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op: 

 

www.schildjerproat.nl 

 

 

We wensen u veel leesplezier 

 

Ellen, Klaasje en Rian  

 

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

 
Beste dorpsgenoten, 
 
 
Geen lange, warme zomer dit jaar maar wel een heerlijke nazomer waar we met volle 
teugen van kunnen genieten.  
Gelukkig kunnen we weer op de fiets naar Appingedam via het Eemskanaal, het fietspad 
is klaar en wandelend hebben we nu ook de mogelijkheid om vanaf de dorpskom 
oostzijde naar het Eemskanaal te gaan. Het heeft even geduurd maar het lijkt nu te 
gebeuren dat er een echt “dorpsommetje” komt. Een mooi initiatief van een paar 
dorpsbewoners die er de schouders onder hebben gezet. 
 
IJsbaan 
Ook onze IJsvereniging is hard aan het werk. Ze zijn bezig met een rigoureuze renovatie 
van het ijsbaanterrein. De oude keet is opgeruimd om plaats te maken voor een nieuwe 
en er is een waterput geslagen om de ijsbaan te vullen zodat het niet meer vanuit het 
waterleidingnet hoeft te worden gehaald. Nu wachten op de invallende vorst.  
 
KSW 
Een jubileum voor de Kinderspeelweek,  al 35 jaar wordt er voor de kinderen een heuse 
feestweek georganiseerd maar ook de ouders kunnen volop meegenieten. Dit jaar met 
allemaal vlaggetjes in het dorp en kleurrijke decoraties op het kruispunt om de 
feestvreugde te verhogen. Gefeliciteerd KSW. 
In deze Schildjer Proat een uitgebreid verslag. 
 
Dorpsvisie 
Nu de vakanties voorbij zijn worden er ook afspraken gemaakt om de dorpsvisie nieuw 
leven in te blazen. Daarvoor kunt u nog steeds ideeën aandragen. Inmiddels zijn er al 
mensen geweest die hebben gereageerd en dat zullen we zeker meenemen in de visie. 
 
SWS 
Ofwel het Slochter Wold Spektoakel.  
Overschild heeft zich zeer positief laten zien op dit Spektoakel. Hoewel de route niet 
door ons dorp liep was er wel een Schildjer locatie  bij gemaal Sans Souci. Midden in het 
landschap was daar zomaar de Wandelende Aa. Een spel waar niet iedereen even 
makkelijk mee om kon gaan maar voor de toeschouwer zeker vermakelijk.  
En er was een team van 10 mensen die de toch wel zware tocht fysiek hebben volbracht. 
Hierover leest u verderop in Schildjer Proat een enthousiast verslag.  
De inschrijving voor volgend jaar is geopend en je kunt je nu al aanmelden om volgend 
jaar een bijzonder rondje door onze gemeente te fietsen. Mis het niet! 
 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Klaasje Pen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, 

feesten, voorstellingen en alle zaalsporten. 
 

Multi-functionele gebruiksmogelijkheden 

tot 300 personen 
 

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild 
 

Contact en reserveringen: 

Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888 

dorpshuisdepompel@gmail.com 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-566390 
contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 
dorpshuisdepompel@gmail.com 

 

 
Nieuwsbrief September 2016 

 

 

Er valt heel wat te bespreken deze aflevering. We zijn ons derde seizoen begonnen - na de grote 

verbouwing - en met de opgedane ervaringen van de afgelopen tijd gaan we het vrijwilligerswerk in 

de Pompel wat meer structuur geven. Ons motto is: met een minimale gezamelijke inspanning 

een maximaal resultaat bereiken. 

 

Een goed begin is het feit dat we veel schoonmaakwerk aan 

het NCG kantoor hebben kunnen overlaten. Voor de rest van 

het gebouw word nu minder verlangd van onze vrijwilligers. 

Maar dan resten nog de hoofdpijn dossiers:invulling van de 

zaterdag en de ongeregelde momenten wanneer we een zaal 

verhuren of een activiteit gaande is. 

 

Voor de zaterdagen hanteren we nu een jaarplanning. Dat 

moest echt wel want de bemensing van bar en keuken kwam 

vaak op het laatste moment of helemaal niet tot stand. We 

hebben alle vrijwilligers al gevraagd om in te tekenen, maar 

de kalender is nog niet helemaal compleet, dus ... 

 

De jaarplanning komt in de Pompel te hangen, dan weet iedereen wie aan de beurt is en kan bij 

verhindering gemakkelijk geschoven worden. Regel dit zelf ! Jelle Smit coördineert de gang van 

zaken voorlopig, maar we hopen dat het op een gegeven moment vanzelf gaat lopen. 

 

Clubs en initiatiefnemers voor activiteiten moeten voortaan zorgen voor vrijwilliger(s) achter de bar 

als daar behoefte aan is. Dat kan meestal uit eigen gelederen, raadpleeg anders de vrijwilligerslijst. 

 

De grootste verandering ligt in onze service verlenende taak voor feesten, sport of vergaderingen 

waarvoor ruimte’s in de Pompel worden verhuurd. Als daarvoor bardienst geleverd moet worden 

rekenen we een vergoeding voor de desbetreffende vrijwilliger van 10 euro per uur. Hiervoor gaan 

we ook een lijst van mensen samenstellen die daaraan mee willen werken. 

 

Nieuw is ook de aanstelling van een coördinator of beheerder in de persoon van Henk Heinen. Hij 

zal de eerste contactpersoon zijn voor alle bovenstaande zaken, lijsten van vrijwilligers bijhouden, 

toezicht houden op het juiste gebruik van de Pompel, oplossingen zoeken voor voorkomende 

problemen, met andere woorden: ONS VASTE ALGEMENE AANSPREEKPUNT. Daarbij hoort 

een telefoonnummer en email adres: zie boven. Nieuwe vrijwilligers: neem contact met Henk op!    

 

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


 

Prijslijst voor de bar en keuken van de Pompel 
Geopend: iedere zaterdag van 17:00 – 22:30u 

Bestellen en afhalen: 0596-785-234,  de keuken sluit om 20:00u 
 

 

 

                        Samen een (avond)maaltijd gebruiken 

Er gingen een tijdje geleden  stemmen op om te onderzoeken of er Schildjers zijn die zo af en 

toe samen van een maaltijd zouden willen genieten. Er zijn tenslotte meerdere alleenstaanden 

in het dorp en het zou gezellig kunnen zijn elkaar af en toe te ontmoeten. Dat wil niet zeggen 

dat anderen niet mee zouden kunnen doen! Ook koks met ambities zijn welkom, de keuken in 

de Pompel is van alle gemakken voorzien. 

Deze oproep is daarom allereerst bedoeld om te peilen of er belangstelling is, daarna gaan we 

met iedereen aan tafel .. om te zien hoe dit vorm gegeven kan worden. Lijkt het je wat? Aarzel 

niet en stuur een mailtje naar: maaltijd@schildjerproat.nl of doe een briefje in de brievenbus 

van de Pompel met daarop: maaltijd/pompel. Vermeldt je gegevens en eventueel eigen ideeën. 

Doen! 



  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Wij Gedenken 

 

 
 

Marion Charlotte Batelaan 

 
Marion overleed op 23 juli 2016 heel plotseling op 65  jarige leeftijd. 

Zij woonde met haar echtgenoot aan de Meenteweg 2 in Overschild. 

 

  

Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit verlies. 
 

 

 
 

 

 
 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

       

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

 

info@witsiddeburen.nl 
www.witsiddeburen.nl  

Facebook.com/witsiddeburen 



                              Nieuwgeboren in  Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

      



Nieuwgeboren in Overschild 

 



Hallo Schildjers, 
 
Ons is gevraagd of wij een stukje wilden schrijven in verband met onze verhuizing die 

er aan zit te komen. Dit doen wij natuurlijk graag omdat we 8,5 jaar met plezier schildjers zijn 

geweest. 

 

Na ongeveer een jaar ons huis in de verkoop te hebben gehad is het dan zover. We hebben ons huis 

aan de Meerweg 17 aan een alleenstaande vrouw uit  't Waar verkocht. 

Onze keuze om te gaan verhuizen heeft meerdere redenen, namelijk dat we ten eerste graag groter 

willen gaan wonen. We hebben een heerlijk huis met een fantastisch uitzicht, maar met twee 

kinderen willen we toch wat ruimer wonen in en om huis.  

Ook gaat onze dochter Floortje sinds januari naar school in Appingedam, het op en neer rijden lukt 

wel maar toch lijkt een ritje op de fiets ons leuker. Daarbij komt ook nog dat Jan Peter sinds twee 

jaar ander werk heeft en dus niet meer qua werk aan Overschild vast zit. Al met al voor ons redenen 

genoeg om naar Appingedam te verhuizen.  
 
Acht jaar geleden is Jan Peter bij de familie Huijssoon aan het werk gekomen en kort daarna hebben 

we dit huis gekocht. Vanaf het begin af aan hebben wij ons hier thuis gevoeld, het eerste dorpsfeest 

voelde nog wat onwennig maar was wel top. We vergeten niet weer dat Gerwin en Suzanne ons 

persoonlijk uit huis kwamen halen...! Voor ons een leuke herinnering die ons bij zal blijven.  

Alle jaren hebben wij ook met veel plezier naast onze buren gewoond, we hielpen elkaar daar waar 

nodig en voor problemen hebben we nooit gestaan. Het is voor ons maar weer de vraag wat voor 

buren we in Appingedam gaan treffen, de eerste tekenen lijken gelukkig trouwens wel goed...! 

Ook met veel van de Schildjers hebben we gezellige momenten gehad. Hierbij denken we vooral 

aan de bezoeken in de Pompel. Hier waren wij ook regelmatig te vinden. De kinderen hadden dikke 

pret in de gymzaal en wij hadden het gezellig voor of achter de bar.  

 

Jan Peter heeft ruim twee en een half jaar in het bestuur mogen zitten. Vanaf het voorbereiden van 

de verbouwing tot aan het plannen van de vrijwilligers. Ook heeft hij regelmatig in de keuken en 

achter de bar gestaan. Dit heeft hij altijd met plezier gedaan. 

Wel heeft Jan Peter ervaren dat het in de benen houden van de Pompel niet altijd meevalt. De inzet 

van vele vrijwilligers blijft nodig om als dorp te blijven genieten van zo'n ontzettend mooi 

dorpshuis!! Wij hopen dan ook oprecht dat als wij in de toekomst langs wippen, dat het dorpshuis 

nog steeds met vrijwilligers draait. Zet em op allemaal en vele handen maken licht werk. Vanuit 

Appingedam kijken wij met een jaloerse blik naar de Pompel!!! 

 

Wij kijken met een goed gevoel terug naar Overschild en  

we komen in de toekomst zeker nog een keer langs, al is  

het alleen al omdat Floortje weer naar kinderspeelweek wil. 

Rest ons alleen nog om jullie te bedanken voor de leuke en 

gezellige momenten die we hier hebben mogen beleven.  

We hopen dat Appingedam ons net zo goed gaat bevallen!!    

 

 

Groetjes Jan Peter, Wendy, Floortje en Jesse 

 

 

 

Ons nieuwe adres vanaf 4 oktober is:  

 

Harm Kuperstraat 6  

in Appingedam 



Even voorstellen 

 

Mijn naam is Annemiek Roelofs en ik woon sinds 1 augustus samen met mijn Rottweiler 

Boris op de Meerweg 32. Ik ben 25 jaar en heb sinds vorig jaar oktober een relatie met 

Martijn Vergeer, ook afkomstig uit Overschild. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om hard te 

lopen en gezellige dingen te doen met vrienden. Oorspronkelijk kom ik uit Gelderland, hier 

hadden mijn ouders een boerderij in de uiterwaarden, welke verkocht moest worden wegens 

‘ruimte voor de rivier’.  

In 2005 hebben we een melkveebedrijf in Westeremden gekocht, mijn passie voor de 

veehouderij is er altijd geweest. Na 6 jaar het VWO te hebben gevolgd ben ik 

melkveehouderij gaan studeren op de Hogere landbouwschool in Leeuwarden. In mijn laatste 

schooljaar ben ik als ZZP’er gaan melken bij een boer in de buurt.  

Na mijn afstudeerstage bij een boekhoudkantoor kreeg ik een vaste baan aangeboden. Vast 

werk en ervaring opdoen in de financiële sector leek me niet verkeerd dus ik heb de baan 

aangenomen, wel bleef ik in de ochtend en avonduren actief als melkster. Na een half jaar 

kwam ik erachter dat een kantoorbaan niks voor mij is en ik liever actief bezig wil zijn, ik ben 

volledig aan de slag gegaan als ZZP’er bij verschillende agrarische bedrijven. Zo kwam ik 

ook terecht bij Peter Bijen in Stedum, eerst als melkster maar al snel kwamen er meerdere 

taken bij zoals het bekappen en insemineren van de koeien. Na drie jaar bij Peter te hebben 

gewerkt werd de vraag aan mij gesteld of ik het zag zitten om bedrijfsleider te worden op zijn 

andere bedrijf in Overschild. Een hele uitdaging! En zeker een mooie kans om op 

verschillende vlakken veel ervaring op te doen. Het wonen in Overschild bevalt me goed, 

heerlijk rustig midden in de landerijen en op loopafstand van het Schildmeer.  

 

Ik begin met veel plezier aan mijn nieuwe uitdaging.  

Annemiek Roelofs 



 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 
 

Annemiek Roelofs 

Meerweg 32 

tel. 06 465222263 

         Philippine Tjalma / Robert Bangma 

         Afwateringskanaal 4 NZ 

(

 

Nicole Dikkema / Gerard Sloot 

Meerweg 7 

0596 226105 

 

    

 
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 allemaal, 

 

Wij zijn Robert en Philippine en we zijn de nieuwe bewoners van afwateringskanaal 4. Wij 

kregen als welkom een mooie bolchrysant en de vraag of we ons willen voorstellen in 

“Schildjer Proat”. 

Afwateringskanaal 4 is een prachtig plekje waar we genieten van de natuur, de tuin en van 

de noten- en fruitbomen die de familie Kwanten prachtig heeft verzorgd. We genieten ook 

van het water voor de deur waar we kunnen zwemmen en varen. Het is alsof we wonen op 

een vakantieplek; wat willen we nog meer?  

En wij? Wij zijn beide tegen de 50 jaar, we hebben geen kinderen en werken allebei. 

Robert werkt in het onderwijs als hoofd van de Academie voor Popculture (Hanze 

hogeschool) en pendelt dagelijks heen en weer tussen De Paauwen en Leeuwarden, waar 

deze opleiding gevestigd is. Philippine heeft haar eigen bedrijf ‘Noorderkompas’. 

Philippine werkt met ouders die even niet weten hoe ze verder moeten in de opvoeding 

en/of in de relatie met hun kind(eren). Soms gaat het om hele gewone opvoedvragen, vaker 

gaat het om  ingewikkelde en weerbarstige gezinsproblamatiek.  

We zijn beide dol op zeilen op de waddenzee en doen aan voetbal (Philippine) en schaatsen 

(Robert) en doen graag leuke en gezellige dingen met familie en vrienden.  Verder zijn we 

in een moordend tempo bezig ‘groene vingers’ te krijgen ;-). 

Wij hopen nog lang van deze plek te gaan genieten! 

 

Groet Philippine en Robert 



Hallo dorpsgenoten,  
 
We zullen ons even voorstellen. Wij zijn de nieuwe bewoners van Meerweg 7, Gerard Sloot en Nicole 
Dikkema.  
 
Gerard is 25 jaar en komt uit Kiel-Windeweer, waar hij zijn hele leven al heeft gewoond. Nicole is 22 
jaar en woont nog in Hoogezand, maar heeft tot haar 21e in Slochteren gewoond. Vanaf 7 oktober 
komt ze hier ook wonen, omdat we dan gaan trouwen!  
 
Wees welkom voor een kopje koffie of thee!  
 
Groetjes Gerard & Nicole 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

De redactie van Schildjer Proat feliciteert alle leerlingen die een 

diploma behaald hebben in 2016. 

Wil je nog met je naam in de Schildjer Proat, meld dit dan bij  

de redactie, dan komt dit in de volgende editie. 

 
 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 



 



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

Het Groninger molenweekend van 11 en 12 juni is al een 

poosje voorbij maar u had nog het aantal bezoekers van 

die dag van mij te goed. Nou dat waren er dus 1 (EEN). 

We hebben het wel eens drukker gehad. Dus met enige 

zorg gekeken naar het Open Monumenten weekend. Zou 

er nog iemand komen of werd het opnieuw een flop.  

Welnu het Open Monumenten weekend zit er op als u dit 

leest. 10 en 11 september was het weer zover. En 9 

september werd de Groote Poldermolen aan de 

Groenedijk feestelijk heropend. U heeft dat ook in de 

krant kunnen lezen. Kortom veel gedoe in de 

molenstichting. De Windlust was dus op de vrijdag dicht 

want Marius en ik waren uitgenodigd bij de heropening 

van de Groote Polder maar dat neemt niet weg dat tijdens 

het molenweekend in de Windlust op zaterdag flink is 

gewerkt.                                                                                            

Goed, terug naar de Windlust. Rond tien uur werd de molen opengesteld en om  een uur of vijf is hij 

weer opgeruimd. Geen blauwe vaan deze keer, maar de Open Monumentenvlag in top, bord naar 

buiten aan de weg en de elektriciteit aangesloten, alle beveiligingen van de wieken verwijderd en in de 

kap de lekenketting en slingertouw losgemaakt. Maar draaien .. ho maar. Te weinig wind, of nee de 

wind is niet dik genoeg vanwege het warme weer. Er zit zogezegd te weinig kracht in.    

Aanvankelijk was het heel rustig, zowel met de wind als met de bezoekers. Weinig tot geen.  Maar wat 

later ‘s middags werd het beter.   Ruim 80 kilo graan (tarwe en haver) is er gemalen en dat onder het 

toeziend oog van 16 bezoekers. 16 bezoekers is een ongekend aantal voor Overschildse begrippen. Na 

afloop van bezoek aan de Windlust mogen de mensen, als ze dat willen, een zakje, op de windlust 

gemalen en gebuild, bloem of gries meenemen. Praktisch iedereen vindt dit een erg leuk idee en er 

wordt gretig gebruik van gemaakt. Van horen zeggen weet ik dat er erg stevige pannenkoeken van 

worden gebakken en dat ze lekker zijn, ik zal Ineke eens een zakje cadeau doen. Dus u weet het . . . 

kom  langs tijdens de openingstijden en scoor een pannenkoek.   

Tijdens het indraaien ‘s morgens, bemerkten we dat er een kam erg los zat in de bonkelaar (het wiel 

bovenin de molen dat aan de koningspil vastzit en deze laat draaien) en dat er een stukje hout was 

afgebroken. We hebben dit provisorisch gerepareerd zodat er weer veilig gedraaid kan worden. 

Voorlopig kan het wel zo blijven zitten en kunnen we het laten aanpakken als er weer een restauratie 

komt. We houden het in de gaten.          

Dan het motorhuisje: wij hebben voor de zekerheid besloten om de kopgevel aan de kant van de molen 

te stutten, want het werd wel erg gammel. Subsidieaanvraag is ingediend en er is ook al een offerte 

binnen. We hopen dat er dit jaar nog aan wordt begonnen.     

Verder is er, denk ik, niet zoveel te melden dus ik hou er, mede namens Marius,  mee op met het 

bekende: 

     Tot mails/meels 

      Lex 



  Aanbieding !! 

Tegen inlevering van deze bon: 
 

 
  4 slavinken 
  500 gram gekruid half
 om half gehakt 
  4 gebraden 
 gehaktballen 

 

Normaal: € 15,15 

NU voor: € 10.00 ! 
 

Hoofdweg 164c  9628 CW Siddeburen  tel. 0598-432100 

 

 



 
 

Even een update van de werkgroep. 

De vakantie is weer voorbij, dus voor ons het begin van een nieuw seizoen evenementen 

organiseren. 

Het eerste evenement is alweer een feit! 

 

Op 24 september heeft de werkgroep een schuurverkoop op de 

agenda staan. 

Op deze dag krijgt men een voucher (gratis patatje met kroket of 

frikadel en een drankje)  bij 1 aankoop,  deze kan men besteden in 

de Pompel. ( 1 per klant). 

De Pompel is deze dag vanaf 10 uur geopend! 

 

Het is de bedoeling om 22 oktober weer een ouder-kind doemiddag te organiseren. 

Deze middag gaan we weer gezellig knutselen met kinderen van alle leeftijden (tot en met groep 8) 

en papa of mama. 

De middag wordt afgesloten met het eten van een bakje patat met snack. 

 

En natuurlijk SINTERKLAAS!!!! 

Wie kent hem niet!!!! 

Zaterdag 19 november komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan ons dorp. 

Wil je er bij zijn, dan kun je je vanaf 9 november tot en met 15 november opgeven. 

Hiervoor komt nog een opgavenformulier. 

 

In december willen wij een Kerstavond houden ( 9 december). 

Met de precieze invulling van deze avond zijn wij nog volop bezig! 

 

Dus voor de kalender!!! 

22  oktober                       Ouder-kind doemiddag   kosten:  € 5.--  per duo 

19  november                   Sinterklaasbezoek            kosten:  € 7.50 per kind 

  9  december                   Gezellige Kerstavond       kosten:  € 5.--  p.p. (onder voorbehoud) 

 

 

LET OP UW BRIEVENBUS VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE EVENEMENTEN!!! 

 

 

 

Namens de werkgroep 

Joba 
 
 
  
 



 



  SCHUURVERKOOP 

 

24 september  IS ER WEER EEN 

SCHUURVERKOOP IN OVERSCHILD. 

DE VERKOOP BEGINT OM 10.00 UUR EN DUURT TOT 

16.00 UUR. 

VOOR MENSEN DIE BUITEN HET DORP WONEN, 

MAAR DIE WEL MEE WILLEN DOEN, IS ER DE 

MOGELIJKHEID HUN WAAR AAN TE BIEDEN OP 

HET PLEIN VOOR HET DORPSHUIS. 
 

DEELNAME IS GRATIS!!! 

DEELNEMERS MOETEN ZELF DUIDELIJK 

AANGEVEN DAT ZE MEEDOEN!!! 

 

 

Op 24 september organiseert de Stichting Dorpshuis de Pompel, in het 

verlengde van de schuurverkoop de Burendag, waarvoor subsidie werd 

verkregen. Ter verhoging van de feestvreugde en ter bevordering van de 

verkoop hebben we bedacht dat bezoekers bij aankoop van een artikel een BON 

voor een snack en drankje in de Pompel kunnen verkrijgen. (max 1 pp., op = op) 

De Pompel zal hiervoor van 10:00 – 16:00u.  geopend zijn en we hopen dat het 

voorterrein ook druk gebruikt zal worden. 

Hallo buren ... kom ook! 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://comps.canstockphoto.nl/can-stock-photo_csp5390848.jpg&imgrefurl=http://www.canstockphoto.nl/houten-schuur-5390848.html&h=335&w=450&tbnid=3fxZmeljEeR94M:&zoom=1&docid=-VyQ_NDxFoKu0M&ei=By6hVbG8NeWfyAP8qoPQCg&tbm=isch&ved=0CCsQMygHMAc


      Hoera!!  SINTERKLAAS  komt  in  OVERSCHILD!! 

                                      

ZATERDAG 19 NOVEMBER BEZOEKT SINTERKLAAS, 
MET ZIJN PIETEN, DE KINDEREN IN OVERSCHILD.  
ALS JE ERBIJ WILT ZIJN, KOM DAN NAAR DE POMPEL, 
Sinterklaas komt om 15.00 uur  aan, dus zorg 
dat je om 14.45  uur aanwezig bent. 
MAAR GEEF JE WEL EVEN OP!!!!  
DIT KAN TOT 15 NOVEMBER!! 
JE KUNT JE OPGEVEN BIJ JOBA, TEL.NUMMER 566336 

OF VIA HET MAILADRES:  f2hj.veldman9@hetnet.nl.  

 
 
 
 
o.v.v.: naam                                
           leeftijd                                         
           jongen of meisje 
Wat vind je het leukst:  spelletjes 
                                     knutselen                                 
                                     lezen 
                                     speelgoed                           
(aankruisen wat van toepassing is) 
Wij willen ook graag wat achtergrond informatie, b.v. 
gezinssamenstelling, naar welke school ga je, of heb je 
iets leuks meegemaakt, enz. 
De kosten zijn:  € 7.50 per kind.                                                



MilieuActie: frituurvet inleverpunt bij de Pompel 

Frituurvet en -olie moet je zeker niet via de wc of gootsteen weggooien, want dat leidt tot 

verstoppingen in het riool en grote problemen voor het waterzuiveringsbedrijf. En weggooien 

via de afvalemmer is eigenlijk niet goed voor het milieu. Dus wat kun je wél doen? 

Op het dorpsplein, linksachter de Pompel staat een container waarin gebruikt frituurvet wordt 

verzameld. Dorpsbwoners kunnen nu hier ook hun vetten en oliën kwijt,  dat is een mooie 

oplossing voor dit probleempje.            Let wel: alleen levensmiddelenvetten !!! 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 € 5,- 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws s.v. Mono 
 
 

 

 

Bestuur s.v. Mono 

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

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

Volleybal 

Het 18
de

 recreatief volleybaltoernooi van 6 t/m 9 juli ligt alweer een tijdje achter ons. We deden dit jaar met 

maar liefst vijf teams mee. Tijdens de voorrondes zaten we met drie teams en twee teams in dezelfde poule. 

Helaas gingen we niet allemaal door naar de zaterdag. 4 teams bleven over voor de finaledag van zaterdag. 

Er zaten echt spannende en leuke potjes volleybal tussen. Met het team de Schildjers zijn we uiteindelijk 

vierdes geworden. Wat het volleyballen elke keer nog leuker maakt zijn de vele supporters langs het veld die 

je als team aanmoedigen. Op naar volgend jaar!  

De eerste maandag van oktober beginnen we weer met volleyballen in de sportzaal. Het begint om 20.30 u. 

en u bent van harte welkom om mee te sporten. U kunt per keer betalen en de kosten bedragen twee euro per 

avond. 

Voetbal 

Het voetbalseizoen zit er weer bijna op. Zondag 25 september is de laatste keer voetballen. Dit jaar is er een 

nieuw net aangeschaft voor het voetballen. Het oude net was zeker toe aan vervanging.  Volgend jaar april 

gaan we weer beginnen. 

Slochter Wold Spektoakel 

27 augustus was er in de gemeente Slochteren een recreatief sportief fietsevenement. Waarbij je in 

gemengde teams van 6-10 personen (vanaf 16 jaar) een tocht op de fiets maakt. En bij de deelnemende 

dorpen heb je allerlei activiteiten die je als team gaat beoefenen. Denk aan boogschieten, stormbaan 

beklimmen en kanoën. Vanuit het dorp kwam de vraag of Mono wel een team wou samenstellen voor dit 

evenement. Zo gezegd, zo gedaan. Overschild deed mee met een team van tien personen genaamd de 

Schildjers. De reacties op deze dag waren allemaal heel leuk en positief. Bas Pen zorgde voor de catering 

met een kar achter de fiets.  Wat menig ander team jaloers maakte. Ook niet heel onbelangrijk om te melden 

is dat van de 20 teams de Schildjers 17
de

 geworden zijn.  

Hiernaast verscheidene foto’s van deze dag. 

 Overige activiteiten 

De contributie wordt in september opgehaald. Niet in juli zoals in de voorgaande editie van de Schildjer 

Proat stond.  

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

 

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


 



 
 
 
  
 
 

 

Kinderspeelweek 2016.. wat een FEEST, maar helaas is het alweer voorbij. 

 

Dit jaar vierden we de kinderspeelweek voor de 35e keer, uiteraard met het thema 

FEEST. De tijd is omgevlogen en wat hebben we een plezier gehad. We hadden dit jaar 

een druk programma.  

 

Het programma:  

Maandag werden er weer pallets gesjouwd door groot en klein, de hutten in elkaar gezet 

en in de middag zijn de hutten versierd en geverfd. Niet alleen de hutten, maar ook 

elkaar. Het verf vloog in het rond. Ook zijn er erg leuke kleurplaten gemaakt.  

 

Op dinsdag zijn we met 16 kinderen naar Appingedam vertrokken voor het vissen. De ene 

vis werd na de andere gevangen. In totaal zijn er toch maar liefst 13 vissen aan de haak 

geslagen. De winnaars zijn.. 

Nummer 1: Mika 

Nummer 2: Elroy en Roos 

Nummer 3: Sterre 

We willen de visclub erg bedanken, zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij konden gaan 

vissen. 

 

De rest van de kinderen hebben zich prima vermaakt in de speeltuin Stammenhof. Er 

werd een balletje getrapt en geklommen op de hoogste klimrekken.  

 

Tussen de middag konden de kinderen zich voorbereiden op het zeskamp. De korte 

broeken kunnen aan en de knieën worden nog meerdere keren gestrekt. De kinderen 

gingen op het sportveld helemaal uit hun dak. Er waren 6 onderdelen, namelijk: 

- Een stormbaan, van 30 meter! 

- Funslang 

- Kruiptunnel 

- Sponsbroeken 

- Superbal 

- Springslangen 

 

 

De groepen hebben erg hun best gedaan. 

Nummer 1: Groep 2 punten: 32  

Nummer 2: Groep 5  punten: 23 

Nummer 3: Groep 3  punten: 20 

 
 

 



Het is weer zover, de laatste dag is 

aangebroken. Op vrijdag worden de 

hutten gesloopt en hebben we de 

stoelendans gedaan. Aan het einde 

van de ochtend werd er een 

springkussen opgeblazen en werden 

er poffertjes gebakken. En dan de 

vrijdagavond nog. De kinderen 

rennen en vliegen in het rond tijdens 

de kindershow. Toen het donker 

begon te worden was er een 

spectaculaire vuurshow te zien! 

Ondanks de regen, heeft de DJ voor 

een goede sfeer gezorgd.  

 

 

We kijken terug op een super week en kijken erg uit naar volgend jaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Woensdag stond ons een grote verrassing te wachten. We gingen een dag op stap, maar 

waar heen? De spanning was niet te houden. ‘We gaan met ons allen… in een 
dubbeldekker.. naar.. Duinen Zathe in Appelscha!’, horen we Rita zeggen. We hebben een 

erg leuke dag gehad met ons allen. Hierover kun je meer lezen in de zelfgeschreven 

stukjes van de kinderen. Er werd nog lang nagepraat over deze dag. 

 

Op de donderdag gingen we met ons allen op zoek naar 10 vossen in het dorp. ‘Bent u een 
vos?’ Het werd zelfs aan de voorbijgaande automobilisten gevraagd. Maar je weet maar 

nooit! Van tuinman, schilder, molenaar, voeger, Minion, marktkoopman tot muzikant. Ze 

waren overal te vinden. De kinderen hebben zich erg ingezet bij de 6 spellen die er te 

doen waren in het dorp. Wij willen de zes eetlocaties bedanken voor het opwarmen van 

de knakworstjes. Het was heerlijk! 

 

De 6 spellen waren: 

- Oud-Hollandse spellen (snoep happen, koek happen, spijker poepen). 

- KSW Quiz 

- Spreekwoorden raden 

- Teken spel 

- Hoedjes versieren 

- Foto Quiz 

 

De uitslagen zijn:  

Nummer 1: Groep 4 punten: 77  

Nummer 2: Groep 1  punten: 76 

Nummer 3: Groep 3  punten: 74 

 

Het oplaten van de ballonnen is helaas niet helemaal gegaan zoals wij gehoopt hadden. 

Toch zijn alle ballonnen de lucht in gegaan. We willen nog even afwachten, maar we 

kunnen alvast verklappen dat er meerdere ballonnen terug zijn gevonden. Hier later 

meer over...  

 



We kijken met ons allen terug op een fantastische week. We hadden dit jaar 56 

kinderen, waar wij erg trots op zijn. Namens deze weg willen wij iedereen (de sponsoren, 

vrijwilligers, kinderen, vossen, eetlocaties en spellocaties) nog een keer heel erg 

bedanken die ons geholpen hebben om de kinderspeelweek weer tot een groot succes te 

maken. Ook bedanken wij de werkgroep evenementen die ons dorp heel feestelijk 

versierd hebben.  

 

 

 

In het bijzonder willen wij 

Rita Bouman nog een keer 

in het licht zetten. Na de 

vele jaren dat Rita in het 

bestuur heeft gezeten, 

moeten wij helaas afscheid 

van haar nemen. Rita 

nogmaals enorm bedankt 

voor je grote inzet! ‘Rita 
bedankt.. Rita bedankt!’ 
 

 

 

 

 

 

LET OP!!!  

De kinderspeelweek in 2017 zal plaatsvinden van 14 t/m 18 augustus 2017. Dus noteer 

dit alvast in jullie agenda! 

 

Hierna volgen er een aantal verslagen die de groepen hebben gemaakt. Voor een ieder 

die nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan, 

www.kinderspeelweekoverschild.nl.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het kinderspeelweek bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinderspeelweekoverschild.nl/


 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 
 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

IJsvereniging Schildmeer e.o. 

Hier een korte update van de ijsvereniging. We zijn druk bezig met het binnen 

halen van subsidies. Dit geld willen we gaan gebruiken om de ijsbaan een grote 

opknap beurt te geven. Voor dit geld willen we een nieuwe keet en hekwerk 

laten plaatsen, en een waterput laten slaan. Voor de oude keet hebben we al 

iemand die hem wil hebben en zelf van de ijsbaan af gaat halen. Het loket 

leefbaarheid en de Rabobank hebben hun deel van de subsidies al toegezegd. 

Wel moeten we zelf ook erg veel doen, om er weer iets moois van te maken. Dit 

kunnen we natuurlijk niet alleen! Via deze weg willen we daarom ook vragen 

welke mensen er bereid zijn om af en toe mee te helpen met het opknappen van 

de ijsbaan. Het hekwerk zouden we bijvoorbeeld zelf moeten plaatsen. Laat 

even weten of we je kunnen vragen via: ijsvereniging.schildmeer@hotmail.com, 

of stuur een berichtje naar onze facebook pagina: 

www.facebook.com/ijsverenigingoverschild. Of meld je gewoon bij een van de 

bestuursleden.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bingo 
 

Ook is de datum voor onze traditionele bingoavond bekend.  

Noteer 17 december alvast in uw agenda. De vergadering start om 20.00u.  

Tot dan.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

IJsvereniging Schildmeer e.o. 
 
 
 

http://www.facebook.com/ijsverenigingoverschild


 
 

 

 

 



Waterput en Keet 

 

Zoals jullie misschien al gemerkt hebben, is inmiddels de oude keet verwijderd van de 

ijsbaan. Ook is de waterput inmiddels geboord. De waterput is geboord door Anne Boersma, 

Boersma Bronboring Langelille B.V. De put is 31m diep. Hij zal ongeveer 15 tot 20m3 per 

uur kunnen pompen.  

 

De keet is weggehaald door Elibert Westerhuis en Bas Pier. Ze hebben hem er voor niks weg 

gehaald en daar bedanken we ze dan ook voor. Voor het wegslepen van de keet hadden we 

nog een extra shovel nodig. Dankzij de extra shovel kon de keet helemaal van de grond getild 

worden, waardoor we hem via het sportveld van de ijsbaan konden halen. De wielen zaten erg 

vast, daarom moest hij in zijn geheel van de grond.  

 

Nu kunnen we verder met het renoveren van de ijsbaan. Er komt dus een nieuwe keet en ook 

een nieuw hekwerk moet er nog geplaatst worden. We houden u via Schildjer Proat op de 

hoogte van de vorderingen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
IJsvereniging Schildmeer e.o. 



 



INGEZONDEN 

 

Schapen en de Bereklauw 

 

In het laatste Schildjer Proat van juni 2016 stond een heel mooi verhaal over de Bereklauw 

en de Reuzenbereklauw. Er werd in het verhaal verwezen naar de gevaren van de 

Reuzenbereklauw. Onder het kopje “Opgeruimd staat netjes” stond omschreven hoe de 

Bereklauw en de Reuzenbereklauw te bestrijden, graag wil ik daar nog iets aan toevoegen. 

 

Ik heb gemerkt aan mijn schaapskudde dat die de reuzenbereklauw en de bereklauw eten. 

Voor schapen is de plant, die veel eiwitten bevat een lekkernij. Voor de bestrijding van deze 

woekerende plant worden op veel plekken in Nederland schapen ingezet. Ze moeten een 

aantal keer langs komen, maar de bestrijding is effectief. Je kan goed zien waar de schapen 

geweest zijn, daar zie je alleen nog stengels van de bereklauw staan, het blad en de 

bloemknoppen zijn opgegeten. Nog een voordeel is dat schapen op plekken kunnen komen 

waar bijvoorbeeld een trekker niet kan komen ter bestrijding ervan. Veel gemeentes huren op 

veel locaties schaapskuddes in om de reuzen- bereklauw op een biologische manier te lijf te 

gaan. Tevens kunnen de schapen ook andere probleemvegetatie aan zoals de Amerikaanse 

volgelkers, riet en brandnetels. 

 

Groetjes Anita 

 

 



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 
 

 

 

 



 

Overschild wil WhatsApp Buurtpreventie starten. 
 

 

Via verschillende kanalen hoorden inwoners uit Overschild over de WhatsApp 

Buurtpreventie. Dit is een digitale vorm van buurtpreventie. Bijvoorbeeld ter voorkoming van 

inbraken, vandalisme en of bij vermissing. Ze werden daar erg enthousiast over. Voor hun 

reden om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het dorp Overschild. 

 

Via WhatsApp kunnen politie en buurtbewoners elkaar snel kosteloos berichten sturen bij een 

verdachte situatie. Op deze manier kunnen zij samen zorgen voor een veilige woon- en 

leefomgeving. WhatsApp Buurtpreventie heeft in verschillende gemeenten al bewezen dat 

criminaliteit afnam met 50%.  

 

Overschild zoekt meerdere beheerders voor de WhatsApp-groep.  

Wilt u ook meedoen? Of wilt u graag deelnemen in de groep? Neem dan contact op met 

Gertie Kort, mobiel te bereiken op het nummer 06 299 89 702. 
 

 

 



 



 
 
Door: Jaap Adamse  

Re-integratie 1e en 2e spoor duur en weinig succesvol?  
Doe er dan wat aan! 
 
Wordt uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt, dan moet deze zo snel mogelijk aan passende arbeid 
worden geholpen. U bent als werkgever verantwoordelijk voor dit re-integratieproces. In het kader van 
de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) moet eerst worden onderzocht of de werknemer weer bij u aan 
de slag kan. Als dat niet mogelijk is in de eigen functie, dan dient er binnen uw bedrijf gezocht te worden 
naar passende arbeid. Dit wordt Re-integratie 1e spoor genoemd.  
Indien het aantoonbaar niet meer mogelijk is om te werken bij uw bedrijf, dient er passend werk gezocht 
te worden bij een andere werkgever. Dat wordt Re-integratie 2e spoor genoemd.  
Ik hoor regelmatig dat men deze re-integratietrajecten duur en weinig succesvol vindt. Dat is niet nodig 
en u heeft daar wellicht een grotere rol in dat u zelf denkt. 
Hierbij zeven tips om waar voor uw geld te krijgen. 
 
Tip 1 
Laat de keuze voor het re-integratiebedrijf niet enkel bepalen door de arbodienst of verzekerings- 
maatschappij. Die kiezen meestal bedrijven uit hun eigen providerboog, maar dat is geen garantie dat dit 
de beste keuze voor uw bedrijf is. Op de website van Blik op Werk vindt u alle re-integratiebedrijven met 
een keurmerk (met tevredenheidsscores). 
 
Tip 2 
Betrek uw zieke werknemer bij de keuze van het re-integratiebedrijf. Het werkt averechts als u uw 
werknemer een re-integratiebedrijf opdringt. De kans op een succesvol traject is vele malen groter, als 
de samenwerking met de re-integratiebegeleider en uw werknemer goed verloopt. Geef daarom uw 
werknemer een belangrijke rol in de keuze van zijn/haar begeleider. Uw werknemer kan bijvoorbeeld 
enkele oriënterende gesprekken voeren met verschillende re-integratiebedrijven. Hij of zij heeft daar 
waarschijnlijk meer tijd voor dan u. Voor het re-integratieproces is het sowieso goed dat uw werknemer 
actief mee doet en denkt. 
 
Tip 3 
Staar u niet blind op de laagste trajectprijs. De aanpak; deskundigheid; bereikbaarheid; 
informatieverstrekking en de “klik” met de re-integratiebegeleider is van grotere invloed. Er zijn  

Advertentie 



 
re-integratiebedrijven die de intake gratis aanbieden, waarbij de offerte wordt onderbouwd met een 
Plan van Aanpak die al is afgestemd met uw zieke werknemer. U kunt vervolgens samen met uw 
werknemer, casemanager en/of bedrijfsarts bepalen of de aanpak voldoet aan de verwachtingen. Is dat 
het geval? Dan maakt u daarna pas prijsafspraken en gaat het traject formeel van start. 
 
Tip 4. 
De prijs van een volledig re-integratietraject ligt tussen de 3000 en 5000 euro. Zorg dat het traject 
gefaseerd wordt uitgevoerd, waarbij de betrokkenen na elke fase kunnen beslissen of een vervolg 
wenselijk is. Begin het traject bijvoorbeeld met een trajectfase van twee maanden voor een bedrag van 
1500 euro. Verloopt de samenwerking niet goed, dan is er nog tijd genoeg om over te stappen. Stel dat 
blijkt dat uw werknemer tot weinig in staat is (door de ziekte), dan is het onnodig om daar een intensief 
en duur begeleidingstraject voor in te kopen. Blijf als werkgever er voor waken dat er maatwerk wordt 
geboden. 
 
Tip 5.  
Verzeker u van het feit dat alle betrokkenen goed samenwerken. Dat is helaas niet altijd een 
vanzelfsprekendheid. In het trajectplan kunnen ook samenwerkingsafspraken worden opgenomen (bv. 
tussen bedrijfsarts, casemanager, werknemer, werkgever, re-integratiecoach, behandelaar).  
Maak dan ook direct afspraken hoe de rapportages worden gedeeld. 
 
Tip 6. 
Soms is een succesvolle uitplaatsing niet mogelijk omdat uw werknemer te ziek of arbeidsbeperkt is. Een 
WIA-procedure bij het UWV is dan niet te voorkomen. Overweeg dan om WIA-coaching in te zetten, als 
integraal (afsluitend) onderdeel van het re-integratietraject. Een WIA-coach geeft u en uw 
(ex)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-procedure. De kans op een loonsanctie 
van het UWV wordt daarmee kleiner en het afscheid van uw werknemer wordt in goede banen geleid 
(zowel organisatorisch als emotioneel).   

Tip 7. 
Wilt u meer weten over een betaalbare en innovatieve Re-integratie-aanpak? Laat u vrijblijvend 
adviseren door een deskundige op dat gebied. U kunt ook gebruik maken van onze digitale helpdesk voor 
Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl of 085-4018235) 
  
 

 

http://www.meneerregezma.nl/


Skyline Overschild is veranderd, 

 

Nou, daar gaat ie dan weer voor de derde keer, kijken of ik nog wat inspiratie over heb. 

Gelukkig kwam onverwachts Wilfred even langs, hij miste de hal en kwam tot de conclusie 

dat de Skyline van Overschild er nu toch héél anders uitzag , nou dat was gelijk de titel 

Wilfred, en nog bedankt. 

Dat is wat op dit moment ook het meeste opvalt, de luchthal staat er niet meer,  er staat wel 

weer een reuzenrad, maar dat is alweer heel gewoon ( foei Kokkie, klinkt een beetje arrogant) 

Maar dat de luchthal weg is, dat is toch wel een heel ding, niet alleen voor ons maar ook 

horen we veel van mensen om ons heen, “goh wat gek dat de luchthal er niet meer is, was 

toch wel een herkenningspunt.” Op dit moment zijn ze druk bezig met het bouwen van een 

nieuwe loods, met dezelfde grondoppervlak  als de luchthal, we zien nu al dat er veel meer 

ruimte is, omdat we nu ook hoeken hebben en dat was voorheen niet het geval. De hal was 

niet meer van deze tijd, in de winter erg koud en in de zomer erg warm. En bij wind was het 

helemaal vervelend, de hal moest dan altijd onder druk gezet worden, en dat is best vervelend 

als je niet thuis bent. Ook bij een stroomstoring was de luchthal een probleem, gelukkig 

hadden we altijd een aggregaat als backup. Met het verdwijnen van de luchthal is er voor ons 

een soort van een nieuw tijdperk aangebroken. Het hoort bij alle veranderingen. 

Het nieuwe tijdperk zit nog vol verrassingen en avontuur. Maar soms doen we gewoon ook 

nog even de dingen die we altijd al deden ( deden???) Het afgelopen weekend hebben we 

gewoon kassa gezeten in Volendam, Volendam  heeft de meest bijzondere kermis van het 

land vind ik zelf, het is vier dagen uitbundig feest waarbij niet naar één of twee biertjes meer 

of minder wordt gekeken. Waarvoor iedereen in nieuwe kleren wordt gestoken, de kappers 

vooraf op volle toeren draaien. Dan gaan ook nog eens alle bedrijven dicht, scholen gaan op 

de vrijdagmiddag al dicht, ze bezoeken wel klassikaal de kermis en mogen het eerste half 



uurtje gratis proefdraaien. Op de maandag is echt alles dicht en gaat iedereen al op tijd en 

verkleed het dorp in. De maandag is echt voor de Volendammers zelf. Ik heb eens navraag 

gedaan wat nu belangrijker voor de Volendammer is, Kerst of de Volendamse Kermis en het 

laatste schijnt het te zijn. Wat ik 

ook een leuke kermis vind is de 

Kermis in Woltersum, ok, niet te 

vergelijken met Volendam, maar 

toch wel bijzonder, en helemaal 

als het schoolfeest is. Dit jaar 

was dat natuurlijk zo, en voor zo 

een klein dorp waren er best veel 

praalwagens. Zowel de kermis 

in Volendam als in Woltersum 

lijken ook een beetje op reünies, 

mensen die weg getrokken zijn 

uit hun geboortedorp komen op 

zo’n moment toch vaak weer 

even langs om te kijken hoe het in hun dorp is gegaan en ontmoeten zo weer hun oude 

dorpsgenoten. 

He, mijn verhaal gaat eigenlijk ineens niet zo zeer meer over het bedrijf en het reuzenrad, 

maar over de kermis, maar maakt niet uit toch? Tenslotte zijn we daaruit ontstaan, de kermis, 

en vind ik het nog altijd leuk om erover te vertellen, het is in mijn beleving een mooi beroep 

met veel afwisseling, wij hebben heel wat gekke dingen meegemaakt en heel wat vreemde 

mensen ontmoet. Op de kermis kom je eigenlijk alle lagen van de bevolking tegen. En elke 

plaats/regio heeft weer zo zijn eigen gebruiken, in het Zuiden van het land gaan de mensen 

helemaal opgedoft naar de kermis, terwijl je dat op de Mei kermis in Groningen niet echt ziet, 

de Groningse nuchterheid denk ik dan maar. In het zuiden op katholieke plaatsen zie je veel 

kerkmissen op de autoscooters, tenslotte is het woord kermis afgeleid van het woord kerkmis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De kermis heeft ook haar eigen 

katholieke parochie, deze is 

gevestigd in Nijmegen, 

overigens is de pastoor er niet 

alleen voor de 

kermisexploitanten maar ook 

voor de mensen van het circus en 

de binnenvaart.  

 

 

 

 

Op de kermis hebben we niet alleen onze eigen parochie, maar ook onze eigen school, de 

Rijdende School, een super mooie onderwijsinstelling op wielen! Ik denk dat er wereldwijd 

niet zo’n mooie en goede instelling is voor de kinderen van de reizende beroepsbevolking als 

de Rijdende School. En daar zijn we ook best een beetje trots op. De school heeft inmiddels al 

haar 60jarig bestaan gevierd, ja en al het goede komt natuurlijk uit Groningen( nounou) want 

de school is hier opgericht in de jaren 50, de school is van binnenuit de branche ontstaan, 

onderwijs aan de kinderen van de kermis liet te wensen over en uit deze onvrede is er een 

groep van exploitanten met een zak oliebollen en andere kermislekkernijen naar Den Haag 

gegaan en uiteraard een goed verhaal om ervoor te zorgen dat ook deze kinderen van goed 

onderwijs konden worden voorzien. In het begin was het pionieren, en nu is het een super 

moderne school geworden met onderwijs op maat en veel diverse schoolwagens, en natuurlijk 

een digitale klas. Uit onderzoek is gebleken dat de kermiskinderen op hetzelfde niveau zitten 

dan hun leeftijdsgenoten die de gewone school bezoeken.  

Zo, vanaf alinea 3 ben ik eigenlijk een zijweg ingeslagen,  en  de zin: Het nieuwe tijdperk zit 

nog vol verrassingen en avontuur. Dat hebben jullie van mij te goed, want maandag komt er 

hoog bezoek vanuit het buitenland, ik ga nog niet verklappen wie en 16 september vertrekken 

we naar onze eerste beurs in Barcelona. Super spanneuhend allemaal. En hoe het allemaal 

afgelopen is komt dan in de volgende editie van Schildjer Proat. Tot dan  

 

Met een reuzengroet, 

Kokkie Kroon. 

www.facebook.com/reuzenrad.lamberink 

www.facebook.com/reuzenradbouwlamberinkbv 

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


DE ZOMER VAN 2016  

Is het moeilijk om een column te 

schrijven voor Schildjer Proat, het 

kwartaalkrantje van Overschild? 

Nou, om eerlijk te zijn niet. Wat wel  

verrekte moeilijk is is het maken van mijn keuze 

voor het onderwerp. Met die drie maanden 

ertussenin zijn er zoveel zaken waar ik over zou 

kunnen en zou willen schrijven. Mijn voorkeur gaat 

uit naar een onderwerp over of uit Overschild. Dat 

lukt niet altijd daar ik er nauwelijks kom. De 

afgelopen periode niet bijvoorbeeld. Ik zal de lezer 

daarom een kort overzicht geven van eventuele 

onderwerpen. 

De zomer/het weer, Activiteiten in de gemeente 

Slochteren, Frank Boeijen, 2 bijzondere 

huwelijksfeesten, Het E.K. voetbal, De Olympische 

Spelen, Tour de France/Vuelta, mijn verjaardag 

Na het antwoord c.q. de keuze komt de vraag: wat 

is interessant voor de lezer. Hierop vind ik het 

antwoord niet. Ik moet maar aannemen dat U het 

met plezier leest. Eens of er niet mee eens is niet 

van belang. Dat klinkt eigenwijs, maar het kan niet 

anders. 

In bovenstaand rijtje staat niet het overlijden van 

Gea Huizing. Dit houdt me erg bezig. Gisteren, 6 

september, hebben we afscheid van haar genomen 

vanuit hun eigen huis. Indrukwekkend hoe Gea er 

voor heeft weten te zorgen dat het een bijeenkomst 

was alsof zij er nog bij was. Dat doet me denken 

aan het lied “Zeg me dat het niet zo is” van Frank 

Boeijen. Hij zingt daarin o.a. “We doen net alsof ze 

gewoon verder leeft, zelfs als het niet zo is”. Gea 

heeft een harde strijd gevoerd. Na het vaststellen 

van haar ziekte leefde zij maanden langer door dan 

verwacht. Je zag haar op de Brocante fair achter op 

hun laantje. Met haar kleinzoon wandelen. Zij was, 

als trouwe fan, op Art Carnivale. Geen mens kan 

zich voorstellen hoe moeilijk die strijd is. Met veel 

pijn, met emotionele pijn met maar één zekerheid: 

het gaat mis. Vandaag zag ik de laatste ca. 60 km. 

van de Vuelta etappe. De Vlaamse commentatoren 

spraken maar steeds over die laatste beklimming, 

die muur, die akelige pukkel (Alto Más de la 

Costa) zo stijl dat auto’s er moeite mee hadden om 

er tegenop te rijden en het was maar 3,8 km. Zo 

zwaar als de renners het hadden en dan nog 

minstens 10 keer zo zwaar moet Gea het ervaren 

hebben.  

Wat moet ik nu nog met de Tour? Nou die was ook 

zwaar. En het E.K. voetbal zonder het Nederlands 

elftal. Nou, bij nader inzien was het lekker 

ontspannen. Kijk naar die Belgen, hebben ze 

eindelijk moed om een grote bek te hebben net als 

dien Ollanders en ja hoor het gaat toch mis. Wat 

een gedoe bij de buren. De Olympische Spelen, dat 

was andere koek. Ik had het idee van een 

voortdurende Jet Lag. Dat krijg je als je alles wilt 

zien en zeker als onze landgenoten in diverse 

sporten lang meedoen. Nou ja Yuri van Gelder niet, 

maar dat was dan toch vooral zijn eigen schuld. Wat 

ik niet begrijp is, dat er mensen zijn die niet 

begrijpen dat Dafne Schippers en Tom Dumoulin zo 

boos zijn over het missen van Goud. Topsport is;  

gaan voor het hoogste en zeker als je weet dat je 

dat kunt halen is een tweede plaats niet genoeg. Ze 

hadden beide te maken met malheur, maar zelfs 

ondanks dat gingen ze ervoor. Al met al was het 

genieten geblazen van de spelen. 

De zomer/het weer en activiteiten in de gemeente 

Slochteren ga ik combineren. In juli dacht menigeen 

dat dit de slechtste zomer ooit zou worden. Tijdens 

al die regen in juli zat ik lekker voor de TV, dus 

prima. Alle, wat grotere activiteiten in onze 

gemeente konden gehouden worden bij goed weer, 

Volleybaltoernooi in Hellum, Art Carnivale aan het 

Schildmeer, Slochter/Wold Spektoakel, door de hele 

gemeente, Koetsentocht en Culturele Markt, in 

Schildwolde ri. Harkstede en naar de Borg. Het ziet 

er naar uit dat het Oogstfeest Schildwolde en de 

Monumentendag ook nog in de mooie zomer gaan 

plaats vinden op 10 september. Kortom, laat de 

boeren het weer in de gaten houden en hun 

planning daarop instellen. Voor een normale 

sterveling is het nauwelijks van belang. Er is altijd 

weer weer en we hebben er geen invloed op. Dus 

erover zeuren maakt een mens alleen maar zuur. 

Kan ik die 2 bijzonder huwelijks feesten nog kwijt? 

Nou hier dan. In juni j.l trouwden vrienden in Roden 

met live muziek en een vuurshow, In augustus j.l. 

trouwden vrienden in Wedde met livemuziek en een 

vuurshow. Nog nooit eerder meegemaakt en nu zo 

maar twee keer. Hopelijk blijft het vuur in hun 

huwelijken branden. 

Tja, mijn verjaardag. Het bijzondere was dat ik een 

lied van The Beatles uit 1967 inhaalde. When I’m 

64. Verder niet zo spectaculair, maar ik vond het 

wel bijzonder. 

Zo, het schrijven was niet zo lastig. 

Onderwerpkeuze? Heb ik niet gemaakt deze keer. 

Dank voor uw aandacht. 

Jan Hesseling 

 Column 



Heerlijk herfstrecept:                                                                 

Ovenschotel met pasta, paddestoelen en tomaat in een romige saus  

Ingrediënten 

300 gr pasta 

270 gr (toscaanse) worstjes 

200 gr paddestoelen 

200 gr champignons 

scheutje droge witte wijn 

1 uitje  / 1 knoflookteentje 

25 gr boter 

25 gr bloem 

250 ml melk 

4 tomaten 

1 theel tijm 

50 gr geraspte kaas 

peper en zout 

1 eetl olijfolie 

 

Bereiding: 

Kook de pasta volgens de verpakking al dente. Snijd het velletjes van de worstjes en 

snijd het vlees in stukjes. Verhit de olijfolie in een grote wokpan en bak het vlees 

rondom aan. Schep het vlees uit de pan. Hak de ui en de knoflook fijn en bak 2 

minuten in het vet van het vlees. Snijd de champignons en paddestoelen in grove 

stukken. Bak 5 min mee met de ui. Voeg de tijm, peper en zout toe. Blus de 

paddestoelen af met een scheutje witte wijn en laat de alcohol verdampen. Voeg de 

stukjes vlees weer toe aan de pan. Schep daarna de pasta er door.   

Verwarm de oven op 200 graden. Laat in een steelpannetje de boter smelten. Roer met een 

garde de bloem er door en laat het mengsel 2 minuutjes bakken. Giet dan beetje bij beetje de 

melk al roerend er bij. Er ontstaat een dikke witte saus. Wil je hem iets dunner voeg dan wat 

extra melk toe. Breng de saus ook op smaak met een snufje peper. Schep de saus samen met 

de helft van de kaas door het pasta mengsel. 

Snijd de tomaten in stukken en verwijde de zaadjes en het waterige gedeelte. Snijd de rest van 

het vruchtvlees in stukjes en schep door de pasta. Verdeel alles over een ovenschaal en 

bestrooi met de andere helft van de kaas. Zet de ovenschaal 15 min in de oven totdat de kaas 

mooi gesmolten is. 



foto: op weg naar de Graauwedijk 

 

 
 

Het wandelpad “Rondje Overschild” bijna gereed. 

 
Tijdens de jaarvergaderingen van de ver. Van 

Dorpsbelangen is meerdere keren de wens geuit voor 

het realiseren van een wandelpad rond Overschild. 

De Herinrichtingcommissie heeft zich hier ook voor 

ingezet en met succes! 

Bij de inrichting van het gebied een aantal jaren 

geleden is een strook grond voor een wandelpad 

aangekocht door de gemeente Slochteren, vanaf 

Graauwedijk 70 naar de Kanaalweg. 

Deze strook grond wordt de laatste jaren al regelmatig 

gemaaid door de gemeente, maar er waren geen 

financiën beschikbaar om een verhard pad te realiseren. 

Omdat het bestuur van de ver. van Dorpsbelangen heel 

weinig bestuursleden heeft hebben mevr. Anje  

Huijssoon en Henk Kruizenga deze zaak op zich 

genomen. Het is hen gelukt om subsidie te verkrijgen 

bij Loket Leefbaarheid, via de toen nog bestaande 

dialoogtafel Groningen. 

Het subsidiebedrag is inmiddels ontvangen en het 

wandelpad is de laatste weken aangelegd door 

loonbedrijf  Noordenbos en, op de afwerking na, gereed. 

Het pad is 1 m. breed en ongeveer 300 m. lang. De grond 

onder het pad is iets uitgegraven, hierna is een laag zand gestort en daar boven op 10 cm. z.g.n. 

Dur-Eco mix. Deze bovenste laag wordt hard en is van het zelfde materiaal als de verharding op 

de fietspaden rond het Schildmeer. 

Bij de Graauwedijk en de Kanaalweg zullen nog borden geplaatst worden met de aanduiding 

“Wandelpad” 

Wij zijn uiteraard heel blij met de ontvangen subsidie en de realisering van dit wandelpad. 

Laten we het samen als dorpsgenoten nu ook goed onderhouden en alleen als wandelpad 

gebruiken. 

Honden mogen absoluut niet worden uitgelaten op de belendende percelen i.v.m. veeziekten. 

                                                             

Anje Huijssoon en Henk Kruizenga 

 

foto: vanaf de Graauwedijk 



 

Het team van het versterkingspunt Overschild van de N.C.G. gevestigd in de Pompel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Bianca Elbers (bewonersbegeleider), Olga Hartman (projectleider), Marnie van der 

Dussen (projectondersteuner) en John Klad (bewonersbegeleider).  
 

 



HERFST 

 

Iedereen ervaart de herfst anders. Herfst, met zijn grijze, koude dagen, mist en harde wind, 

maar ook met zijn prachtige strakblauwe luchten en schitterende herfstkleuren. Misschien wil 

je er nog niet aan maar de herfst is weer in aantocht. Als ik in de vroege ochtend met mijn 

hoofd in een spinnenweb loop ben ik niet blij. Maar de prachtige kleuren maken herfst voor 

mij een van de mooiste seizoenen van het jaar! 

 

Herfst, ten noorden van de evenaar is het herfst van 21 september tot met 20 december. 

 

Herfstspreuken: 

- Houden de bomen hun bladeren lang, weest voor een strenge winter bang. 

- November met zijn regenvlagen, brengt verkoudheid, jicht en andere plagen. 

- Hebben katten in de herfst een heel dikke vacht, dan wordt een strenge winter verwacht. 

- Brengt de herfst ons laat nevelvlagen, dan zal sneeuw ons in de winter plagen. 

 

Herfst, interessante weetjes. 

Wist je dat mensen die geboren zijn in de herfst langer leven? Uit onderzoek blijkt dat 

mensen die in de herfst zijn geboren gemiddeld een half jaar langer leven dan mensen die in 

het voorjaar geboren zijn. 

 

Wist je dat september de herfstmaand genoemd wordt? Tja, de reden dat deze maand zo 

genoemd wordt is omdat de herfst in september begint. Andere namen voor september zijn 

fruitmaand en gerstmaand. Wist je dat in de herfst het land bemest wordt? De oogstrijd is in 

de herfst. Uien, aardappelen, suikerbieten enzovoort moeten uit de grond gehaald worden. De 

grond moet hierna wat extra’s krijgen, de voedingsstoffen zijn in de producten gaan zitten, 

dus moet de grond bemest worden. 

 

Wist je dat veel mensen spinnen koppelen aan herfst? Die associatie van spinnen en herfst 

klopt eigenlijk niet. Spinnen zijn er namelijk het hele jaar. Hoe komt het 

dan dat we bij spinnen vooral aan herfst denken? De spinnen zijn 

volwassen geworden en hierdoor dus gemakkelijker te zien. Spinnen 

worden in het voorjaar of in het najaar volwassen (uitgezonderd enkele 

soorten die in de winter volwassen worden). Zodra het kouder wordt zie 

je steeds minder spinnen, ze kunnen namelijk niet tegen vorst en gaan op zoek naar een 

warme plaats. 

Wist je dat dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden kouder, de grond koelt 

daardoor meer af. De waterdamp die onzichtbaar is en die in de warme lucht van de dag zit, 

condenseert tot dauw, waterdruppels. 

 



Wist je dat veel dieren in de herfst voorbereidingen treffen voor de komende winter? Vogels 

en vlinders trekken naar het zuiden, andere dieren gaan extra eten om goed voorbereid aan de 

winterslaap te kunnen beginnen. De egel maar ook slangen , kikkers en padden, vleermuizen 

houden een winterslaap. Eekhoorns gaan niet in winterslaap maar leggen wel een voorraad 

aan in de herfst, kunnen ze in de winter lekker binnen blijven. De worm graaft zich in en de 

reeën en vossen krijgen bijvoorbeeld een dikkere vacht 

Wist je dat paddenstoelen ook niet iets is van alleen in de herfst? Paddenstoelen 

zijn vooral een vochtige omgeving nodig en ja daar is de herfst natuurlijk ideaal 

voor. De zomer is wel heel belangrijk voor het zien van paddenstoelen in de herfst, 

is het nat en warm in de zomer dan zie je veel paddenstoelen. Een droge, koude 

zomer geeft weinig paddenstoelen. Maar je kunt dus het hele jaar door 

paddenstoelen zien, behalve bij langdurige droogte in de zomer en veel vorst in de 

winter.  

Wist je dat het verdwijnen van chlorofyl de oorzaak is van het verkleuren van de bladeren in 

de herfst? Het groen kleurende chlorofyl verdwijnt in de herfst. Eigenlijk zitten oranje en geel 

altijd wel in het blad, maar in de zomer kunnen je die kleuren niet zien omdat het groen 

kleurende chlorofyl er over zit. 

 

 

 



De nachten worden langer en kouder, 

het zomergroen begint zijn pluimen te 

verliezen en de wind kan af en toe 

eens fel komen opzetten. Je raadt het: 

de herfst komt langzaamaan dichterbij 

geslopen. Toch kan je in september 

nog genieten van een warme dag in je 

tuin. De relatief kalme zomerperiode 

is evenwel gedaan, tijd om je tuin nog 

eens goed onder handen te nemen! 

 

Tuinkalender: vroege herfst 

 

Onderhoud 

 Hou je vijver, gazon, rotsplanten, paden en terrassen vrij van afgevallen bladeren. Ze 

kunnen het namelijk heel glad maken of schade aanrichten aan planten door verrotting.  

 Je tuinmeubels kan je nu schoonmaken en wegbergen.  

 Blijf alert voor schimmelziekten en plaagdieren in je tuin. Als ze kunnen overwinteren 

heb je er in het voorjaar dubbel zo veel problemen mee.  

 Blijf overal goed wieden.  

 Een compostbak maken of kopen is geen verspilling van tijd of geld. Je kan er je 

herfstafval in kwijt en je maakt er organisch mestmateriaal aan.  

 Pak kale stukken grond aan met groenbemesters.  

 Heb je een kleigrond, bewerk die dan in deze maand. Spit hem om en de vorst doet de 

rest. 

Bloembollen en -knollen 

 Blijf voorjaarsbloeiende bollen planten. Plant geen tulpen, die spaar je best tot in 

november.  

 Wil je dat je bollen bloeien met Kerstmis, dan is september de laatste maand waarin je 

je bloembollen kan planten.  

 In het gras bloembollen planten die kunnen verwilderen geeft een mooi resultaat. Je 

kan, op de kleintjes na, elke bol in het gras planten.  

 Voordat de vorst zijn intrede doet, haal je best je gladiolen uit de grond.  

Vaste planten 

 Plant nieuwe vaste planten. Giet voldoende water voor en na het planten.  

 Wil je zaden van vaste planten verzamelen, dan moet je dit nu doen. Vóór ze afvallen.  

 Scheur en knip vaste planten die uitgebloeid zijn en er belabberd uitzien. Zo maak je 

je border opnieuw mooi.  

 Bind hoge herfstasters aan omdat ze anders door de wind omgeblazen kunnen worden.  

 Te groot geworden rotsplanten kunnen verplant worden. Zo kunnen ze voor de winter 

weer aan de groei zijn. 

 

 

http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=173
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=93
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=59


Perk- en balkonplanten 

 Blijf uitgebloeide bloemen van perkplanten verwijderen en voedsel geven. Zo kan je 

van je bloemen genieten tot het begint te vriezen.  

 Haal potten met vorstgevoelige planten in huis. Fuchsia’s en pelargoniums zet je 

bijvoorbeeld best in een vorstvrije kas of serre.  

 Zijn je perkplanten in potten uitgebloeid, gooi ze dan op de composthoop en zet er 

voorjaarsperkplanten voor in de plaats.  

 Winterharde eenjarigen, zoals goudsbloem, korenbloem, moerasbloem en 

slaapmutsjes worden nu gezaaid.  

 Vorstgevoelige planten (struikmargrieten, gazania’s, lantana’s, osteospermums, en 

arctotis) haal je het best uit de grond. Verplant ze in een pot voor de vorst in het land 

is.  

 Plant nu voorjaarsbloeiende tweejarigen (muurbloempjes, vergeet-mij-nietjes, 

Mariëtteklokjes, duizendschoon, vingerhoedskruid, …)  

Klimplanten 

 Plant klimplanten die in een pot gekweekt zijn. De grond in de vroege herfst is 

namelijk ideaal voor de verdere groei. 

Heesters en bomen 

 Het is het ideale moment om groenblijvende heesters te verplanten. De grond is nog 

warm en het heeft nog niet gevroren. Probeer zoveel mogelijk wortel te recupereren en 

vraag hulp bij het verplanten van een grote heester. Op je eentje is dat een lastig 

karweitje.  

 Plant bomen en heesters in een container. In september is de grond warm en 

vochtig waardoor de wortels snel groeien en je minder moet begieten.  

 De beste manier om rozen te vermeerderen zonder dat vervelende wildopslag is 

het nemen van houtachtige stekken. Doe dit in deze maand! 

Gazon 

 Verwijder het laagje dood gras ( Verticuteren ) en het andere afval dat bovenop het 

gras ligt (gazonvilt). Gazonvilt voorkomt een goede luchtcirculatie, waardoor mos en 

andere onkruiden vrij spel krijgen.  

 Belucht je gras met een riek of een prikrol.  

 Bestrijd onkruid. Bestrijdingsmiddelen zijn het gemakkelijkst, maar vernietigen het 

bodemleven en veroorzaken kale plekken.  

 Mest het gazon, tenzij je dit al in augustus hebt gedaan.  

 Zaai lelijke en kale plekken in.  

 Het is nu het moment voor nieuw gras. Zaai dus nieuw gras in.  

Vijver 

 Bedek de vijver met een net om de grote bladerval tegen te gaan. Zo 

voorkom je verrotting.  

 Verwijder vorstgevoelige planten uit de vijver.  

 Dun te dicht op elkaar groeiende vijverplanten uit om andere planten 

ook de mogelijkheden te geven om te groeien. 

http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=31
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=202
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=65
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=71
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=137
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=139
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=169
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=180
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=21
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=193
http://www.infotalia.com/nld/tuin/plantengids_plant.asp?plant=86
http://www.infotalia.com/nld/tuin/tuinaanleg_en_onderhoud/gazon/gazon_detail.asp?id=2164
http://www.infotalia.com/nld/tuin/tuinaanleg_en_onderhoud/gazon/gazon_detail.asp?id=3551


 

Lijst van AED vrijwilligers sept. 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 ! 
 

 

 

                                                                   september oktober    november   december 

SCHUURVERKOOP in Overschild 

10 - 16 uur 

 

24 

   

Mono laatste keer voetballen op 

sportveld 

 

25 

   

Mono start volleybal in de Pompel  

20.30 uur 

  

3 

  

werkgroep Evenementen 

ouder/kind doemiddag in de Pompel 

  

22 

 

 

 

Sinterklaasfeest in de Pompel   19  

Uiterlijke inleverdatum kopij   25  

Kerstavond    9 

 IJsvereniging jaarvergadering + bingo    17 



 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 
 Volop fruitbomen en fruitstruiken 

 Meer dan 300 soorten rozen 
 Gigantisch groot assortiment tuinplanten 

 Coniferen, laurieren en andere haagplanten 
 1000 bomen op voorraad 

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

cadeaubonnen, meststoffen, graszaad, gereedschappen 
 

Ga nú naar Groencentrum Freek van der Wal. 
dan plukt u straks de vruchten ervan ! 

MEGAVEEL FRUITSTRUIKEN  

Heel veel fruitstruiken, 2 voor € 10,- 
Gigantisch assortiment: o.a.: tja, dat is teveel voor de 

advertentie; kijk op www.freekvanderwal.nl 
 

Bestel nu bos- en haagplantsoen en 

krijg 10% korting in de voorverkoop 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Ook in de herfst zijn en 

prachtige planten voor 

een kleurige tuin 

 
 Zomerheide: 3 voor € 4,50 

 Hebe: 3 voor € 10,- 
 Vlinderstruik: 3 voor € 10,- 
 Bolchrysant: 3 voor € 10,- 

 

Sterk in tuinonderhoud! 

Vakkundig advies. 

Professionele hoveniers. 
Uw tuin zoals u het graag wilt. Maak 

alvast een afspraak voor een najaarsbeurt 
zodat uw tuin winterklaar wordt gemaakt. 

 

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=0ahUKEwi-3P3JnPrOAhUIqxoKHfnVBQ0QjRwIBw&url=http://www.zoekertjes.net/zaken-en-transacties/diverse-zakelijk/687832/mooi-nieuwe-kruiwagen-gevuld-met-groenten-en-fruit.html&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNFYkVhv9PE-rGWqXePWjdZxqNSA9g&ust=1473233255161992
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY0sKGoPrOAhVCnBoKHdj6D3AQjRwIBw&url=http://perennialpleasures.net/buy-other-plants-online/konigstiger&bvm=bv.131783435,d.d2s&psig=AFQjCNHrkjcc1_2mG0ZHwZBaxKipLytRPQ&ust=1473234420612096
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