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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Voor u ligt de decembereditie van Schildjer Proat. In deze krant een
Sinterklaasverhaal van een koude Piet, van een kerel met een neus en een kerstverhaal.
Er zijn een aantal nieuwe inwoners die zich voorstellen en dan is er het droeve nieuws dat visclub ’t
Olle Schild is opgeheven.
Nieuw in Overschild is een gebedsgroep en de Schildjer Eetclub, mooie nieuwe initiatieven.
Wist u dat er een film is opgenomen in Overschild? Wij wisten het wel en doen daar verslag van.
Er is per 1 januari een wijziging in de tarieven.
Een abonnement kost dan: € 10.- per jaar en € 3.- voor een los nummer
Advertentietarieven
Kwartpagina wordt € 10 per editie, € 32.50 per jaar
Halve pagina wordt € 15.- per editie, € 47.50 per jaar
Hele pagina wordt € 22.50 per editie, € 70.- euro per jaar
Drukwerk
Enkelzijdig € 0.06
Dubbelzijdig € 0.10
Per origineel € 0.35.
Heeft u drukwerk, we doen het graag voor u.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:










Stichting de Pompel
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Werkgroep Evenementen
De Schildgroep
Kinderspeelweek
Windlust Mail
IJsvereniging

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 3 maart 2017 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
De redactie wenst u hele fijne kerstdagen en een goed 2017
Ellen, Klaasje en Rian

Verhuurprijzen dorpshuis de Pompel per 1/1/2017
Reserveringen: dorpshuisdepompel@gmail.com
Locatie

activiteit

grote vergaderzaal
grote vergaderzaal
gymzaal
bar/dorpsruimte

tijd

huurprijs

feest
vanaf 18:00u
140
vergadering
dagdeel (3/dag)
70
sport
per uur
25
openbare ruimte, indien gebouw open, voor iedereen toegankelijk

Voor dorpsbewoners en dorpsclubs geldt de helft van de genoemde huurprijzen. Zij regelen zo
nodig zelf ervaren vrijwilligers voor bar/keukendienst. De huurprijzen betreffen kale huur, bij
voldoende barafname of seizoensgebruik kunnen andere afspraken worden gemaakt. Bespreek en
overleg tevoren met Henk Heinen (06-12 08 88 88), óók als service in de vorm van catering, bar,
inrichting, schoonmaak of speciale apparatuur etc wordt verlangd. Bij uitzondering, en alleen als
geen verstoring van normale activiteiten zal optreden, kan de dorpshuisruimte voor andere doelen
worden ingezet en dan geldt een overeenkomstige verhuurprijs zoals voor de vergaderzaal.

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

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-566390
contact en reserveringen:
Henk Heinen: 06-12 08 88 88
dorpshuisdepompel@gmail.com

Nieuwsbrief December 2016
Wat was het een drukte op de grote schoonmaakdag in de Pompel op 12 november! Een grote
groep mensen had gehoor gegeven aan de oproep om de keuken, ramen, vloeren, douches,
gymlokal - eigenlijk van alles - eens goed onder handen te nemen en een goede schoonmaakbeurt
te geven. Het gebouw zoemde van activiteit, geweldig gewoon. Allen werden verrast met koffie en
door Cynthia gebakken taartpunten en ook met een goed verzorgde lunch, zodat er ook tijd was
om eens met elkaar van
gedachten te wisselen. Voor
herhaling vatbaar, zo was te
horen. Nou dat zullen we
doen.
Het gebouw wordt steeds
intensiever gebruikt, mede
dankzij de NCG natuurlijk,
en december brengt ons ook
veel activiteiten. Er wordt
veelvuldig schoongemaakt
om de dorpsruimte, hal en
vergaderzaal nu goed bij te
houden, maar bezoekers kunnen ook helpen: loop niet zomaar met modderschoenen door, maar
help een beetje mee en gebruik de inloopmat. Het is natuurlijk frustrerend om een pas
schoongemaakte vloer de volgende dag al weer besmeurd terug te zien. Het is ook niet verkeerd
als de laatste bezoekers op zaterdag de dorpsruimte even zouden aanvegen. Dank alvast!
Wij kijken trouwens sinds de zomer terug op een goede invulling door vrijwilligers van de
zaterdagen, als de keuken en bar van de Pompel geopend zijn. Jelle houdt het jaarschema, soms
vanaf zee, goed in de gaten, om te zien of vervanging wel geregeld wordt als dat nodig is. Tot nu
toe lijkt ons systeem goed te werken. Meld je even aan als je mee wilt doen met het horeca-team
nu deze activiteit elke week steeds drukker bezocht wordt.
Een nieuwe activiteit die we vorm hopen te geven is de gezamelijke maaltijd. Zijn er amateurkoks
in het dorp die af en toe uit hun bol willen gaan om voor een groepje mensen te gaan koken? We
hebben subsidie aangevraagd en gekregen om wat keukeninventaris en gebruiksartikelen te
kopen, zodat we goed voorzien van start kunnen gaan. Onze dank gaat uit aan het ‘Loket
Leefbaarheid’, ze schrijven: “Leuk initiatief dat bijdraagt aan ontmoeting in het dorp. Wij leveren hieraan graag een bijdrage”. Zie de
(gewijzigde) aankondiging van de eerste maaltijd elders in deze SP.
We vergaderen elke 1e dinsdag van de maand (20:00u), iedereen is
dan welkom! Meedoen kan altijd. We zijn 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!

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

Overschild, december 2016

Beste dorpsgenoten,

De Sint is weer in het land en heeft Overschild vereerd met een bezoek. Het was
weer een heus kinderfeest met veel blije gezichtjes en prachtige cadeaus. De
kerstboom is besteld en zal binnenkort geplaatst worden.
Dat betekent dat Kerst voor de deur staat en Nieuwjaar niet ver meer weg is.
Over de viering van het nieuwe jaar wil ik het graag met u hebben.

Vuurwerk
Het is sinds jaar en dag dat er een groot, gezamenlijk vuurwerk op het sportveld
wordt georganiseerd met de oud en nieuwviering. Destijds bedacht als alternatief
voor het vreugdevuur op het kruispunt en tot tevredenheid van velen jaarlijks
uitgevoerd.
Sinds een aantal jaren is het geen vanzelfsprekendheid meer voor het bestuur van
Dorpsbelangen om dit te organiseren. Het bestuur heeft door de minimale
bezetting een niet actieve rol wat betekent dat er geen vergaderingen meer
gepland worden en dat er geen initiatieven genomen worden. In de afgelopen jaren
wordt steeds op de valreep besloten dat er toch maar vuurwerk moet komen en
dan is er geen mogelijkheid meer om subsidie aan te vragen. Hierdoor worden
steeds de reserves van Dorpsbelangen aangesproken en de pot is dit jaar na 31
december leeg. Subsidies moeten nu eenmaal bijtijds worden aangevraagd. Als er
volgend jaar een georganiseerd vuurwerk moet komen zullen er initiatieven
genomen moeten worden om eea te organiseren en financieren. Het is misschien
een goed idee om een werkgroep Oud en Nieuw in het leven te roepen die de
subsidieaanvragen regelt en de organisatie van oud en nieuw op zich neemt.
Dit jaar komt er misschien voor de laatste keer een vuurwerk op het sportveld en
een ieder is van harte uitgenodigd om te komen kijken. De start is om half 1 en
aansluitend is De Pompel open om met z’n allen het glas te heffen op het nieuwe
jaar.

Dorpsvisie
De werkgroep Dorpsvisie heeft z’n eerste vergadering gehad. Er is een
spoorboekje gemaakt wat verder uitgewerkt gaat worden.
De grote vraag is hoe Overschild leefbaar blijft met het verdwijnen van steeds
meer voorzieningen. We zullen er zelf mee aan de slag moeten.
Het behoud van het dorpshuis is heel belangrijk voor Overschild maar ook de
verkeersveiligheid blijft om aandacht vragen. En dan natuurlijk de gevolgen van
de gaswinning. We wonen in het gebied waar de problematiek het grootst is. Hoe
overleven we dat?
Maar ook recreatie staat op de lijst. Een fietsroute naar het Schildmeer niet alleen
vanuit het dorp maar ook vanaf de Paauwen en dan ook nog met een strandje of
zelf een terras? Het moet kunnen.

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

En om de sociale cohesie te vergroten loopt er inmiddels een initiatief om periodiek met
elkaar te eten in de Pompel. De Schildjer Eetclub is geboren. Het is de bedoeling om
kostendekkend te zijn zodat het voor iedereen toegankelijk is. Verderop in deze krant leest u
daar meer over. Alweer een mooi initiatief om Overschild leefbaar te houden.
Ook u kunt hierin meedenken.

Wandelpad
Op het gebied van recreatie is er al een doel bereikt. Er is een heus wandelpad gerealiseerd en
daar mogen we trots op zijn: het eerste Schildjer Wandelpad is er! Vanuit het dorp zijn er
ideeën naar voren gekomen om dit bijzondere pad officieel te openen en dat vinden wij een
pracht idee! Het is nog niet duidelijk wanneer dit precies zal zijn of door wie we dat moeten
laten doen maar het is een mooi idee wat zeker een vervolg zal krijgen. U hoort ervan.
Rest mij u hele fijne feestdagen te wensen en al het goede voor het nieuwe jaar.
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Klaasje Pen

Fietsjes
Afgelopen zomer is op particulier initiatief een aantal fietsjes langs de weg gezet om aan te
geven dat het kinderspeelweek was. Het effect van de fietsjes was verbazingwekkend! Het
verkeer kreeg meer aandacht voor de omgeving, de voet ging van het gaspedaal! Ik vond dat
zo leuk dat ik direct het idee kreeg om daar rondom kerst ook iets mee te doen. Bij navraag
stonden de fietsjes in no time bij mij in de schuur en ik heb de fietsjes inmiddels reflecterend
gemaakt.
De fietsjes worden her en der langs de Graauwedijk gezet als extra dynamisch beeld. Ze
zullen niet helemaal worden vastgezet en mocht er es eentje omwaaien, zet hem dan weer
recht op of bel, mail of app me.
Daarnaast zoek ik sponsoren die bij willen dragen in
de onkosten. De fietsjes kosten niks maar het
reflecterende tape is niet gratis en de pot van
Dorpsbelangen is leeg…..
Ik wens u een veilig 2017.
Klaasje Pen

Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsoren
HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG 2017 toewensen.
Onze adverteerders zijn:

Amode schoenen, Siddeburen
Angerman, slager, Siddeburen
B & B het Tolhuis
J. Braam, Moe’s keuken
J. Dikkema, schilder- en glaszetbedrijf
D.C.S. Dijkstra, cleaning services,
Ver. Dorpsbelangen
Entjes, H. Slochteren, loonbedrijf
Groencentrum, Freek v.d. Wal, Siddeburen
Kapsalon ’t Hoekje, Schildwolde
KATER Events
Joldersma, juwelier, Siddeburen
Kantor, kantoor & automatisering, Appingedam
Lamberink, reuzenradbouw
H. v.d. Laan, Saab garage
J. v. Leggelo, timmerbedrijf
Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.

H. v. Maar, sierbestrating
Meneer Regezma, reïntegratie
J. Mossel, installatie techniek, Schildwolde
Nienhuis, handelsonderneming
Noordenbos, loonbedrijf
E. Noordman, catering
Gebouw de Pompel
H. Pot Woltersum, bouwbedrijf
Prisma, schilders- en afwerkingsbedrijf
Rabobank
Pestman Weidevlees
M. Stegeman, zinkwerk
Stok Meettechniek
Tegelcentrum Siddeburen
J. Veldman, kraanverhuur en grondverzet
Westerdijk, installatiebedrijf, Delfzijl
Wit Siddeburen, transport

Even voorstellen:
Hoewel we het huis al enige tijd in ons bezit hebben, zijn we er pas per 1 augustus komen
wonen, dus inmiddels hoog tijd om ons eens voor te stellen. Verschillende mensen
hebben we natuurlijk al ontmoet (vooral de wandelaars met een hond!) En we hebben ons
ook al eens laten zien op een burendag. (heel gezellig met een buffet ook nog!) Maar voor
iedereen die ons nog niet kennen:
Wij zijn Frans en Wendelmoet van Zonneveld. Alweer 28 jaar getrouwd met twee
volwassen kinderen en het allerliefste kleinkind ter wereld.
Dat kleinkind en de rust die deze omgeving biedt en de mogelijkheid om overplaatsing te
krijgen voor Frans waren de redenen om het lommerrijke Baarn in het midden van het
land om te wisselen voor de weidsheid van Overschild. Frans is jarenlang
buitenlandchauffeur geweest dus die vond de afstand tot de rest van het land geen
probleem. Voor mij (Wendelmoet) voelde het aan als emigreren, temeer omdat ik
eigenlijk uit Brabant kom en het grootste gedeelte van mijn familie daar ook nog
woont. Wij beiden komen uit een groot gezin van 6 kinderen, dus dat er op de
Kanaalweg 24 wat ruimte is, is mooi meegenomen!
Maar voordat we van die ruimte kunnen gaan genieten, zoals we dat voor ogen hadden,
moeten we ons eerst nog door een enorme verbouwing heen worstelen..... We hebben
heel hard gewerkt om te proberen het huis voor de winter in ieder geval aan de buitenkant
af te kunnen hebben, maar zoals voor iedereen wel duidelijk is, is dat helaas niet gelukt.
Dat staat dus op de planning voor volgend voorjaar.
Voor iedereen die eigenlijk wel nieuwsgierig is hoe ver we zijn met de bouwplannen en
de binnenkant van het huis: loop gerust eens om het hoekje. Altijd leuk.

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 :

Frans en Wendelmoet van Zonneveld
Kanaalweg 24
De woning is gekocht in maart 2014 en
ze wonen er sinds 1 augustus dit jaar.

Sofia Bron
Meerweg 17
tel: 0621435256

Abe Ritsema / Jutta Hillebrand
Roan, Mica, Imre en Yana
Graauwedijk 86
Abe tel: 06 46322688
In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben.
Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten.

Iedere eerste vrijdag van de maand om 20.00 uur is er klaverjassen in ons
dorpshuis de Pompel. Dit is in de plaats gekomen van het klaverjassen op de
donderdagavond, het werd steeds moeilijker om hier genoeg deelnemers voor te
krijgen.
We gaan dit nu 1x per maand organiseren, omdat er aangegeven werd dat kaarten op
de vrijdag prettiger is i.v.m. de vrije zaterdag erna.
De inleg voor de klaverjasavond is € 4.00, hier worden de prijzen van betaald.
Deze avond is voor iedereen die kan klaverjassen toegankelijk.
Lijkt het u leuk om mee te doen of eerst een keer te komen kijken, u bent van harte
welkom.
Met vriendelijke groet,
Kaartclub Overschild

Even voorstellen:
Sinds 10 oktober heeft Overschild er een aantal nieuwe bewoners bij. We wonen op
Graauwedijk 86. Wie zijn wij? We zullen ons even voorstellen.
Wij zijn Abe Ritsema en Jutta Hillebrand. We zijn beiden opgegroeid in Overschild. Jutta op
nummer 86 en Abe op nummer 87. Het eerste huis dat we samen hebben gekocht staat in
Appingedam. Een mooi en groot project waar we een aantal jaar hard in hebben geklust. We
hebben met veel plezier in Appingedam gewoond, maar uiteindelijk besloten om ons hart te
volgen en terug te gaan naar Overschild.
We wonen niet met zijn tweeën op deze prachtige plek. We hebben vier kinderen: Roan (16)
Mika(9), Imre(6) en Yana (1). Roan zit in 4 Havo op het EemsdeltaCollege en Mika en Imre
gaan zitten op obs de Vuurvlinder in Appingedam. Zij zitten in groep 6 en groep 3. Hun
hobby’s zijn voetballen, dansen, paardrijden en computeren.
Onze beestenboel is ook mee verhuisd naar Overschild. We hebben honden, katten, kippen en
paarden.
De boerderij die hier stond is gesloopt en we wonen tijdelijk in twee stacaravans achter op het
erf. We genieten van het mooie uitzicht en het wild dat vlak langs de caravans loopt. We
hopen dat we binnenkort kunnen starten met de bouw van een nieuwe woning.

Groetjes,
Abe, Jutta, Roan, Mika,
Imre en Yana

Hallo Overschild,
Mag ik mij even voorstellen, mijn naam is Sofia Bron en ik woon sinds kort op de
Meerweg 17 samen met mijn beestjes, Duitse herder Karma en kat, Lana geheten. Ik ben
moeder van twee volwassen kinderen, dochter Wendy en zoon Nico, ook ben ik oma van
twee lieve kleinkinderen, Lisa en Jesse. Verder wandel ik graag met Karma, foto’s maken
vind ik leuk, vooral mooie luchten, creatief bezig zijn in de tuin, sinds kort ben ik gaan
schilderen, ook heel leuk om te doen.
Mijn beroep, ik werk in Noordbroek en ben persoonlijk begeleider “de Lijwiekstee” Dit
is een ( zorg ) boerderij waar verschillende mensen wonen die zorg en of begeleiding
nodig hebben. Op de eerste etage waar ik werk wonen verschillende jongeren met een
laag niveau en of een persoonlijkheidsstoornis. Beneden is de afdeling “dementie” voor
deze mensen is er zelfs een mogelijkheid om samen te kunnen blijven wonen, dit omdat
er op de boerderij twee persoons kamers aanwezig zijn. Verder zijn er dieren op de
boerderij en een grote tuin en kas waar alle groente wordt verbouwd voor de Lijwiekstee
keuken. De bewoners van boven werken zowel in als om de boerderij, mijn werk is
geweldig en tevens mijn hobby, ik hoop dan ook dat ik in januari weer klaar ben om mijn
werk hervatten ( lastig om dit uit te leggen ) De gemeente Slochteren is al heel wat jaren
bekend voor mij, ik heb namelijk in verschillende dorpen gewoond, Kolham,
Froombosch, Slochteren en Hellum. Overschild is een prachtig dorp en ik moet dan ook
eerlijk bekennen dat ik gelijk verkocht was toen ik dit huisje op Funda zag staan. Ik ben
direct gaan kijken, ik reed Overschild binnen en ik dacht meteen “ik kom thuis” dit
gevoel heb ik ( echt waar ) bij de andere bezochte huizen niet gehad. Ik hou van het
groene platte land en de rust van het buiten leven. Hoewel de herfst behoorlijk zijn
intrede heeft gedaan voelt Overschild, met haar inwoners warm aan, iedereen groet en
zwaait hier in het dorp, heerlijk!
Goed thuis komen hier.
Groetjes, Sofia

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

IJsclub “Schildmeer e.o”

Renovatie ijsbaan
Jaaa!! De nieuwe keet is geplaatst! Sinds 30 september staat er een nieuwe keet. De
waterpomp is er in aangesloten, en werkt goed. Vervolgens zijn we bezig geweest met het
leggen van een tegelpad voor en naast de keet. Ook zit er nu een mooie trap in de dijk zodat
mensen fatsoenlijk in de keet kunnen komen. Wel zit de trap aan de kant van het sportveld,
het is dus vanaf nu ook de bedoeling dat jullie vanaf het sportveld naar de ijsbaan komen. Het
sportveld is de ingang om bij de ijsbaan te komen. De ijsbaan is nu klaar voor het
aankomende winter seizoen, komend voorjaar gaan wij verder met de renovatie. Wij
verwachten dan in de zomer van 2017 de ijsbaan feestelijk te gaan openen. De nieuwe keet en
alles ernaar toe hebben we natuurlijk niet alleen gedaan. Bij deze willen we dan ook Herman
Bouwman, Ko Dikkema, Jaap van Leggelo, Job Dikkema en alle anderen die zich als
vrijwilligers hebben aangemeld (alvast) bedanken. De eerste vorst is geweest, dus laat de
winter maar komen!
Contributie
Inmiddels is ook de contributie weer opgehaald. Zijn we wel bij u langs geweest, maar was u
niet thuis? Dan graag even € 5,- overmaken op rekeningnr. NL36 RABO 0352 7530 99 t.n.v.
IJsclub Schildmeer en omstreken, Onder vermelding van contributie 2016 + straat en
huisnummer. Wenst u geen lid te zijn, dit graag doorgeven aan Foktje Faber via e-mail:
fofaber@hotmail.com of telefonisch 0596- 663449 of een briefje in de brievenbus te
Graauwedijk 68. Alvast bedankt.
Jaarlijkse ledenvergadering
Op zaterdag 17 december staat om 20.00u de jaarlijkse ledenvergadering
weer gepland. Met aansluitend natuurlijk weer de traditionele bingo!
Ook is er de gelegenheid om te klaverjassen. Tijdens de avond is er te
zien wat er allemaal al op de ijsbaan gebeurd is middels foto’s en
filmpjes. Job Dikkema is inmiddels al een paar jaar uit het bestuur,
maar heeft aangegeven de bingo nog te willen blijven doen, bedankt daarvoor Job!
Tot de 17e!
Foto wedstrijd
Heeft u nog foto’s van de ijsbaan in Overschild? Stuur ze dan op! Dit kan via de mail naar:
ijsvereniging.schildmeer@hotmail.com. De mooiste, leukste en/ of grappigste foto(‘s) krijgen
een plekje in onze nieuwe keet.

Wij wensen alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Met vriendelijke groet,
IJsclub Schildmeer e.o.

15 december a.s.
LET OP! de datum van de eerste maaltijd is verschoven naar donderdag 15 december
Er is al eens over gesproken en we gaan het nu proberen: Voor iedereen die graag af en toe eens in
gezelschap wil eten en babbelen over één en ander, starten we de “Schildjer Eetclub”. Een club zonder
winstoogmerk natuurlijk. Periodiek willen we in de Pompel, onder leiding van een hobbykok en zijn/haar
helpers, een maaltijd serveren in de vorm van een buffet. Vooraf moet wel worden ingeschreven!
Deelnemers zijn die avond namelijk éven lid van de eetclub om het geheel een besloten karakter te geven.
We beginnen met een drankje, gevolgd door de maaltijd, waarna de bar van de Pompel open zal zijn voor
de nazit. De prijs van de maaltijd is afhankelijk van het menu, maar zal zeker niet meer dan 10 euro
bedragen. Een eenvoudige, doch voedzame maaltijd, zoals Olivier B. Bommel zou zeggen.
Het gaat voorál om de gezelligheid en een ongedwongen sfeer om elkaar eens in een rustige gelegenheid te
spreken. De eerste keer willen wij er zelf graag van leren: zijn er voorkeuren, hoe gaan we om met speciale
wensen, hoe vaak zullen we dit organiseren, welke apparatuur is nodig? Ideeën zijn welkom!
Deze eerste keer zal Rob Gramberg in de keuken de scepter zwaaien en hij kan wellicht hulp gebruiken. Na
opgave rekent hij natuurlijk op je komst, maar iedereen die de antwoordstrook retourneert krijgt nadere
informatie over dit voornemen en toekomstige plannen. De maaltijd op 15 december zal ongeveer om 18:00
u starten maar je kunt al eerder komen, want ‘smiddags is er ouderensoos. Wat gaan we eten?
Vooraf:
Hoofdgerecht:
Nagerecht:

keuze uit een vegetarische soep of een cocktail van Hollandse garnalen.
keuze uit een kipfilet of een visfilet vergezeld van twee soorten aardappelgerechten, gekookte groenten en gemengde salade.
ijs met vers fruit.

 ------------------------------- ! ! ! ! opgeven vóór maandag 12 december ! ! ! ! --------------------------------

 Ja, ik geef me op! En ik doe mee met de eerste Schildjer Maaltijd op donderdag 15 december 2016
 Ja, ik voel wel wat voor de Schildjer Eetclub, maar ben helaas verhinderd op donderdag 15 december.
Ik word graag geïnformeerd over het vervolg.

 Ik wil wel eens assisteren of kok van dienst zijn.
Naam/ Namen ..........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres .......................................................................................................................................................
Telefoon ................................................ eMailadres .............................................................................
Gooi de ingevulde antwoordstrook in de brievenbus van Rob Gramberg, Kanaalweg 19 of die van dorpshuis De
Pompel, Meerweg 16. De gevraagde gegevens kan je ook via email sturen naar grambergrob@hotmail.nl

Dijkstra Cleaning Services –DCSWij zijn Jelle en Rammona en hadden al langere tijd de wens iets voor
onszelf te beginnen. Na allerlei afwegingen zijn we dan eindelijk
sinds 1 September trots eigenaar van DCS.
Iedereen herkent het wel,een vieze en/of stinkende afvalbak,dit
komt door bacterien en viezigheid die zich nestelen in de
container,maar hoe kom je hier nou vanaf? Na deze
aanhoudende ergernis over een stinkende en vieze afvalbak zijn wij op zoek gegaan
naar een bedrijf die dit kon reinigen,deze zijn er legio maar vrijwel allemaal in het
zuiden des lands,daardoor heb je te maken met bedrijven die hoge kosten rekenen
en de communicatie laat vaak te wensen over. Wij hebben onlangs een moderne
“container was installatie” aangekocht,hiermee reinigen wij van deur tot deur maar
ook voor bedrijven. We werken inmiddels voor bedrijven als SITA/SUEZ,Van
Gansewinkel,TMS en voor meerdere gemeenten als Delfzijl,Winsum,Marum etc. De
containers die wij wassen zijn in principe alle particuliere en bedrijfsmatige afval
containers van 60 t/m 5000 liter. Containers t/m 1600 liter reinigen we op onze
installatie met een milieu vriendelijk reinigings middel waarbij we het afval water
opvangen en door ons word afgevoerd,hierdoor heeft de klant nooit te maken met
een vieze straat of milieu verontreiniging. De bakken boven de 1600
liter reinigen we met de hand en zuigen het overtollige vuile water
weg zodat ook hier geen vieze laag in achter blijft. Door de
reiniging zorgen we dat u container weer fris ruikt en schoon
aanvoelt. Buiten de reiniging van alle soorten afval containers
doen we ook kleinschalige reiniging onder hoge druk denk
aan container cocons,terrassen,stoepen,afscheidingen etc.
Wij proberen de lijn naar de klant zo kort mogelijk te houden en proberen vrijwel
altijd alles persoonlijk met de klant te regelen,zo proberen we de diensten die wij
aanbieden zo transparant mogelijk te houden en staan we graag open voor vragen
en/of opmerkingen.
Mocht u eens een keer een kijkje willen nemen of meer informatie willen dan bent
u op afspraak van harte welkom,of kijk eens op WWW.DCS.NU voor meer info. Wij
staan u graag te woord en de koffie staat klaar.
Rest ons niets anders dan jullie allemaal een heel gelukkig en voorspoedig 2017 te
wensen en wij hopen oprecht ook u van dienst te mogen zijn in 2017.
Vriendelijke groeten,
Jelle en Rammona

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 volleybalseizoen is weer in volle gang en over de opkomst zijn we tot
nu toe zeer tevreden. Elke maandagavond kunt u volleyballen in het
dorpshuis vanaf 20.30 uur. U kunt per keer betalen en de kosten bedragen
€ 2,- per avond. Lijkt het u leuk kom een keer meedoen!

Contributie
We zijn in september langs de deuren gegaan voor de contributie. In totaal hebben we 604,50 euro
opgehaald. Daar zijn wij als sportvereniging zeer blij mee.

Overige activiteiten
We zijn op het moment bezig met de opties en mogelijkheden om subsidie te
kunnen krijgen. Dit willen we dan gebruiken om het voetbalveld aan te
pakken. Het veld is er in de loop der jaren niet op vooruit gegaan. Her en der
natte plekken en oneffenheden. Dit zien we graag anders. Hoe het verder
loopt daarvan houden we jullie op de hoogte.

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

Sinterklaas met zijn pieten in de Pompel

Eerst het volgende, tot onze spijt stopt Harm, m.i.v. 1 januari, met zijn werkzaamheden in het
bestuur van de Werkgroep Evenementen. Derhalve zijn wij op zoek naar een enthousiast
persoon (m/v), die ons bestuur wil versterken. Lijkt je het leuk om evenementen te
organiseren voor groot en klein, meld je dan aan bij 1 van onze bestuursleden.
En dan nu:
Het jaar 2016 is al weer bijna voorbij!
In de afgelopen tijd hebben we enkele activiteiten gehad.
In september hadden we de schuurverkoop.
Deze werd goed bezocht en ook de Pompel had er dit jaar profijt van, mede door een actie met
vouchers voor een gratis kopje koffie met snack.
In oktober was er weer een doe-middag voor ouder en kind.
Samen met de ouders knutselden de kinderen aan voeder attributen voor de vogels.
Ook dit jaar werd de middag afgesloten met het eten van een patatje .
En natuurlijk hadden we een bezoek van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten.
De Sint had het druk dit jaar, 27 kinderen zaten te popelen om bij de Sint te komen, maar wat
nog belangrijker was, waren de cadeaus die de Goedheiligman had meegebracht.
Het werd weer een dolle middag met dansende en zingende Pieten.
Ook de kinderen deden goed mee.
Op 9 december organiseert de werkgroep een GEZELLIGE AVOND.
Deze avond staat natuurlijk in het teken van Kerst.
Onder het genot van een hapje en een drankje kan men een gokje wagen met het Rad van
Avontuur. Er zijn vele mooie prijzen te winnen!
De avond begint om 20.00 uur en men kan zich opgeven bij leden van ons bestuur of via de
opgavenlijst in de Pompel., dit kan tot en met 7 december.
De kosten zijn € 5.00 p.p. , dit is inclusief een kop koffie en hapjes, de drankjes komen voor
eigen rekening.
Dus, ik zou zeggen, KOM NAAR DE POMPEL OP 9 DECEMBER!!!!!
Ook het komend jaar zal de werkgroep zijn/haar best doen om leuke evenementen te
organiseren!!
Rest mij nog om, mede namens de werkgroep, iedereen alvast een prettige Kerst en een goed
en gezond 2017 te wensen.
HARM, JOKE, JELLE, RAMMONA en KATE
Namens de werkgroep, Joba

Opheffen Visclub HC 't Olle Schild. (11-11-1955 tot 11-09-2016)

Op 11 november 1955 werd in Overschild de visclub, HC 't Olle Schild opgericht.
Er volgen vele glorieuze jaren waarin enthousiast werd meegedaan aan, de door de visclub
georganiseerde, wedstrijden.
Parenwedstrijden, snertwedstrijden, zomer- en winterwedstrijden.
Er werd van alles georganiseerd!
Helaas werd over de jaren de deelname steeds minder en op het laatst waren er soms maar 4
wedstrijdvissers.
Een voortbestaan zat er niet in.
Na het overlijden van de secretaris, Jan Eltink, 31 maart 2016, werd besloten om de visclub
op te heffen.
Op 11 september werd de laatste wedstrijd gehouden.
Hiermee kwam een einde aan het bestaan van visclub HC 't Olle Schild.
De baten van de club werden geschonken aan de Kinderspeelweek, zodat het toch in het dorp
bleef en er iets nuttigs mee gedaan kon worden.
Namens het bestuur, Martijn Veldman

______________________________________________________________________
INGEZONDEN

Gebedsgroep
Graag willen we laten weten dat we
in Overschild een gebedsgroep
gestart zijn. Wil je meedoen, of zou
je het fijn vinden als we voor je
bidden, laat het ons dan weten.
Het is de bedoeling dat we elke
laatste dinsdag van de maand bij
elkaar komen.
Corrie Brakema w.e.brakema@online.nl
Anganieta Boer anganieta@famboer.nl

WINDLUST MAIL
Laat ik deze mail beginnen met iets
goedmaken, want er is al enkele maanden
geleden, op een mooie zomerdag, een erg leuk
bezoek geweest van oud-Schildjers. Twee
dochters van slager Doornbos, Antje en
Bouwina, zijn op bezoek geweest met een
dochter en een fotograaf. Er werd een
uitgebreide fotoreportage gemaakt en ze
vonden het geweldig om het dorp vanaf de
stelling van de Windlust nog eens te bekijken.
Ze vonden wel dat het dorp enorm was
veranderd en dat is natuurlijk ook zo als je
ruim 50 jaar weg bent geweest. Er kwamen
verhalen los over hoe ze vroeger wel op de
molen kwamen, eerst bij Hendrik van der
Zwaag (de vader van de laatste
beroepsmolenaar) als heel jonge kinderen en
naderhand bij Klaas (de zoon). In de molen
was er, volgens de dames, nog niets
veranderd, maar dat waagde ik te betwijfelen.
“Nou ja in onze herinnering dan, want hij ziet
er nu veel mooier uit dan toen”. En dat laatste is zeker waar. Ik heb nog een foto gevonden uit de
vijftiger jaren en die laat ik hieronder voor de aardigheid even zien. De dames verraste mij nog
met een lekkere Knol’s koek en hartelijke dank voor de leuke middag.
Dan, zeker niet onbelangrijk, is de Windlust onderzocht en zijn er metingen verricht om hem
“aardbevingsbestendig” te maken. Nou dat is dus een hele toestand want er moet worden
gegraven om de fundering te inspecteren en er worden gaten geboord in houten wanden. Kortom
een schrikbeeld voor ons, molenaars. Voor wie niet, want ze zijn nu ook al druk in hetdorp. Het
viel gelukkig allemaal erg mee voorlopig. De fundering is bloot gegraven en wat we altijd al
hadden gehoord maar nooit gezien: er zit een dikke, brede houten balk onder de Windlust en
deze rust weer op houten sloffen die op houten palen zitten. Dat hele spul zit ongeveer een meter
diep onder het maaiveld en dik in het grondwater, dus rotten zal dat hout voorlopig nog wel niet.
Maar het was wel interessant om te zien hoe ze alles onderzochten. Vervolgens is er een groep
bezig gegaan met opmeten en in kaart brengen van de diktes van alle houten balken en
fotograferen en beschrijven van alle houtverbindingen. Ook namen ze de scheuren in de muren
op die door de aardbevingen zijn ontstaan. Ik kan u vertellen dat er nergens is geboord in de
muren of in houten balken.
Een tweede groep is bezig geweest om met laserapparatuur 3-D opnames te maken van de hele
Windlust. Daar waren ze de hele dag druk mee. Al deze gegevens worden in een computer
gestopt om er een model van te maken en er vervolgens bevingen op los te laten. En aan de hand
van de uitkomst hiervan gaat men besluiten of en hoe de Windlust versterkt en
aardbevingsbestendig moet worden gemaakt. Maar maakt u zich niet ongerust, Marius en ik
blijven voorlopig gewoon doorgaan met malen want het kan nog wel even duren voordat met dat
werk wordt begonnen.

Toen ze toch aan het meten waren zijn ook de plaatdiktes van de wieken gemeten en tot onze
schrik zit er een gat in één van de wieken. Doorgeroest!! Het is nog niet direct een reden tot zorg,
maar we moeten het wel goed in het oog blijven houden. Deze wieken zijn in 1984 en 1986
gemaakt en al vrij snel bij de Windlust gestoken. Ze gaan dus al een tijdje mee, maar als het
verder gaat roesten is dat natuurlijk funest. Jammer, want verder zijn ze nog helemaal goed in
orde als alleen die ene plek.
Sint Nicolaas heeft Overschild gelukkig ook weer kunnen vinden. Ik hoop dat de hulp die ik heb
geboden daarbij van invloed is geweest. Ik vind het leuk om dan aan elke wiek even een StNicolaas- en een Zwarte Pietvlag te hangen. Met de schoorsteenpiet doe ik nog niet mee,
misschien volgend jaar. De Windlust heb ik gewoon neergezet met alleen een Sintvlag in de top
en vlaggetjes rondom. Wegens verplichtingen elders kon ik de molen deze zaterdagmiddag
jammer genoeg niet laten draaien tijdens de intocht van de goedheiligman en wel vanwege het
volgende.
Sinds dit najaar ben ik begonnen, samen met een collega-molenaar, met het opleiden van nieuwe
molenaars en juist deze zaterdag was mijn beurt om instructie te geven en dat gebeurt op de
molen van de Groote Polder aan de Groenedijk in Slochteren. Dit is een zg. duaal
instructeurschap en dat is iets nieuws in de molenwereld. Het voordeel hiervan is dat je als
molenaar niet elke week hoeft op te
draven en dat leerling-molenaars
ook direct via verschillende
invalshoeken les krijgen. Mocht u
het leuk vinden om ook molenaar te
worden (we kunnen er nog wel
enkele gebruiken want de club
wordt er niet jonger op), aarzel niet
en meld u aan. Ik vond het destijds
een geweldig interessante opleiding
met o.a. oude technieken,
houtverbindingen, weerkunde en
kennismaking met ons cultureel
erfgoed. Er gaat wel wat tijd
inzitten maar ja, elke hobby kost tijd
en/of geld.
Dan komt de kersttijd er weer aan.
We hebben de ster gecontroleerd
en we hangen hem in de week na StNicolaas in het gevlucht. De eerste
week van januari gaat hij er weer af.
Er wordt dus een week of 4 niet
gemalen en in die tijd gaan we hard
bezig met het vernieuwen van de
meelkuip en de klepdeksels. Deze
zijn bijna opgevreten door de
houtworm in het verleden en vooral
de kuip lekt aan alle kanten. Die
houtwormen zijn overigens allang

vertrokken want ze hebben een hekel aan trillingen. Als een molen draait dan schudt en trilt hij.
In werkende molens zijn dan ook veel minder houtwormgaatjes dan in stilstaande. Ook een reden
om molens draaiende te houden.
Het is de bedoeling dat dan ook te zien is hoe de steen draait en hoe het meel wordt meegenomen
naar de meelpijp. Als alles klaar is kan iedereen precies zien hoe het werkt omdat we
doorzichtige delen in meelkuip en klepdeksel hebben gemaakt. Kom maar eens kijken als we er
mee aan het timmeren zijn. Altijd welkom op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16 uur of zolang we
aanwezig zijn. Als de molen niet draait maar de blauwe vaan aan de vlaggenstok wappert zijn
we er ook.
Ik heb ook nieuws voor u over het motorhuisje. Hieraan zijn dezelfde metingen verricht als aan
de molen en mogelijk (we hopen er wel op) krijgt dit object ook de monumentenstatus. De
mensen van de RCE (Rijksinstituut van Cultureel Erfgoed) zien hier wel mogelijkheden en
waren erg positief, maar dan moet er nog wel veel gebeuren en er moet een educatief karakter
aan worden gegeven.
Dus, terug naar de situatie die er zo’n 60 tot 70 jaar geleden was en zo mogelijk nog wat extra
over het malen van graan. Er wordt momenteel een zoektocht georganiseerd naar een
Bronsmotor van tussen 5 en 10 pk die in
het huisje kan worden geplaatst en de
aandrijving van het maalkoppel, dat wij
op de begane grond hebben staan en door
ons al gerestaureerd is, kan verzorgen.
Hiervoor moeten we nog wel onderzoek
gaan doen hoe e.e.a. vroeger heeft
gezeten want er komt dan wel weer een
brede aandrijfriem door de muur van de
molen. Kortom weer een hele uitdaging.

Het is weer een hele lap tekst geworden
en ik vind het wel genoeg zo. Rest me
nog u allen, mede namens Marius, een
heel goede kersttijd en een gelukkig
2017 te wensen.
Tot mails/meels,
Lex

De Windlust in slechtere tijden
halverwege de vorige eeuw.

De Schildgroep
Dag allemaal,
De winter is in aantocht en dat betekent voor De Schildgroep dat er
langzaam maar zeker weer gedacht wordt aan de nieuwe voorstelling.
Enkele knappe koppen hebben de hoofden bij elkaar gestoken en hebben
een nieuwe toneelstuk uitgekozen. Dit jaar een tragikomedie.
Een tragikomedie is een vermenging van tragische en komische
verhaalelementen volgens wikipedia. Er kan en mag weer gelachen worden dus.
Het verhaal gaat over een droom die werkelijkheid wordt met alle gevolgen van dien. En je
vraagt je af, wanneer droom je en wanneer niet? Met je hoofd vol zonden is het niet altijd
even duidelijk wat de werkelijkheid is en wanneer er dan ook nog allerlei verwikkelingen zijn
die net als in je droom uitkomen, tja….dan raak je de weg kwijt.
De spelers van de Schildgroep worden dit jaar versterkt met wel 2 nieuwe spelers waar we
heel blij mee zijn. Ik ben dan ook reuze benieuwd naar hun acteerprestaties, alweer een reden
om te komen kijken.
Vooralsnog staat het Oranjefeest gepland op zaterdag 29 april en die datum speelt de
Schildgroep zeker. Maar het is niet ondenkbaar dat er meerdere voorstellingen komen rond
die tijd want 1x spelen is toch wel heel erg weinig.

Wij van de Schildgroep wensen iedereen schitterende feestdagen en
dat u het nieuwe jaar dansend van geluk door mag brengen.
Klaasje Pen
__________________________________________________________________________________

De Zwarte Piet in de koelkast Eenterklaasverhaal ove
Op een avond riep Sinterklaas zijn Pieten bij elkaar. Hij had ze
heel veel te vertellen over hoe je de moeilijke cadeautjes in
moet pakken en waar je de schaar terug moet leggen en wat de
Marsepeinpiet weer voor nieuwe figuren gemaakt had. Ze zaten
in een grote kring, maar ze konden nog niet beginnen want een
van de Pieten was er niet. Sinterklaas zei: "Weten jullie waar
Frigidaro is?"
De Pieten keken elkaar aan en schudden hun hoofden. Nee, niemand wist waar Frigidaro was.
"Laten we samen maar iets zingen," stelde de Sint voor, "dan zal Frigidaro intussen wel
komen." En toen zongen ze: "Hoor de wind waait door de bomen..." Dat is het langste
sinterklaaslied dat er is.
Maar toen ze het helemaal uit hadden, was Frigidaro nog steeds niet gekomen. Sinterklaas
werd een beetje ongerust. Er zou toch niets gebeurd zijn? "We gaan hem zoeken," zei hij. "Jij
kijkt in de slaapkamer en jij op de zolder, en jullie tweeën gaan naar de tuin."
In een mum van tijd waren ze allemaal aan het zoeken, ieder in een eigen hoekje van het
paleis. Er werden deuren dichtgeslagen en heel hard "Frigidaro!" geroepen. Er kwam geen
antwoord. Nee, de stem van Frigidaro was niet te horen, ook niet heel uit de verte. Het begon
al donker te worden en het werd bedtijd. "Hebben jullie overal gezocht?" vroeg Sinterklaas.
"Ja," zeiden de Pieten en ze noemden alles op. Alle kamers! "Ook in de diepe kasten?" - "Ja,
Sinterklaas." - "En in de voorraadkamers?" Overal hadden ze gekeken. Toen kwam de Sint in
de grote keuken. "En hier?" zei Sinterklaas. "Hebben jullie hier ook gezocht?" - "Ja,
Sinterklaas, overal!"
Sinterklaas liet zijn ogen rondgaan, langs het fornuis, over het witte aanrecht. En toen zag hij
de grote koelkast, de hele grote koelkast waar soep in kan voor wel vierentwintig Pieten. En
ineens had Sinterklaas het gevoel dat Frigidaro vlak in de buurt was. "En daar?" wees hij.
"Maar Sinterklaas, dat is een koelkast! Wie gaat er nou in een koelkast zitten?" Sinterklaas
liep ernaartoe, hij trok de deur open, het lichtje floepte aan en wie zat daar? Frigidaro!
Helemaal bibberend en verkleumd. Op zijn zwarte haren lag een laagje wit en op zijn dikke
wenkbrauwen glinsterden ijskorrels.
"Ik...kk...k, Sinterklaas, ik...k z...zit in de koelkast," zei hij met een heel dun stemmetje.
"Ja, dat zie ik," zei Sinterklaas.
De Pieten begonnen te lachen. Sinterklaas hielp hem eruit, zijn benen waren helemaal stijf. De
Pieten begonnen zijn rug te wrijven en zijn schouders en toen werd hij gelukkig weer een
beetje warm. De Sint zei: "Waarom heb je dat gedaan?"
"Ja," zei hij, "Sinterklaas, ik wilde zo graag een goeie Piet zijn. Ik wilde zo graag mijn best
doen. Vorig jaar, in het land waar u altijd uw verjaardag viert, was het zó koud. Zo koud dat
er op een nacht allemaal witte dingen uit de lucht vielen."
"Sneeuw!" riepen de Pieten.
"Ja, sneeuw en hagel. O, zo koud, Sinterklaas. En daarom dacht ik, ik ga in de koelkast zitten.
Om te oefenen, begrijpt u? Maar het was zó akelig daarbinnen en er kwam steeds maar
niemand."
Een paar van de ijsbolletjes rolden langs zijn wangen naar beneden en het leken net tranen.
Sinterklaas zei: "Geef Frigidaro maar eens gauw een beker hete anijsmelk." Zijn tanden
klapperden tegen de rand van de beker, maar gelukkig keek hij weer een beetje blij.
"Ik vind het fijn dat je graag een goeie Piet wil zijn," zei Sinterklaas tegen hem, "maar dit is
een beetje te veel van het goede." - "Van het koude," fluisterde Frigidaro. En toen bracht
Sinterklaas hem naar bed en hij mocht zijn sokken aanhouden.

De kerken van Overschild (vervolg)
In het verhaal van de vorige keer heb ik de bouw en geschiedenis van de Gereformeerde Kerk
aan de Meerweg beschreven, nu de geschiedenis van de Hervormde Kerk aan de
Graauwedijk.
De naam van ds. Adriani Hoen uit Woltersum is in de vorige uitgave van Het Wold al ter
sprake gekomen. Uit zijn preek, maar vooral uit zijn ‘voorrede’ bij de officiële ingebruikname
van de Hervormde kerk in Overschild krijgen we veel interessante informatie.
Heel mooi dat dit duidelijk op schrift is gesteld en bewaard is gebleven!
Omstreeks 1855 geeft ds. Hoen al catechisatie in Overschild aan een klein aantal kinderen die,
zo schrijft hij, in een bekrompen kamertje wat les krijgen in lezen en schrijven. Dit vond
plaats aan de Graauwedijk nu nr. 75/A waar iemand uit eigen initiatief en aandrang de
kinderen iets bijbracht.
In 1862 stichtte de burgerlijke gemeente van Slochteren aan de Meerweg een openbare school
met een meestershuis.
In 1864 verbonden zich een 8 tal predikanten van Hervormde gemeenten uit de omgeving van
Overschild en ze maakten de afspraak om beurtelings te preken en catechisatie te geven in de
nieuw gebouwde school in Overschild. Al vanaf
1859 werd er vrij geregeld gepreekt in de schuur van een boerderij aan de Graauwedijk nr.15,
waar nu het gezin van Rennerd en Afiena
Noordenbos woont.
De bevolking groeide snel en er werd een
vereniging opgericht ‘ter bevordering van de
godsdienstige belangen’ met als doel om te komen
tot het bouwen van een kerkgebouw.
In 1880 was er zoveel geld ingezameld, ook met
hulp van omliggende kerkelijke gemeenten dat er
een kerk gebouwd kon worden. Deze werd op 8
augustus 1880 feestelijk in gebruik genomen onder
leiding van ds. Hoen uit Woltersum.
Het kerkgebouw is opgetrokken in neoclassistiche, sobere ‘Waterschapsstijl.
De z.g.n. Waterschapskerken werden gebouwd aan het eind van de achttiende en in de
negentiende eeuw, ze werden meestal gebouwd met rijkssubsidie, waardoor het ministerie van
Waterschap het ontwerp moest goedkeuren.
Het is een rechthoekige zaalkerk met 4 traveeën. In de voorgevel zijn 3 rondboogramen
aangebracht en in de beide zijgevels elk 4 ramen.
De entree bestaat uit een dubbele deur, een halfrond bovenraam met een gestuukte omlijsting.
Het dak is bedekt met zwart geglazuurde Friese golfpannen en op de toren staat een z.g.n
dakruiter, die al een keer is vernieuwd, met daarboven op een vergulde haan.
In de toren hangt een eenvoudige luidklok, sinds 1946 is dit een nieuwe om dat de oude
luidklok in de 2de wereldoorlog is weggevoerd en omgesmolten.
Vroeger werd de klok geluid om 12 uur s’middags en 6 uur s’avonds en op zondagmorgen 8
uur als er een kerkdienst was gepland.
Het kerkgebouw heeft nog het oorspronkelijke interieur, een mooie houten preekstoel met
gietijzeren spijlen in de trap, aparte ambtsdragerbanken en de originele kerkbanken. Het oude
orgel is opgeruimd, achter een mooi, loos orgelfront staat nu een los orgel.

Toen de kerkelijke gemeente in 1919 geheel zelfstandig werd, is aan de achterzijde van de
kerk een z.g.n consistorie gebouwd en in 1989 is deze nog wat uitgebreid met een portaal en
sanitair.
In 1924 is naast de kerk een pastorie gebouwd, en op 17 jan. 1926 kon deze ingewijd worden
door de eerste predikant, ds. Beijer, die tot aan zijn emeritaat in 1944 predikant in Overschild
was.
Ds. Beijer was een heel aardig en ‘beminlijk’ mens, zijn naam leeft nog in dankbare
herinnering voort bij de mensen die hem gekend hebben.
Na hem zijn er nog 5 predikanten geweest, het hoogtepunt van het aantal leden van de
gemeente was ongeveer 500 omstreeks 1955.
Na dit hoogtepunt is de daling van het ledental snel
gegaan, bijna geen jongeren werden nog lid van de
De pastorie
gemeente en de ouderen verdwenen uit Overschild.
Een predikant kon niet meer zelfstandig beroepen
worden. Samenwerking werd gezocht en gevonden met
de Hervormde gemeenten van Schildwolde en Hellum
en sinds dit jaar ook met Noordbroek.
Het kerkgebouw kon niet meer onderhouden worden
door zo weinig mensen en ze is op 8 november 2002
overgedragen aan de “Stichting Oude Groninger
Kerken”
De pastorie was in 1980 al verkocht als particulier
woonhuis.
Kerkgebouw en pastorie zijn in 1988 door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als
beeldbepalend voor het dorp en moeten dus beschermd
worden. Her doel van de wet is om monumenten van
bouwkunst, dus niet alleen oude gebouwen, te
behouden en te restaureren. Wel moeten deze
gebouwen een functie hebben voor de omgeving!
De preekstoel

Op dit moment is er uitgebreid overleg gaande tussen de St. Oud. Gr. K. de NAM, St
Dorpshuis en de dorpsbewoners om tot een goede functie invulling te komen van de
kerkelijke gebouwen, b.v. als cultureel podium. Ook kerkdiensten zullen er nog plaats kunnen
vinden. De kerk moet hersteld, versterkt en gerestaureerd worden en de bijgebouwen iets
uitgebreid, samen gaat dit heel veel geld kosten.

De provincie en de NAM betalen het grootste deel, verder de St.O. Gr.K. en aan te schrijven
fondsen. Overschild is een “kerkenpilot” in het project ‘levende monumenten in een leefbare
regio’
Het is de bedoeling dat de gebouwen in hun eigen energiebehoefte gaan voorzien, zo mogelijk
in samenwerking met een op te richten energiecoöperatie in het dorp.
Aan de Meerweg werd rond 1880 ook
een Hervormde kosterij gebouwd, hier
woonde de koster van de kerk die tevens
grafdelver en klokluider was.
In 1966 kwam het leeg te staan en werd
vervolgens nog een tijd gebruikt als
veestal waarna het in 1973 werd gesloopt.
De plek waar de kosterij stond wordt in
het dorp ‘het kosterserf ‘ genoemd, nu is
er een speeltuin gevestigd.
De Hervormde kosterij

De Hervormde gemeente had ook een begraafplaats in eigendom en beheer, deze was
aangelegd in 1898. Door het gering aantal leden moest de Hervormde gemeente besluiten om
de begraafplaats te sluiten of zo mogelijk over te dragen.
Op 22 juli 2002 is deze begraafplaats overgegaan in eigendom en beheer naar een opgerichte
stichting die ‘bemenst’ wordt door een 5 tal inwoners van Overschild.
Behalve het grasmaaien, wordt het onderhoud gedaan als vrijwilligerswerk door het bestuur
van de stichting. Regelmatig worden er nog personen begraven in Overschild.
In het dorp Overschild heeft nog een kerkgebouw gestaan, de Gereformeerde Kerk aan
de Graauwedijk nr. 46.
Eerst een klein stukje kerkgeschiedenis over het ontstaan van dit kerkgebouw.
De Gereformeerde kerken zijn ontstaan door twee afsplitsingen uit de Hervormde Kerk. De
eerste keer bij de bekende afscheiding in 1834 onder leiding van ds. de Kock van Ulrum, en
de tweede keer in 1886 onder leiding van dr. Abraham Kuiper, de z.g.n ‘doleantie’
In 1892 hebben deze twee groepen kerken zich
verenigd tot de Gereformeerde Kerken in
Nederland.
Al vanaf dit samengaan in 1892 werd er binnen
deze kerkengroep verschillend gedacht over
bepaalde zaken, zoals b.v. over het gezag in de
kerk en de leer over de doop. Deze verschillende
ideeën en meningen konden altijd goed naast
elkaar bestaan, maar geleidelijk is hier toch
verandering in gekomen.
In 1942/1943 ging de synode (het overkoepelend
orgaan) van de kerken bepaalde zaken verheffen
De Gereformeerde kerk
tot officiële van de kerk, en dit bracht veel mensen
in de moeite, ze waren het oneens met de synodebesluiten.
Ook in de Gereformeerde Kerk van Overschild kwamen deze moeiten naar voren en de
meerderheid van de kerkleden en de predikant besloten om de bindende uitspraken van de
synode niet op te volgen en uit het kerkverband te treden.

Dit gebeurde op 8 oktober 1944, men maakte zich vrij van de synodale uitspraken en
besluiten, vandaar de term “vrijgemaakt”
Een klein gedeelte van de kerkleden van Overschild ging niet mee met deze “vrijmaking” Ze
hielden de kerkdiensten in de school aan de Graauwedijk.
Doordat het ledental gestaag groeide, werd in 1948 besloten tot het plaatsen van een houten
kerkgebouw achter de woning Graauwedijk 46, dit houten gebouw is in 1966 vervangen door
een stenen gebouw.
Door vertrek van veel kerkleden naar andere plaatsen is omstreeks 1972 het kerkgebouw
gesloten, de nog aanwezige leden van de gemeente hebben zich aangesloten bij de kerkelijke
gemeente van Ten Post.
Het gebouw verkeert nog in redelijke staat en is/wordt gebruikt voor meerdere doeleinden,
zoals het maken van muziek en als opslagruimte.
Bronnen: archief Hervormde gemeente.
De volgende keer hoop ik iets te vertellen over de scholen van Overschild.
Henk Kruizenga
__________________________________________________________________________

DORPSPORTAAL OVERSCHILD van en door de bewoners van Overschild.
Sinds december 2012 heeft Overschild een eigen website: overschild.nu.
Een klein redactieteam probeert de informatie op de site over Overschild zo actueel mogelijk
te houden en dat valt niet altijd mee. Een heleboel informatie over verenigingen, clubs,
werkgroepen, commissie, comité’s enz. is niet meer actueel. We roepen dan ook iedereen op
om voor zijn of haar organisatie nieuwe, actuele informatie aan te leveren. Heb je een eigen
website? Geen probleem. Stuur ons dan slechts een korte omschrijving en de link naar de
eigen website, dan zetten we dat op het dorpsportaal. Wil je als organisatie een eigen pagina
op de site? Ook geen probleem. Geef maar door aan het redactieteam en het komt voor
mekaar.
De redactie bestaat momenteel uit Jelly Dijkstra, Karen Wieringa en Rob Gramberg. We
kunnen wel wat extra hulp gebruiken. In het bijzonder hebben we behoefte aan een
“techneut”, die b.v. bekend is met de software waar de site op draait: WordPress.
Gezoek de site, b.v. door dorpsportaal Overschild te googlen of tik gewoon overschild.nu in.
Stuur je bijdrage(n) voor de site s.v.p. voorlopig even naar het emailadres van Rob Gramberg:
grambergrob@hotmail.nl (en niet naar het emailadres van de redactie, zoals dat nu nog op de
website staat vermeld!)
Hartelijk dank,
Namens de redactie, Rob Gramberg

. 144
Hoofdweg
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Hallo allemaal!
Met sinterklaas, kerst en het nieuwe jaar voor de
boeg, lijkt het alweer even geleden,
kinderspeelweek 2016! Wat een FEEST was het.
Zoals beloofd zouden we bekend maken welke
ballon het verst gevlogen heeft… Het was erg
spannend. In totaal zijn er zelfs 8 ballonnen
gevonden. De winnaars zijn:
Op nummer 1: Sterre Bos
Op nummer 2: Imre Ritsema
Op nummer 3: Storm Wieringa
De ballon van Sterre heeft 217 km gevlogen en is in Bramsche (Duitsland!)
geland. De ballonnen van Imre en Storm zijn van Overschild naar Glimmen
gevlogen (33 km). Wij komen de winnaars binnenkort persoonlijk een prijs
langsbrengen, gefeliciteerd!
In 2016 bestond de kinderspeelweek maar liefst 35 jaar! Wij hebben bij het
Loket leefbaarheid gevraagd of zij ons wilden sponsoren. Dit hebben zij
ruimschoots gedaan, waardoor wij veel extra activiteiten konden organiseren.
Door hun donatie zijn wij met
alle kinderen naar Duinen Zathe
geweest en dat jawel.. in de
dubbeldekker!

Wij willen jullie via deze weg
hartelijk bedanken. We hebben
een fantastische dag gehad. De
kinderen hebben genoten!

LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP! LET OP!

Voor jullie het weten is het alweer zover. Kinderspeelweek 2017 zal gevierd
worden van 14 t/m 18 augustus 2017! Noteer dit alvast in jullie agenda, zodat
iedereen er weer bij kan zijn.

Namens het bestuur wensen wij jullie hele fijne feestdagen!
Sandra, Martijn, Johan, Willy, Mark, Fleur en Marleen

OUD PAPIER
Aan alle bewoners,

november 2016

Bij deze is er weer een nieuwe lijst met data voor het ophalen van oud papier in 2017.
Op de lijst staan ook de namen van degenen die het oud papier bij u op komt halen.
Er is een aantal wijzigingen op de lijst, te weten:
Jan Peter v/der Ploeg is verhuisd naar Appingedam; Dennis van Maar en Marnix Wieringa zijn
begin 2016 gestopt met ophalen.
Alle drie heel hartelijk dank voor jullie jarenlange hulp en inzet.
We hebben gelukkig een aantal nieuwe inwoners van ons dorp gevonden die graag een handje
mee willen helpen, te weten Tjeerd Kuiper, Ronald Katerborg, Leon Buitenkamp en Eric
Kappetijn.
Daarnaast heeft Menco Hammenga aangeboden om mee te helpen bij het rijden.
Jullie allemaal heel veel succes met het ophalen van het oud papier.
We zijn tevens heel blij met de “blijvers”, die we ook willen bedanken voor hun aandeel en
hopen dat ze in 2017 weer met veel enthousiasme mee helpen.
De groep lopers zou nog wel uitgebreid kunnen worden. Het blijft enigszins schipperen met hun
aantal.
Vandaar dat de Stichting een oproep doet aan alle Schildjers je op te geven om hooguit 2 x in
het jaar mee te helpen met het ophalen van oud papier. Hoe meer helpende handen, hoe minder
vaak je hoeft te lopen. Het zou jammer zijn als het ophalen van oud papier niet meer
levensvatbaar is.
U kunt zich aanmelden bij ondergetekende of bij iemand van de Stichting.
De namen- en datalijst vindt u ook op de website van ons dorp, Overschild.nu .
Wij wensen u hele fijne kerstdagen, een schitterende jaarwisseling en een gezond 2017 toe.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting het Dorpshuis,
Jelly Dijkstra
(087-8764653)
OPBRENGST OUD PAPIER PER MAAND 2015/2016

November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
December
TOTAAL

€216,€148,80
€127,20
€226,80
€153,60
€162,€232,80
€157,30
€173,80
€ 223,30
€ 122,10
€ 163,20
€ 2106,90

Allemaal heel hartelijk dank voor het buitenzetten en het ophalen van het oud papier. Het is
een geweldige opbrengst voor ons dorpshuis De Pompel. Hopelijk gaan we in 2017 ook
zoveel ophalen en wie weet, misschien nog wel meer!!

NAMEN- EN DATALIJST RIJDERS EN LOPERS
OPHALEN OUD PAPIER IN 2017

RIJDERS
28-01
25-02
25-03
29-04
27-05
24-06
29-07
28-10

en 30-09
en 25-11
en 26-08
en 30-12

Herman Bouman
Jos Vergeer (evt. i.s.m. Frans Burkels voor het buitengebied)
Menco Hammenga
Jasper Nienhuis
Henk Kruizenga
Luit Fledderman
Evert Kort
Kees Doornbos

LOPERS
28-01
28-01
25-02
25-02
25-03
25-03
29-04
29-04
27-05
27-05
24-06
24-06
26-08
30-09
30-12

en 29-07
en 28-10
en 25-11
en 30-09
en 26-08
en 25-11
en 29-07
en 28-10
en 30-12

Wilfred Stok
Leon Buitenkamp
Erik Kappetijn
Henk Nijdam
Edwin Noordman
Nico Hoogakker
Tjeerd Kuiper
Carel Leemhuis
Erwin v/d Laan
Joël van Dijk
Harm Blaauw
Johan Folkersma
Bas Kuilema
Ronald Katerborg
Willem Huijssoon

Column
Mail zit vast, dan maar zo.Nee,
niet boos worden Jan.
Het is een rare titel voor dit stukje.
Waarover of op wie moet ik niet
boos worden?
Het liefst over niks en op niemand. De
discussie (al jaren) over Zwarte Piet maakt
me echter wel steeds weer onzeker. Ik
probeer informatie hierover te mijden maar
dat lukt niet.
Even vooraf. Voor mij is het vieren van het
Sinterklaasfeest altijd erg belangrijk
geweest. Als kind was ik bang voor die
man met z’n baard en voor die zwarte
mensen. Ik kon niet tegen mensen die zich
zelf niet waren. Dat kan ik nog steeds niet,
maar ik weet wel te onderscheiden wie
zich maskert voor de leuk en wie dat doet
vanuit zijn karakter.
Sinterklaas vieren was leuk vanwege de
cadeautjes. Eerst om ze te krijgen en later
om ze te geven. Elk jaar weer worden
intochten gehouden van deze mensen van
hoop. Soms ook van vrees, maar dat dan
toch binnen de perken.
Het is en blijft een kinderfeest.
De oorspronkelijke discussie over Zwarte
Piet kwam voort uit pesten. Donkere
kinderen werden uitgemaakt voor Zwarte
Piet, hetgeen niet leuk is voor deze
kinderen. Ik ga er echter van uit dat je dit
pesten moet proberen aan te pakken bij
degene die pest. Nu wordt een kinderfeest
in een kwaad daglicht gesteld door die
pestkoppen.
Tot overmaat van ramp wordt Zwarte Piet
ook nog met de slavernij in verband
gebracht. De conclusie van de
tegenstanders is dat Zwarte Piet maar uit

het straatbeeld moet verdwijnen. Het
lijkt op: Minder Zwarte Pieten.
Nogmaals; we hebben het hier over
een kinderfeest. Als je vóór het behoud
van Zwarte Piet bent blijk je opeens
iemand te zijn die discrimineert. De PVV
is vóór de Zwarte Pieten, dus als je ook
vóór de Zwarte Pieten bent ben je voor de
PVV. Dit soort rare conclusies gaan er
rond.
De Zwarte Pietendiscussie is politiek
geworden. Belachelijk. Grote en kleine
partijen zeggen er iets over. Over
personages in een kinderfeest. De
gemoederen lopen hoog op. Dit vooral
omdat de spelers er zelf met beide benen
gestrekt ingaan. De landelijk intocht in
Maassluis werd bewaakt als ware het een
plek van mogelijke terreuracties. De
intocht van Sinterklaas dus.
Heeft niemand het besef om hiermee op te
houden? Ik zie geen enkele reden om op te
houden met ons Sinterklaasfeest c.q met
Zwarte Pieten.
Straks bedenkt iemand dat het toch wel erg
dieronvriendelijk is om de arrenslee van de
Kerstman te laten trekken door een eland.
Ik vind het ook maar niks dat het kindeke
Jezus in zo’n koude stal in een kribbe
gewikkeld in doeken moet liggen. Nou
hebben we nog geluk dat hij geen donkere
baby was, of toch wel?
Kortom hou ermee op en laat ons samen
met onze kinderen Sinterklaas vieren en
wees vooral wat aardiger voor elkaar.
Want alleen lieve kinderen krijgen wat in
hun schoen.
Jan Hesseling

Foto: links de schrijfster van de film Amarins Romkema en in het
midden producent Noortje Wildschut van Family Affair Films.

Nacht van de Fanfare

Enkele maanden geleden is er op de Westerpauwenweg een korte film gemaakt ‘Nacht van de
Fanfare van Amarins Romkema, inmiddels de derde film, die rond Overschild opgenomen is.
Een stel op het platteland van Noord Groningen worstelt met hun relatie. Als een gestrand fanfare
trio bij hen komt schuilen ontstaat er volledige chaos.
Het huis bij het gemaal van Marc van Vliet en Anneke Hofman werd als decor gebruikt in de film,
zij stelden hun hele huis beschikbaar. De auto die in de film gebruikt werd is van Johan en Wendy
Hofman aan de Meenteweg. Een deel van de crew verbleef in die tijd in BenB het Tolhuis.
De twee bekende acteurs, die hierin meespelen zijn Bianca
Krijgsman (van Plien en Bianca) en Raymond Thiry (oa
van Penoza). De muziek van de fanfare die door de acteurs
werd vertolkt, werd door de Brass Band uit Burum
ingespeeld.
Voor bijna iedereen in Overschild is dit ongemerkt aan hen
voorbij gegaan, maar de redactie van Schildjer Proat werd
uitgenodigd bij de presentatie van deze film.Wij vonden
het erg leuk om de film te zien en de mensen ontmoeten,
die hier aan meegewerkt hebben.

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

WhatsAppBuurtPreventie Overschild is gestart.

Na een bericht in de vorige Schildjer Proat is de WhatsApp groep BuurtPreventie Overschild op
19 september gestart. De herfstkrant was nog niet overal bezorgd en de eerste aanmelding kwam al
binnen. Momenteel zitten 15 deelnemers in de Whatsapp-groep BuurtPreventie, inclusief
2 groepsbeheerders te weten Gertie Kort 06 299 89 702 en Carel Leemhuis 06 49 88 22 76.
Helaas hebben we al 1 melding van een ontvreemding binnen de groep geregistreerd.
Whatsapp is een gratis berichtendienst voor mensen met een smartphone, laptop of I-pad. Binnen
deze berichtendienst kan je een groep maken. In zo'n groep kunnen de leden (in onze groep zijn dat
buurtbewoners) snel informatie uitwisselen, bijvoorbeeld over verdachte situaties of vermissing van
een persoon.
De WhatsAppBuurtPreventie Overschild is niet opgestart uit een gevoel van onveiligheid, het heeft
slechts een signalerende functie. Zolang er niets gesignaleerd wordt dan “slaapt” de groep en wordt
er niet gecommuniceerd middels de App groep.
Onnodig communiceren via deze App groep is niet gewenst, omdat de functionaliteit dan negatief
beïnvloed wordt. Daarom is er een handleiding gemaakt voor de leden van de groep.
De Spelregels:
-Er zijn 2 groepsbeheerders, hij/zij is het aanspreekpunt voor de deelnemers van de groep en kan
mensen aan de groep toevoegen of verwijderen. Een groepsdeelnemer kan zichzelf uit deze groep
verwijderen, indien gewenst.
-Deelnemers van de groep zijn tenminste 18 jaar, voorlopig 1 deelnemer per huisadres.
-De wijkagent maakt zelf geen onderdeel van de groep uit maar hij is wel geïnformeerd over het
bestaan van deze groep in het dorp Overschild. De politie komt alleen in actie als er melding is
gemaakt bij 112.
-Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie (SAAR-methode):
SIGNALEER Je weet zelf wat 'normaal' gedrag is in ons dorp. Afwijkend gedrag valt daardoor
extra op. Heb je een 'onderbuikgevoel' bij wat je ziet? Bel 112.
ALARMEER 112 Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn bijvoorbeeld: (geschatte)
leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel. Ook andere opvallende kenmerken zoals tatoeages,
kleding en eventueel vervoersmiddel met kenteken kunnen belangrijk zijn om door te geven.
APP de groep om je waarneming bekend te maken aan de andere deelnemers. Doe dat alleen met
actuele meldingen. Laat in een WhatsApp-bericht ook aan elkaar weten dat 112 gebeld is.
REAGEER Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon om
eventueel zijn/haar plannen te verstoren. Je kunt bijvoorbeeld vragen of hij/zij naar iemand op zoek
is of laten merken dat hij/zij gezien is. Doe dit alleen als je je veilig voelt!
– Houd mededelingen kort, zakelijk en objectief. Je vertelt je verhaal in eigen bewoordingen in de
groep en let daarbij op je taalgebruik. Speel niet voor eigen rechter en overtreed geen regels of
wetten.

– Een melding is vergelijkbaar met een artikel in de krant, reageren in de app is niet gewenst tenzij
het aanvullend, en belangrijk voor de melding is. Eventuele communicatie tussen de deelnemers
vindt plaats buiten de WhatsAppBuurtPreventie-groep.
– Het versturen van foto's is alleen toegestaan als dat voor de melding noodzakelijk is en/of
meerwaarde heeft. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen heel
bruikbaar zijn. Bij voertuigen gaat het om kleur, merk, type en kenteken.
– Gebruik de WhatsApp-groep alleen waarvoor deze bedoeld is. U deelt alleen verdachte situaties
met elkaar.

Deze spelregels en de SAAR methode hangen inmiddels ook in de Pompel
De beheerders hebben contact met de wijkagent en de gemeente Slochteren. Ze vinden WhatsApp
BuurtPreventie een goed burger/dorps initiatief en willen eventueel faciliteren en ondersteunen met
borden en of stickers.
Er is een landelijke organisatie waarbij veel WhatsApp groepen zijn aangesloten. Ook de WABPOverschild is daar inmiddels bij aangesloten ( voor meer informatie zie WABP.nl)
Een WhatsAppBuurtPreventie-groep kan maximaal zo’n 40 deelnemers hebben. Dat is veel voor
een klein dorp als Overschild en omstreken en ook niet noodzakelijk. Wat wel goed zou zijn is dat
de deelnemers goed verdeeld zijn over het dorp en de buitengebieden. Vind je het een goed initiatief
en wil je ook deelnemer worden, neem dan contact op met één van de groepsbeheerders.
Aanmelden via WABP.nl is natuurlijk ook mogelijk.

Met vriendelijke groet, Gertie Kort en Carel Leemhuis

WEES ALERT!
Bij ons is een aantal weken geleden een zonnewijzer uit de tuin gestolen, dit was voor ons een
reden om deel te nemen aan de WhatsApp groep buurtpreventie, om aan andere deelnemers te laten
weten dat ook dit soort dingen bij ons in het dorp gebeuren. Dus mensen wees alert en meld in de
app als je iets verdachts ziet. De plaatsing van onze melding in de buurtpreventie app heeft ons geen
waardevolle reacties opgeleverd. Des te eerder dat de deelnemers geïnformeerd zijn over een
melding des te alerter kijken we rond en zouden we belangrijke en waardevolle informatie met
elkaar kunnen delen.
Vriendelijke groet,
Bert en Jannie Schrage.

KERSTKLEURPLAAT

DE ENGEL
door Godfried Bomans

Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar
gekomen was, dat kon zij zich met de beste wil niet meer herinneren. Zij
had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, waaruit zij
opeens door een kleine hand in, een zee van licht getild was. Het was een
glorieuze geboorte geweest en sinds dat ogenblik was zij altijd gelukkig
geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond geduurd, maar voor
een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel.
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een enkele avond duurt en dat
die al bijna voorbij was. Zij stond, met een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes
heen en weer te wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der kaarsen, die
beneden haar brandden.
En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden.
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De
engel nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij
dat het een grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. "Ik had beter
moeten opletten, toen het nog licht was," dacht zij spijtig, "ik heb helemaal niet gekeken. ik
herinner mij eigenlijk niets. Absoluut niets. Werd het maar weer licht."
En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel
het door een groot, vierkant raam, en eer het ten volle ontloken was, kwam er een dienstbode
in de kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder.
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de planken vloer. Het was er
verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig. In het begin dacht de engel weer: "Kom,
kom het is maar een grapje," maar toen zij daar drie volle dagen en nachten in de naad van de
houten vloer gekeken had, begon zij. zich ernstig ongerust te maken.
En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat
dit het mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal proberen het je uit te leggen," sprak zij op
een maartse dag tegen een muis, die juist voorbijkwam, "door een glazen gat in de hemel viel
een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik
kan je niet zeggen, hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik
besefte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik heb tenminste de herinnering."
"Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele tijd over te hebben nagedacht, "goedendag,
ik moet verder."
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een schemerige hoek op de
grond liggen. En zij nam haar op en smeet haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee
turven, recht tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg de engel,
want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten.
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er
geen flauwe voorstelling van;" sprak zij, "hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de
ogen, zó stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn zaligheid ten volle, te
begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om aan te denken."
"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de verlichting hier ook heel
redelijk."
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het vruchteloos te spreken.
Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis woonde, in het kolenhok. En toen
hij de engel zag nam hij haar op en, wierp haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De
engel vatte haar,nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie dagen
lang donker bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak een hand voor zijn ogen zag,
kwam zij tot nadenken. Zij dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij het niet meer houden en

riep: "Is hier soms iemand om naar mij te luisteren?"
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te flauw is."
En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar
geweest was. "Ik was te dom," besloot zij met een zucht, "om het te begrijpen. Maar nu
begrijp ik het. Ik zie het helemaal in." Het stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel
ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was.
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, kwam de vuilnisman
voorbij. Hij sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is het altijd prettig een engel te
ontmoeten, doch als men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in
zijn zak en gaf haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, "voor de Kerstboom." En
de vrouw van de vuilnisman borg de engel in een kartonnen doos en zette de doos in de kast.
"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, "is hier iemand?"
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel lag; en houtwol, dat weet
je, heeft een zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, want, de engel had eigenlijk
helemaal niets te vertellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij
zag er niet meer licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in beide even
donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat het niet zwarter meer kon worden, liet zij het
verleden varen en dacht aan de toekomst.
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij voelde zich blij en vol verwachting. Alle spijt en
alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en met open ogen te wachten op de kleine hand,
die haar omhoog zou heffen uit het duister naar het licht.
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een kerstboom. De Kerstboom was
veel kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat zag de
engel niet. Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wiegde zij zacht heen en weer en
keek door haar gazen vleugels naar de fonkelende versierselen van de boom. "Verrukkelijk,"
dacht zij, "verrukkelijk. Maar laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan wil
ik alles gezien en alles geweten hebben."
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de takken naar beneden. En zij
zag, de vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn vrouw,en hun beider kind, met een
blauwe strik in het haar. En de ogen van het kind keken strak en regelrecht in een klein, open
huisje, waarin ook een man, een vrouw en een kind te zien waren, maar véél en véél kleiner,
en verder een os, en een ezel, zo groot als, de beestjes in een speelgoeddoos.
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje, was een engel bevestigd als
zij, met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de handen ophoudend als zij in haar
eigen handen hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die erop stonden: "Glorie
aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil."
En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel boven in de boom, die zich zo
lang verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een Boodschap in mijn handen," dacht ze
fier, "nu kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen overkomen, ik heb
mijn schat bij mij en niemand kan mij die ontnemen."
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar brak zij af van de boom en
kwam in een blokkendoos terecht, en van hier uit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte
woei zij in de tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug naar de jagende
wolken te kijken. En zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag; maar zij
hield het lint stevig vast en, er was geen bitterheid in haar. Want zij wist dat zij een wezen
was; bestemd om dood te gaan, doch uitverkoren om de Goede Boodschap tot het einde te
bewaren.

Verhoal.
Òljoarsdag
Tot aan mien zesde joar bin k opgruid bie mien opa en opoe in Delfziel, en k denk nog voak
aan dij tied.
t Was oljoarsdag, mien opa was kloar mit t bakken van euliekouken en ging noar d'hoaven om
mit zien kammeroaden te proaten.
Mit etenstied was hai weer thoes ik zat al aan toavel te wachten.
Toun opa aan toavel zitten ging, zee hai tegen mien opoe, "Liesbet hai staait weer bie t
postketoor".
Noa t eten vruig ik aan opoe wel ofter bie postketoor ston.
Opoe zee dat ik dat mor aan opa vroagen mos.
Ik noar opa en vruig om wel ofter bie postketoor ston.
Opa zee dat er bie postketoor n kerel ston dij net zoveul neuzen veur de kop haar als er nog
doagen in t joar waren.
Ik vertelde t verhoal aan opoe en vruig of ik der noar mocht kieken.
Opoe vond t goud as ik moar nait te laang votbleef.
Ik ging noar mien kammeroadtje vertelde hom t verhoal en vruig of hij mit ging kieken, zien
moeke von dat goud.
Wie noar t postketoor op zuik noar dij kerel met al dij neuzen veur zien kop.
Mor hou wie ook keken wie konnen dij kerel met al dij neuzen nait vinden.
As wie t aan de mensen vruigen din laachden ze en vertelden ze dat hai der net nog stoan
haar.
Toun ik weer bie opoe thoes was vruig ze laachend of we dij man ook zain haren, ik zee dat
hai der nait was, moar opoe zee dat hij er wel stoan haar.
Opa het mie toun oetlegd hou of de vörk in de steel zat.
Òljoarsdag is de loaste dag van t joar en dus is der nog mor ain dag. Dij kerel haar mor ain
neus veur zien kop en nait zo as ik docht ain kop met kwait nait hou veul neuzen.
Hail veul joaren loater toun ik op òljoardag mit mien twij zeuns bie mien grootolders was
vruig ik aan mien opa of dij man nog bie t postketoor ston.
En hai speulde t spel mit zien achterklaainkinder zoals hai dat mit mie doan haar.
Heiko Dantuma

Aanbieding !!
Tegen inlevering van deze bon:

1 beker snert of
bonensoep uit eigen
keuken met een gratis
rookworst.
Normaal: € 8.00

NU voor: € 5.00!
Gourmet schotels, hapjesschalen en salades voor de komende feestdagen?
De folder ligt voor u klaar in de winkel.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
Voorkom teleurstelling , bestel vroegtijdig!

Hoofdweg 164c 9628 CW Siddeburen tel. 0598-432100

Kokkie schrijft een column
Nog meer……
Het is toch wel weer een hele klus om een stukje te schrijven, voor je
het weet is de deadline alweer daar. Ik had mij voorgenomen om niet
meer te wachten met schrijven tot op-het- laatste- nippertje, maar er lekker de tijd voor te
nemen, nou mislukt dus! Zit weer op de laatste avond voor dat kopij ingeleverd moet worden
met laptop op de bank te bedenken wat nou leuk is om te schrijven. Ergens zit er ook nog in
mijn achterhoofd dat jullie nog iets te goed hebben van mij, volgens mij moet ik nog even
terug komen op ons hoog bezoek uit het buitenland en op ons bezoek aan de beurs in
Barcelona.
Welnu, het hoog bezoek is geweest, een minister uit Bangladesh met zijn gevolg (vrouw en
twee dochters en zus en zwager). Een niet alledaags bezoek dus en help wat een stress voor de
tijd! Googleen, bellen, wat zijn de gebruiken? wat kan wel en wat niet? genoeg dingen om
van in de stress te raken dus. En je wilt natuurlijk je stinkende best doen. We hebben eerst
maar een soort van draaiboekje gemaakt, altijd handig. Kantoor extra schoon gemaakt,
bloemen en fruit op tafel, klein presentje voor de vrouw en kinderen van de minister, de
honden maar even ander onderkomen gegeven, zelf op je best gekleed, fotograaf geregeld enik weet-niet-wat-nog-meer, kortom we hebben alles uit de kast gehaald om de dag tot een
bijzondere dag te maken voor zowel onze gasten als voor ons zelf. En ja, het is ook een
bijzondere dag geworden, waar ik met veel plezier op terug kijk ( eulk klinkt heel cliché). En
nee, we hebben nog geen reuzenrad verkocht naar Bangladesh, daar gaat nog heel wat
bureaucratie aan vooraf, we wachten het dus nog even af.
Twee dagen na het vorige bezoek zijn we met het hele gezin vertrokken naar de beurs in
Barcelona, dit is een internationale beurs op het gebied van alles wat met de vrijetijdsindustrie
te maken heeft. Je kunt er echt van alles kopen, van speciaal zand voor in een zandbak tot
grote glijbanen voor waterparadijzen, van achtbanen tot penningen, van pluche tot led
lampjes, te veel om op te noemen. De beurs hadden we al eens bezocht maar nog nooit
hadden we daar zelf met een stand gestaan. Dus dit jaar maar de stoute schoenen ( ikke
nieuwe en vreselijk veel pijn gehad, niet slim dus) aan getrokken en de beurs nu als
standhouder bezocht. De beurs duurde drie dagen van dinsdag tot en met donderdag, wij zijn
al op vrijdag gevlogen zodat we een weekendje voor ons zelf hadden. Zelf was ik nog nooit in
Barcelona geweest, maar wat een mooie stad zeg! Heb mijn ogen uitgekeken, en ga zekers
nog een keer terug, een weekend is echt tekort om alles te zien. De beurs was een hele
belevenis, en het was super leuk om op je eigen stand te staan, maar soms ook een beetje saai
en zere voeten krijg je er ook van, haha.
Zo dat hadden jullie nog van mij te goed, nu weer gauw dichter bij huis en wel gewoon bij
ons zelf. Wat ik al eens eerder heb gezegd zeg ik nu weer, de mensen uit je eigen omgeving
doen er toch het meeste toe en ook hun reacties, want wat hebben we veel positieve reacties
gehad op het verlichtte reuzenrad welke best wel lang bij ons stond opgebouwd. En hoe mooi
is het als je je buren blij kunt maken met een ritje in het reuzenrad. Zelf waren we niet op het
idee gekomen hoor, we zijn gewoon gevraagd, super leuk! We hebben eerst de kinderen van
de zorgboerderij gehad, daarna werden we benaderd om voor de buren van Ooster en Wester
Pauwen het rad te laten draaien, zij hadden wel pech, het regende, maar ondanks de regen was
er toch veel belangstelling. En soms hou je hier ook zomaar contacten aan over, we hebben
namelijk in Overschild een jonge Jan de Bont in spé wonen. Handeug! Na de Pauwen kwam
er een groepje uit Woltersum om een rondje in het rad te draaien, echte raddraaiers dus die
mensen uit Woltersum ;)

Het was mooi geweest als het reuzenrad in de verlichting er nog had gestaan met kerst, dan
hadden we een super grote kerstbal gehad voor iedereen, maar ja deze staat inmiddels weer in
Engeland. Voorlopig even geen reuzenrad meer in Overschild, maar in Zuidbroek, daar
bouwen we ons eerste reuzenrad van 46 meter. Later meer daarover.
Krijg net een belletje van Klaasje Pen, waar mijn artikel blijft, komt eraan, binnen een half
uurtje, ben eigenlijk nog niet klaar, wil nog wat over ons bezoek aan het land van Donald
Trump ( Florida US) vertellen, we zijn daar namelijk twee dagen na de verkiezing
aangekomen, en dat was best wel anders als anders, normaal hebben we het nooit over de
politiek, maar nu was het toch een hot item. Zelf hebben we ons verre van de discussie
gehouden en alleen maar aangehoord wat men ervan vond.
Zo dit was em weer, geen tijd meer om verder te schrijven. Nog heel erg bedankt voor alle
positieve reacties.
www.facebook.com/reuzenrad.lamberink
www.facebook.com/reuzenradbouwlamberinkbv

Eerst weer een reuzengroet, Kokkie Kroon.

Versterkingsprogramma Overschild van Nationaal Coördinator Groningen
We praten u graag bij over de activiteiten vanuit het Versterkingspunt Overschild van de
Nationaal Coördinator Groningen (NCG). We geven de stand van zaken en vertellen waar we
op het moment mee bezig zijn in Overschild.
Inspecties woningen aan de Meerweg
Tussen 7 en 25 november 2016 zijn uitgebreide inspecties uitgevoerd bij de vrijstaande huizen
aan de Meerweg. Met de gegevens uit deze inspecties wordt berekend of de woningen
versterkt moeten worden. Wanneer de resultaten en berekeningen beschikbaar zijn, worden
deze besproken met de bewoner/eigenaar van de geïnspecteerde woning.
Proefprojecten in Overschild
In Overschild lopen twee proefprojecten: het inspecteren van rijksmonumenten en het
inspecteren van agrarische bedrijven.
Rijksmonumenten
In november 2016 zijn de twee rijksmonumenten, Molen Windlust en de pastorie,
geïnspecteerd. De inspecties zijn uitgevoerd door een speciaal team van deskundigen op het
terrein van rijksmonumenten.
Deze proef levert informatie op hoe het inspecteren en engineeren van rijksmonumenten
aangepakt kan worden. Belangrijke vragen hierbij zijn hoe om te gaan met de wet- en
regelgeving, de benodigde vergunningen en de inzet van externe partijen zoals Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting Libau. De doelstelling van Stichting Libau is de
bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de
provincie Groningen en Drenthe.
Agrarische bedrijven
Vanuit Versterkingspunt Overschild wordt gestart met een proef van drie agrarische bedrijven
om ervaring op te doen voor de versterkingsopgave in het buitengebied. Op 26 oktober 2016
waren de dertig agrarische bedrijven in het postcodegebied Overschild uitgenodigd in
buurthuis de Pompel voor uitleg over het project. Ook landbouwvereniging de Meedenland en
LTO-Noord waren aanwezig.
Het thema ‘aardbevingen’ leeft bij de agrarische ondernemers. Velen van hen hebben al
jarenlang schade aan hun bedrijf. Burgemeester ten Brink riep tijdens deze bijeenkomst op om
gebruik te maken van de kansen die er nu zijn: “.. We hebben nu de kans om samen aan de
slag te gaan; niets doen is geen optie. Ik ben blij dat het proefproject Agrarische bedrijven
start in onze gemeente…”.
De inspectie van de drie agrarische bedrijven staat voor begin 2017 gepland. Zowel de
woning als de stallen en/of schuren worden geïnspecteerd.
Acht ondernemers meldden zich aan voor de proef. Met alle ondernemers zijn gesprekken
gevoerd en er is – op basis van vastgestelde criteria – een keuze gemaakt welke agrarische
bedrijven deelnemen aan de proef.

Voel je thuis op een vloer van
• Deskundige advies
• Grote showroom
• Veel uit voorraad leverbaar
• Scherpe prijzen
• Gratis bezorging

Oudeweg 58
9628 CG Siddeburen|
T. 0598 - 43 03 13
www.tegelcentrumsiddeburen.nl

• Tegelzetwerk en vloerverwarming
OP MAANDAG GEOPEND
Ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag 9.00 - 21.00 uur
Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Plannen voor 2017
Eind december wordt het geactualiseerde Meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator
Groningen vastgesteld. In dit programma wordt onder andere beschreven wat het eerste half
jaar van 2017 op de planning staat. Ook in het dorp Overschild worden in deze periode
inspecties uitgevoerd. De bewoners die het betreft worden hierover tijdig geïnformeerd.
Versterkingspunt Overschild
Nationaal Coördinator Groningen heeft lokale versterkingspunten waar inwoners terecht
kunnen met vragen over het versterkingsprogramma. Vanuit deze versterkingspunten worden
bewoners begeleid tijdens de inspecties en eventuele versterking van woningen.
Versterkingspunt Overschild is op vaste tijden open voor bezoek. U bent van harte welkom:
• Maandag
13.30 – 16.30 uur
• Woensdag 13.30 – 16.30 uur
• Donderdag 09.30 – 12.30 uur
U kunt ook telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 088 – 041 44 52:

Maandag
13.00 – 16.30 uur

Dinsdag t/m donderdag 09.00 – 16.30 uur

Vrijdag
09.00 – 12.00 uur
Een afspraak maken voor ’s avonds is mogelijk.
Meer informatie vindt u op website www.versterkingspuntoverschild.nl.
Centrum Veilig Wonen
Centrum Veilig Wonen (CVW) voert in opdracht van de NCG de inspecties uit en handelt
door u of door de eigenaar van de woning gemelde schade aan uw woning af.
U kunt telefonisch contact met hen opnemen om een afspraak te maken.
CVW is bereikbaar op 0800 – 289 6636 (elke dag van 08.00 – 20.00 uur).

Foto: Olga Hartman

Hele kip gevuld met sinaasappel

Met dit feestelijk recept voor een hele kip met sinaasappel en rozemarijn steel je de show
tijdens het kerstdiner!
Ingrediënten
1 hele biologische kip (ca 1,2 tot 1,5 kilo) op kamertemperatuur
1 sinaasappel
3 teentjes knoflook
paar takjes verse rozemarijn
peper en zout
30 gr roomboter, kamertemperatuur

Voor er bij:
Winterpeen
Aardappels
Materialen
Rolladetouw
Braadslede

Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Knip eventuele touwtjes waar de poten van de kip mee vast
zitten gebonden los. Snijd de sinaasappel in een paar stukken. Strooi een beetje peper en zout
in de kip. Stop de stukken sinaasappel er in (als ze niet allemaal passen laat je er een paar uit,
je moet niet gaan proppen). Kneus de teentjes knoflook met de platte kant van een mes en doe
ook in de kip. Steek er een takje rozemarijn bij en 1/3 deel van de boter. Nu zit de kip goed
gevuld.
Bereiding
Verwarm de oven op 180 graden. Knip eventuele touwtjes waar de poten
van de kip mee vast zitten gebonden los. Snijd de sinaasappel in een
paar stukken. Strooi een beetje peper en zout in de kip. Stop de stukken
sinaasappel er in (als ze niet allemaal passen laat je er een paar uit, je
moet niet gaan proppen). Kneus de teentjes knoflook met de platte kant
van een mes en doe ook in de kip. Steek er een takje rozemarijn bij en
1/3 deel van de boter. Nu zit de kip goed gevuld.
Bind de achterpoten van de kip bij elkaar zodat de holte wat dichter is
(op de foto zie je dat ik dat had gedaan toen er al een laagje boter over
de kip heen zat en dat was eigelijk helemaal niet handig). Leg de heel
kip in de braadslede.
Hak wat takjes rozemarijn fijn. Prak de rest van de boter met een
vork en roer de rozemarijn er door. Om dit makkelijker te maken
kun je de boter wat zachter maken door ietsjes verwarmen maar hij
moet niet vloeibaar worden. Bestrijk de bovenzijde van de kip met
een laagje rozemarijnboter (ook de poten). Bestrooi de kip met een
beetje peper en zout. Leg eventueel wat stukken wortel en
aardappels rondom de kip. .Zet de kip een half uur op 180 graden
in de oven.
Draai de temperatuur daarna naar 120 graden en laat de kip nog 45 min tot 60 min bakken
(afhankelijk van de dikte en grootte). Bedruip de kip af en toe met het vocht op de bodem van
de braadslede. Als je een mooi bruin korstje wil kun je de laatste 5 min ook de grill er bij aan
zetten. Maak je gebruik van een oventhermometer dan kun je een kerntemeperatuur
aanhouden van 70 graden. Haal de kip uit de oven en bedek met aluminiumfolie en laat 15
min rusten. Daarna kun je de kip aansnijden.

Lijst van AED vrijwilligers dec. 2016.
Het AED apparaat hangt achter de
Graauwedijk 57 (kruispunt).
Ingang via de Meerweg.

MEERWEG
Henk Heinen
Dianne Blaauw
Rianne Mulder

06 12088888
06 26416683
06 23724280

573416
566339
566580

06 27101894
06 22956439
06 34442101
06 10218819

566392
566392
566506
566506

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

566378
566375
566557

KANAALWEG
Irma Voogd
Henk Nijdam
Toon Bakker
Monique Bakker

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

566257
571436

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

06 14723823
06 12554050
06 51122231
06-21506363

Wat te doen bij een hartstilstand?

050 3021215
050 3021990

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. Bel direct 112 (of laat iemand bellen)
 Meerdere mensen aanwezig? Laat een persoon 112 bellen en een ander direct
een AED halen.
 Instructies voor 112 bellen: vraag om een ambulance en zeg dat het slachtoffer niet
reageert.
 Zet de telefoon op de speaker, zodat de medewerker van de meldkamer u kan helpen
terwijl u bezig bent.

3. 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 en bent u alleen? Haal een AED indien deze direct beschikbaar is.

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 3).
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 kort mogelijk.

6. Als de AED er is





Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk.
Ontbloot de borstkas.
Zet de AED aan en doe altijd wat de AED zegt.
Bevestig de elektroden.

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

! VOOR IN DE AGENDA !
Gezellige avond in teken van de kerst in
de Pompel
De Schildjer Eetclub
Jaarvergadering IJsvereniging
Pompel, aanvang 20.00 uur
Vuurwerk
Oud- en Nieuwviering in de Pompel
Uiterlijke inleverdatum kopij

december
9

januari

februari

maart

15
17
1
3

Groencentrum Freek van der Wal
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf

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

kamerplanten
Groot aanbod! Kamerplanten en
ook heel veel potterie!
Kom gerust langs en laat u
overweldigen door het aanbod.
------------------------------------------------------------------------------------------Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen
Openingstijden: ma.- do. 08:00 – 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl

