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VOORWOORD VAN DE REDACTIE
Nr. 1, maart 2021, jaargang 40
Beste dorpsgenoten en meelezend oud Schildjers
Een feestelijk jaar voor de krant, we bestaan 40 jaar !!
De krant is vanaf nu te lezen op de website van www.overschild.nu,
de oude website van schildjerproat.nl is hiermee komen te vervallen.
We proberen ook de oudere edities op de website te plaatsen,
de jaren 1981 tot 1987 missen we, wie heeft er nog oude exemplaren liggen?
4 en 5 april is het Pasen, we hebben een leuke knutsel en een kleurplaat,
en de werkgroep evenementen gaat paaseieren verstoppen.
Overschild schoon gaat dit jaar wel door, help ons dorp schoon te maken !
Meld je aan bij Bart Leving
Onze oud inwoonster Robin IJzerman heeft haar debuut album “Catching Dreams” uitgebracht,
en is nu ook te beluisteren via de streamingdiensten, zie persbericht verderop.
In deze krant vindt u onder andere de volgende bijdrages:












Vereniging Dorpsbelangen
DVO
Stichting de Pompel
Familieberichten
S.V. MONO
Werkgroep Evenementen
De Schildgroep
IJsclub
Kinderspeelweek
Windlust Mail
Schildjer Eetclub

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 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.nu

Jan, Klaasje en Rian

Overschild, februari 2021,
Beste Schildjers,
Met de eerste lentedagen achter de rug, beginnen we langzaam aan een nieuw jaar.
Helaas zijn we in 2021 nog niet van corona af, wat betekend dat verschillende
activiteiten niet of in een andere vorm plaats zullen vinden.
Versterking
Overal in het dorp vinden op dit moment sloop- en bouwwerkzaamheden plaats en
de straten staan regelmatig vol met busjes van aannemers of vrachtwagens.
Daarnaast is de firma Hak, na een stop vanwege de vorst, weer volop in de weer
om de nutsvoorzieningen te vervangen en hopelijk wordt dit binnen enkele
maanden afgerond.
Op verschillende plekken worden ook woningen opgeleverd en kunnen mensen
terug naar hun nieuwe woning
Veel informatie over de versterking wordt gedeeld op het intranet. Mocht u hier
nog geen gebruik van maken, dan kunt u zich aanmelden (of eerst alleen
informatie opvragen over) voor het Intranet bij Astrid Tirtotaroeno
(projectsecretaris Versterking Overschild), via het mailadres:
versterking@midden-groningen.nl
Algemene ledenvergadering
Vorig jaar kon vanwege corona de algemene ledenvergadering geen doorgang
vinden en hebben we besloten deze een jaar uit te stellen. Omdat er voor dit jaar
geen zekerheid is dat de vergadering alsnog doorgang kan vinden, willen wij de
vergadering digitaal gaan houden.
Alle betalende leden van Dorpsbelangen, dit zijn de leden die over 2020
contributie hebben betaald, zullen in maart een brief in de bus krijgen met het
verzoek het email adres door te geven. Via de mail ontvangt u vervolgens een link
voor de vergadering en het verzoek om te stemmen op de verschillende
vergaderpunten.
De kascontroles vinden plaats tijdens het schrijven van dit stuk en vinden zoveel
mogelijk digitaal plaats.
Adventkalender
In de maand december is het dorp langzaam omgetoverd in een Adventkalender,
waarmee het dorp flink werd opgeleukt. Dit zorgde voor de nodige afleiding
tijdens de corona periode en zette het dorp positief op de kaart.
AED verplaatsing
Op dit moment zijn er in het dorp twee AED’s aanwezig, te weten één bij de
Pompel en een bij de kruising Graauwedijk / Meerweg.
Deze laatste zal binnenkort verplaatst worden naar de reuzenradbouwer
Lamberink. Hier zal de AED in een buitenkast worden opgehangen aan de
straatzijde, zodat deze goed beschikbaar is in geval van nood.
Voor meer informatie, lees verderop in de SP het stuk over de AED.
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Wordt lid van de Dorpsbelangen en ondersteun ons in het organiseren van
activiteiten en onderhoud.
Nog geen lid?
Geef u dan op bij een van de bestuursleden,
voor contactgegevens, zie het schutblad.
Opgeven kan ook via de mail:
dboverschild@gmail.com

Contributie
Voor alle leden geldt, u kunt gedurende het jaar uw contributie betalen. Wanneer u contributie betaalt in
2021, wordt dit weggezet voor 2021.
Dit betreft € 15,- graag over te maken op rekeningnummer
NL19RABO0352752629 t.n.v. Dorpsbelangen Overschild. Graag in het onderwerp uw adres vermelden.
Dankzij uw contributie is het mogelijk dat wij het dorp leefbaar houden. Hiermee kunnen wij o.a. de AED
onderhouden, jaarlijks de Kerstboom voor de kerk opzetten en als gesprekspartner (bv. als DVO) optreden
naar partijen zoals de gemeente, NCG en overige dorpen. Dit is nu van groot belang voor het dorp dat wij
deze rol kunnen blijven vervullen en zijn daarom afhankelijk van uw contributie.
Ben u nog geen lid, maar wilt u wel lid worden? Dan kunt u zich eenvoudig inschrijven via de website:
www.overschild.nu of meldt u aan via de contactgegevens in het kader van dit artikel.
Hulp bij de aardbevingsellende en meer
Voor hulp bij bv bewonersgesprekken, problemen met NCG, CVW, TCMG en overheid kan Stut en Steun u
met raad en daad bijstaan. Zij zijn ervoor u met gratis en onafhankelijke advies.
Stut en Steun,
Spoorbaan 1,
9901 DD Appingedam
tel 050 211 2044.
Namens het bestuur,
Bart Leving
Secretaris

Dorpsarchivaris
Beste dorpsgenoten,
Zoals jullie in de vorige Schildjer Proat van december hebben kunnen lezen is mij gevraagd om
dorpsarchivaris te worden. Hierna wordt een korte uitleg gegeven over wat er wordt bedoeld met een
archivaris. Een Archivaris beheert en onderhoudt een archief en maakt dit inzichtelijk en toegankelijk voor
een publiek. De archivaris kan werken voor iedere organisatie die belang heeft bij het behouden van niet
langer actuele informatie.
Vanuit het bestuur van het dorpshuis is mij gevraagd om dit te gaan doen met de documenten die weer in het
zicht komen nu veel dorpsgenoten aan het inpakken en opruimen zijn. Om deze documenten te behouden
hebben ze bedacht dat er voor het dorp Overschild een eigen archief moet komen, deze krijgt een plek in de
Pompel. Dus als u nog oude ansichtkaarten heeft van het dorp of foto’s, gooi ze niet weg maar doneer ze aan
het archief. Ook kunt u denken aan krantenartikelen over Overschild of bouwtekeningen van uw bestaande
huis.
Helaas is er na de oproep van december, alleen nog maar één foto van molen de Windlust ingeleverd, uit
1998. Om ons dorpsarchief op te zetten hebben we ook jullie hulp nodig om deze te vullen. Wilt u meer
informatie of heeft u (papieren) documenten neem dan contact met mij op; via fofaber@hotmail.com
Of kom langs op Graauwedijk 66.
Foktje Faber

Hét activiteitencentrum voor Iedereen
Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten,
voorstellingen en alle zaalsporten.
Multifunctionele gebruiksmogelijkheden
tot 300 personen
Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
Contact en reserveringen:
Henk Heinen: 06 - 12 08 88 888

dorpshuisdepompel@gmail.com

DE POMPEL

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-785234
contact en reserveringen:
Henk Heinen: 06-12 08 88 88
beheerderpompel@gmx.com

Òns Dorpshuis

Nieuwsbrief maart 2021
Het verenigingsleven ligt nagenoeg op z’n gat, de bestuursvergaderingen kunnen de laatste maanden
per mail worden afgedaan en het versterkingsoverleg lijkt ook niet erg van de grond te komen. Maar
we kijken intussen wel vooruit. De verwachting is immers dat we in de zomer weer open kunnen. Oh
... dan zijn we altijd een poosje dicht!
Ach, we leven bij de dag. Als de Pompel weer op een redelijke manier gebruikt kan worden, dan doen
we dat ook onmiddellijk. Intussen is het gebouw
toch wel open, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zie het mondkapje hiernaast.
Zoals eerder gemeld hebben we vaste bewoners,
nl medewerkers van de gemeente. Daar zijn op
de woensdagen twee ambtenaren met toezichthoudende taken voor de bouw bijgekomen zoals
in de nieuwsbrief van de gemeente te lezen is.
Een uitdaging wordt het goed verloop van het
verkiezingsbureau dat op 17 maart in de Pompel
neerstrijkt. We zullen een goede routing moeten
handhaven, let dus op de pijlen en aanwijzingen.
Ongemerkt wordt er voortdurend gewerkt aan kleine verbeteringen die zichtbaar zullen worden als we
weer geheel in functie kunnen zijn. Stoelen worden geïnspecteerd, bergruimtes worden beter benut, het
wifi signaal heeft een betere dekking gekregen en we bereiden een kassasysteem voor. Hiervoor
konden we door oplettendheid €2500.- subsidie ontvangen van MAEX Impuls Groningen, na eerder
bot te hebben gevangen bij Loket Leefbaarheid. Daar werd geoordeeld dat een kassasysteem een
bijdrage zou zijn in de exploitatie. We vroegen ons af wat dat uitmaakt als een gezonde exploitatie ten
goede komt aan de instandhouding van een dorpshuis. Maar goed, MAEX is een landelijk platform dat
helpt maatschappelijke impact te maken
Als we eenmaal weer los gaan: zijn er dan nieuwe initiatieven waaraan we ruimte kunnen bieden? Dat
is een vraag aan de lezer dezes: Wie wil zich inzetten voor een competitieopzet voor kaarten, darts,
snooker of een (regelmatige) avond organiseren voor bingo, zingen, sporten, koken, etc etc. Graag je
reactie, al zijn het maar ideeën naar Henk. Zie contact in de kop.
Zoals we vorige nieuwsbrief al meldden: ons cafetaria is open op woensdag en vrijdag, alleen afhalen
natuurlijk: bestellen vóór 11 uur via de app van Henk Heinen: 06-1208.88.88 Bestel een balletje voor
het avondmaal! Het bestuur deed een smaaktest en de gekozen bal kwam er als beste uit. Proberen dus!
Wie meldt zich aan als nieuw bestuurslid? Het bestuur bestaat nog uit 5 personen maar we zien graag
wat versterking. Onze contacten met de vereninging Groninger Dorpen zijn interessant, de
versterkingsopgave is uitdagend, de horeca en het contact met andere vrijwilligers zijn verrijkend. Dus
wie ...?
Als je gewoon wat te melden hebt, kom dan langs op onze vergadering: elke eerste dinsdag van de
maand, 19:30u, in de Pompel. We zijn actief op Facebook (zoek: Stichting de Pompel), daar kun je
alle ontwikkelingen en oproepen gemakkelijk volgen.
Heb je ineens een goed idee? Stuur dan een mailtje!
Gert de Vries namens Stichting Dorpshuis de Pompel
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Nieuwsbrief
maart 2021
Gemeentelijke rol in de versterking
De DVO nam deel aan een informatie bijeenkomst rond versterking in Midden Groningen, georganiseerd
om de gemeenteraad in te lichten. Naast ambtenaren konden Gert de Vries en Cees Wildervanck
bijdragen leveren over de voortgang en ervaringen voor respectievelijk binnen en buiten het dorp. Na
afloop is een schriftelijke vraag gesteld aan de wethouder José van Schie:
"Hoe kan de gemeente haar invloed op de versterkingsoperatie waarborgen middels haar regierol? We
vragen dit omdat de NCG doorgaans het tempo van versterkingen bepaalt door haar kaders en
beschikbaarstelling van budget via het ministerie.
In hoeverre heeft de gemeente regie in dit proces om de belangen van bewoners centraal te houden? Moet
de gemeente ondanks haar regierol niet teveel naar de pijpen van de NCG dansen? Dit speelt nu
voornamelijk in het buitengebied van Overschild"
Het antwoord van de wethouder geeft duidelijkheid over de procesgang en werkverhoudingen:
“Je hebt gevraagd hoe de gemeente haar invloed op de versterkingsoperatie kan waarborgen middels haar
regierol en gewezen op een paar voorbeelden waarin het naar jouw indruk niet goed loopt. Hierbij een
antwoord op hoofdlijnen.
Zoals je ongetwijfeld bekend is stelt de gemeenteraad op grond van de voorliggende wet- en regelgeving
jaarlijks een programma van aanpak vast op basis van risicoprofielen met daarin een prioritering van
gebouwen die mogelijk versterking behoeven. Inmiddels is twee keer een dergelijk plan vastgesteld en
werken we aan de voorbereiding van het derde plan. De ervaring leert dat als gevolg van tussentijdse
wijzigingen in normen/kaders en het tekort aan personele capaciteit de planningen niet of nauwelijks
gehaald worden. Er is het afgelopen jaar, ondanks corona, wel sprake van enige verbetering, maar het gaat
nog steeds erg langzaam. Verder constateren we dat we met een planning van opname en beoordelen er
niet zijn. We hadden eerder het beeld dat daarna de voorbereiding en uitvoering van de versterking van de
panden op redelijke termijn zou volgen, maar inmiddels is ons duidelijk dat hier ook scherpere afspraken
over gemaakt moeten worden tussen gemeente, NCG en de woningcorporaties. Het nieuwe plan van
aanpak zal ook afspraken bevatten over de verdeling van de beschikbare uitvoeringscapaciteit over de
adressen die inmiddels beschikken over een VA.
1. We willen in het komend jaar dus harde afspraken over alle fases van versterking en komen tot een
meerjarenprogramma, waarin duidelijk is voor iedereen wanneer wat gebeurt. Ik verwacht overigens dat
het nog wel enkele jaren duurt eer de versterking is afgerond. Maar dan kunnen we de mensen ook een
beter perspectief geven en weten ze waar ze aan toe zijn.

H. Pot
bouwbedrijf b.v. Woltersum
Uw partner voor al uw bouwwerkzaamheden

Aardbevingsschade-herstel en
Versterken van uw woning
(ver)bouwen in overleg!
Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum (050) 3021555

2. Verder willen wij op lokaal niveau een beter inzicht in de voortgang per kwartaal, zodat we bij
ontstane of te verwachten vertraging eerder kunnen nagaan welke acties wij als gemeente kunnen/moeten
ondernemen. Daar waar vertraging ontstaat als gevolg van gemeentelijk handelen bij vergunningverlening
etc. kunnen we acties ondernemen. In het traject tussen inwoner, aannemer en NCG (m.u.v. batch 1588)
hebben wij in beginsel geen rol. In de praktijk hebben wij dan ook geen zicht op de voortgang van
individuele trajecten. Het komt soms in beeld als er iets misgaat, maar lang niet altijd. Op grond van onze
ervaringen zijn de oorzaken van vertragingen velerlei en niet altijd toe te schrijven aan NCG. Ook
aannemers verschillen nog al in aanpak, stijl en communicatie. We zien met enige regelmaat dat
aannemers afhaken, zich verkijken op de klus, gedoe krijgen met bouwgarant of woningborg of met de
inwoner. Maar het komt ook voor dat NCG niet snel genoeg handelt. En we zien dat het voor nogal wat
inwoners een hele last is om dit goed voor elkaar te krijgen. Waar mogelijk bieden we de helpende hand.
We onderzoeken nog of we op dit punt extra inzet moeten organiseren.
3. In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de uitvoeringsmacht van de NCG verder wordt
versterkt. Als regio zetten we ons hiervoor in. Het is echt nodig dat NCG los van BZK en EZK (en op
achtergrond Financiën) knopen kan doorhakken. NCG wordt vaak belemmerd van hogerhand en dat moet
doorbroken worden. Als NCG meer ruimte krijgt en neemt, wordt het voor ons als gemeentes ook
makkelijker om zaken te doen en knopen door te hakken. Niet alleen bij schrijnende gevallen, maar ook in
het regulier traject. Het is op papier geregeld, maar moet nu in de praktijk wel blijken. Als regio en
individuele gemeenten voeren we veel overleg met NCG; ambtelijk wekelijks en soms dagelijks, en
zoveel als nodig is, bestuurlijk met enige regelmaat. Opgemerkt moet worden dat de meeste medewerkers
van NCG het beste willen, maar niet altijd over het mandaat beschikken om dat te doen wat nodig is.
Je hebt een paar gevallen genoemd, waar ik niet verder op inga, omdat het kwesties van derden betreft.
Maar zoals gezegd, proberen wij ambtelijk en bestuurlijk de helpende hand te bieden, en het te regelen
waar we kunnen. Ons team besteedt veel tijd aan het helpen en oplossen van individuele problemen en als
het kan/moet hakken we als bestuur knopen door. Misschien niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar we
doen het wel. We zijn van plan hier ook extra ondersteuning op in te zetten. De problemen variëren van
gedoe rond vergunningverlening, bestemmingsplannen, fysieke- en psychische problemen, technisch en
budget advies, een luisterend oor, knelpunten in batch 1588 etc.. En we spreken NCG aan op zijn
verantwoordelijkheid.
Verder lijkt het er op dat er een tekort aan personele capaciteit ontstaat of is ontstaan, zowel bij NCG als
aannemers, en ook gemeentes ondervinden problemen bij het invullen van vacatures. Wel te verklaren
gelet op de enorme opgave en de krapte op de arbeidsmarkt, maar het helpt niet. Ook is er een groot tekort
aan projectleiders; iedereen (gemeente, NCG, woningcorporaties) vist in dezelfde vijver.
Bij de batch 1588 hebben wij als gemeente een andere rol bij het verstrekken van de subsidies en dit
maakt dat wij ook wat meer kunnen sturen dan bij de overige batches. Tegelijkertijd ligt hier een
subsidieverordening met duidelijke kaders. Wij moeten laveren tussen kaders en maatwerk. Maar ook hier
geldt dat we alleen in actie kunnen komen, als we weten dat er een probleem is, en er zijn ook inwoners
die het liever zelf aanpakken en oplossen.
Conclusie:
Hebben we nu voldoende mogelijkheden om onze regierol op te pakken? Op papier is een aardige stap
gezet, maar we moeten er hard aan trekken om het in de praktijk waar te maken. Het kan en moet beter,
de wil is er, maar de werkelijkheid is taai en weerbarstig. Maar we blijven er aan trekken.”
Met vriendelijke groet,
José van Schie, Wethouder

WWW.ALEXBADKAMERS.NL
Mijn naam is Alex Rusthoven, uw specialist voor badkamer en toilet.
U kunt bij mij terecht voor uw complete badkamer en ander sanitair.
Of u nu een eenvoudige badkamer of een luxueus ontwerp op maat
wilt, ik help u graag.
Ik denk met u mee, geef advies in ontwerp, kleuren, materialen, etc.
en neem desgewenst de gehele uitvoering op mij!
Het leveren en monteren van het sanitair behoort ook bij mijn
werkzaamheden. Samen gaan we naar de groothandel in sanitair,
waar u talloze mogelijkheden voor de inrichting en aankleding kunt
bekijken en uitzoeken. Na het samenstellen van de inrichting bij de
groothandel maak ik een vrijblijvende offerte voor u.
Door mijn jarenlange ervaring met het plaatsen van badkamers en
ander sanitair bent u verzekerd van kwaliteit, een vakkundige
uitvoering en een mooi resultaat!
Nieuwsgierig geworden?
Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende offerte!
Alex Rusthoven tel. 062293373
Email: alexbadkamers@gmail.com

Wij Gedenken

Jan Adriaan Haken
Hij overleed op 2 december 2020 op 90 jarige leeftijd.
Hij heeft gewoond aan de Graauwedijk 77 te Overschild.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,heel veel sterkte met
dit verlies.

Johanna Cornelia Markenstein
Anja
Zij overleed op 16 februari 2021 op 79 jarige leeftijd te Overschild
Wij wensen haar nabestaanden heel veel sterkte toe.

Nieuw geboren in Overschild

Uit ons dorp vertrekken 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 of fotoboek te overhandigen.
De redactie heeft kennis gemaakt met:

Ewout en Annie Stel
Graauwedijk 72

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

Hallo dorpsgenoten,
Wij zijn Ewout en Annie Stel en wij wonen sinds December samen met onze hond Yuki en kat Jack
aan de Graauwedijk 72.
We zijn allebei opgegroeid op het platteland en woonden hiervoor in Baflo in een rijtjeshuis, maar
misten daar toch de vrijheid. Na lang zoeken vonden we eindelijk maar toch ons droomhuis! We
wonen hier sinds december en genieten ontzettend van de mooie omgeving en het vrije uitzicht. En als
bonus kunnen we elke dag genieten van de reeën in het weiland naast ons huis.
We zijn al veel leuke mensen tegen gekomen en onze buren gaven ons meteen een welkom gevoel.
Tijdens de wandelingen met onze hond maken wij graag een praatje, dus wie weet tot snel!
Groetjes Ewout en Annie

Tot ziens Overschild!
In 2002 is Rammona met haar ouders en broertjes in Overschild komen wonen, in 2007 kwam Jelle er bij in.
In 2010 zijn we heel even 4 jaar weggeweest naar Siddeburen om vervolgens weer terug te keren op het oude
nest nadat Joke het huis aan ons verkocht had.
De tijd is voorbij gevlogen, Wij hebben hier oprecht
genoten en hebben ons altijd ingezet waar nodig voor
het dorp en haar inwoners. Rammona veelal voor de
werkgroep Evenementen en Jelle in de keuken van De
Pompel.
Na veel wikken en wegen hebben we nogmaals de
oversteek gewaagd naar Siddeburen en wonen we
alweer een kleine 4 maand in ons prachtige huis waar
we dagelijks van genieten.
Onze oude woning aan de Graauwedijk is inmiddels
gesloopt en de grond is verkocht aan de omliggende
buren en hopen dat zij net zoveel van dit plekje genieten als dat wij gedaan hebben.
We zullen nog vaak in Overschild komen al was het maar omdat Rammona zich nog steeds inzet voor de
werkgroep Evenementen en Jelle voor het dorpshuis.
We wensen jullie allemaal het allerbeste in deze roerige
periode en willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan het fijne wonen in Overschild.
De koffie staat klaar in Siddeburen, wees welkom!
Ons nieuwe adres is:
Aeilko bulthuisstraat 3
9628GA
Siddeburen
Groeten Jelle, Rammona, Naomi, Nick en Nova.

WINDLUST MAIL
Zo, de kop is er eraf en we zijn
weer met nieuwe moed
begonnen aan een nieuw
maalseizoen. Op het laatst in
december is het ons nog gelukt
om alle graan weg te malen en
af te voeren. Bij elkaar hebben
we bijna 1400 kg. gemalen in
2020 en dat is best wel veel.
Henk Kruizena heeft deze
maand toch nog een keer
graan geleverd en de eerste
zakken zijn alweer gemalen.
Jammer is wel dat de
kruimogelijkheid nog steeds
zeer beperkt is, waardoor we
alleen met wind vanuit ZZO tot
de richting van waaruit de wind
meestal waait in Nederland.
Nog niet bekend is wanneer de
reparatie van het
boventafelement ter hand wordt
genomen. Wel bekend is dat het
een dure grap gaat worden want
de kap zal een stukje moeten
worden opgetild om erbij te
kunnen. De vorige
SP
heb ik het gehad over het maken van een uilenkast in de molen en daar hebben we ook een
begin mee gemaakt. De kerkuil hebben we de laatste weken echter niet meer gezien dus
hebben we de aktiviteiten op dit gebied voorlopig even op een laag pitje gezet, maar zodra de
uil zich opnieuw vertoont nemen we zijn huisvesting weer serieus.
Andere zaken eisen momenteel wat meer onze aandacht op zoals bijvoorbeeld de afwerking
van het motorhuis en de plaatsing dit jaar van de BRONS-motor erin. Wij hopen dat dit nog
deze zomer en herfst gaat plaatsvinden en dat zal ook met enige festiviteiten gepaard gaan.
Hou de kranten en de Schildjer Proat maar in de gaten. Zodra ik wat meer weet krijgt u het te
horen. Inmiddels hebben we de hele molen aan een onderhoudsbeurt onderworpen, alle
zolders zijn van stof en onregelmatigheden, o.a. een hoop dode vliegen, ontdaan en er is
overal opgeruimd. Je staat er steeds weer van te kijken hoeveel zooi er in de loop van een jaar
in de molen naar binnen wordt gedragen. Aangezien wij, Marius en ik, allebei niet meer heel
dicht in de buurt van de molen wonen, komt het wat vaker voor dat restmaterialen blijven
liggen. Vroeger ging ik er door de weeks nog wel eens even heen en nam ik het mee maar dat
gebeurt nu veel minder vaak.door de covid-19 perikelen komen er praktisch geen bezoekers
in de molen. De enkeling die zich desondanks toch bij de molen vervoegt is welkom mits
hij/zij alle maatregelen om besmetting te voorkomen in acht neemt. Er staat beneden bij de
trap een flesje ontsmettingsmiddel met een keukenrol, graag een mondkapje voor, 1 ½ m.
afstand houden en met niet meer dan twee personen.

Deze keer een korte mail want de grote dingen moeten allemaal nog gebeuren en tegen die
tijd kom ik daar uitgebreid op terug.ierbij nog een paar foto’s uit de tijd dat de molen op
instorten stond.
Tot mails/meels
Lex

Kinderspeelweek 2021
We hebben een jubileum te vieren..

Voor de 40e keer op de maandag beginnen met het bouwen van de hutten, het
40ste jaar op rij met een week vol plezier en gelach, voor de 40e keer het
bekende speelweeklied zingen, voor de 40e keer…
En zo kunnen we natuurlijk nog wel even door gaan.
We houden de actuele veranderingen m.b.t. de coronacrisis nauwlettend in de
gaten. Wij gaan ons uiterste best doen om weer een fantastische week te
organiseren. Dit is ons vorig jaar ook gelukt, dus daar gaan we dit jaar gewoon
weer voor! Wij hopen natuurlijk dat jullie er allemaal weer bij zijn!

Heb jij nog tips of ideeën? Laat het ons weten!
Via de mail kswo@live.nl of benader een van onze bestuursleden.
PS. Wij zijn druk bezig om onze website aan te passen
www.kinderspeelweekoverschild.nl.
Hij is nog niet up-to-date, maar tot die tijd kun je actuele informatie vinden op
onze Facebookpagina ‘Ksw Overschild’.
Tot dan!
Bestuur kinderspeelweek Overschild
Fleur, Mark, Martijn, Sandra, Johan en Marleen

AUTOBEDRIJF

WIST U DAT…
-

Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen?
Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen?
Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn?

-

Wij over meerdere leenauto’s beschikken?
Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben?
Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren?
Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan?
Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn?
Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn?
Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn?
Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben?
U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen?

BEL OF KOM LANGS,
DE KOFFIE STAAT KLAAR
Autobedrijf Van der Laan B.V.
Graauwedijk 49
Tel: 0596-566460
Mob: 06-53321648
Mob: 06-57707223
info@vdlaansaabspecialist.nl
www.vdlaansaabspecialist.nl

Pasen in Overschild
De paashaas is zijn eieren verloren, helpen jullie hem
mee zoeken? Dit kan op……..

zaterdag 3 april
14:00 – 15.00 uur
Leeftijd: t/m 10 jaar

Verzamelen bij de ingang van het wisseldorp.

Pasen in Overschild, ben jij erbij?
Je kan je opgeven tot en met dinsdag 30 maart bij Gabriella via het
telefoonnummer: 0650589154.
Van de werkgroep Evenementen

DE
SCHILDJER
EETCLUB
De lente is begonnen, hoewel wat schuchter. Helaas kunnen we dat van de Eetclubactiviteiten nog niet zeggen. Het corona-virus houdt ons nog steeds in de greep. Zodra
het weer veilig kan zetten we de pannen op het vuur voor een lekkere en gezellige
maaltijd. Heb je suggesties voor een feestelijke herstart van onze eetontmoetingen of
heb je vragen, mail dan met Rob Gramberg (grambergrob@hotmail.nl) of gooi een
briefje in zijn brievenbus (Kanaalweg 19).
Wil je t.z.t. de Eetclub flyer over een herstart graag digitaal ontvangen, stuur dan een
emailbericht met naam, adres en telefoonnummer aan hetzelfde emailadres (zie boven)
van Rob Gramberg.

__________________________________________________
WERKGROEP “KUNST AAN DE MUUR”.
Ze hangen er al weer een poosje: de mooie schilderijen van Marja Verstoep.
En wat de werkgroep betreft blijven ze ook nog wel even hangen. Prachtig zijn ze.
Helaas kunnen momenteel slechts weinig mensen van deze kunst genieten. Hopelijk kunnen we
over een poosje weer gewoon naar De Pompel om wat te eten en te drinken. Als je er dan toch
bent, ga die kunstwerken dan eens op je gemak bekijken. Geniet van de creaties en vergeet de
omgeving. Je waant je in het Rijksmuseum.
Op het binnenplein bij het biljart/pingpongtafel vind je een notitieboek waar je je indrukken in
op kan schrijven. Ook vind je er informatie over Marja, onze dorpsgenote. Wist je dat sommige
kunstwerken gekocht kunnen worden? Neem daarvoor contact met haar op.
De vorige keer hebben we een oproep gedaan aan de Schildjers om ons deelgenoot te maken van
hun creatieve huisvlijt. Kennelijk wordt er weinig getekend en/of geschilderd, want we hebben
geen enkele reactie mogen ontvangen.
Wil je toch alsnog reageren? Een berichtje aan de werkgroep volstaat (b.v. Rob Gramberg via
grambergrob@hotmail.nl of een kort briefje in zijn brievenbus aan de Kanaalweg 19).

Drink met mate, maar geniet onbeperkt en onbeheerst van de Kunst aan de Muur.

•
•
•

Nieuwbouw •
Verbouw
•
Renovatie •

Hoofdweg 90
Siddeburen

Onderhoud
Agrarisch
Aardbevingsbestendig bouwen

T: 0598 432 444 9628 CR
www.fledderman.nl

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Algemene ledenvergadering van S.V. Mono
Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de vergadering van S.V. MONO.
Datum:
Locatie:
Aanvang vergadering:

Nader te bepalen.
de Pompel
20.00 uur

Agenda:
1) Opening van de vergadering
2) Vaststellen van de agenda
3) Mededelingen
4) Notulen van de vorige ledenvergadering
5) Jaarverslag secretaris
6) Financieel verslag penningmeester
7) Verslag kascommissie
8) Benoeming kascommissie 2021
Bestuursverkiezing

9) Vaststellen contributie
10) Rondvraag
11) Sluiting van de vergadering

- Bas Pen aftredend, niet herkiesbaar
- Rebecca Nienhuis aftredend, niet herkiesbaar
- Bram van der Veen aftredend, niet herkiesbaar

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949
Notulen algemene ledenvergadering S.V. MONO
Datum: woensdag 7 oktober 2020
Locatie: Dorpshuis de Pompel
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Klaasje Pen, Greet Nijborg, Bas Pen, Alina Doornbos,
Patricia Dilling, Bram van der Veen en Rebecca Nienhuis
Afwezig: Willem de Jong
1) Opening van de vergadering
Vergadering wordt geopend om 20.10.
2) Vaststellen van de agenda
Niks toe te voegen.
3) Mededelingen
Slechte opkomst
4) Notulen van de vorige ledenvergadering
Geen op of aanmerkingen
5) Jaarverslag secretaris
Voorgelezen en goedgekeurd.
6) Financieel verslag penningmeester
Goedgekeurd
7) Verslag kascommissie
Heel netjes, duidelijk en overzichtelijk. Er is decharge verleend.
8) Benoeming kascommissie 2021
Voor komend jaar zijn Foktje Faber en Mark van Maar die de kas controleren.
Als reserve staat Greet Nijborg.
9) Bestuursverkiezing
Het bestuur blijft onveranderd.
10) Vaststellen contributie
Contributie blijft 5 euro.
11) Rondvraag
Er waren geen vragen.
12) Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten om 20.35.

Nieuws s.v. Mono

Voor alle sportliefhebbers,
Het volleyballen is dit seizoen helaas niet mogelijk geweest. Normaal beginnen we de eerste zondag van
april met voetballen op het sportveld. Met de geldende regels mogen alleen mensen tot 27 jaar buiten
sporten in teamverband. Zodra de regels veranderen gaat het voetballen ook weer van start.

Wat wel door mocht gaan is een sportinstuif Overschild speciaal voor
de kinderen.In samenwerking met de buurtsportcoach van de gemeente
Midden-Groningen, Albert-Jan Kuipers hebben we een leuke sportieve
ochtend gehad. Vijftien kinderen zijn hier op af gekomen en hebben
zich vermaakt met boogschieten, voetballen en nog veel meer spellen.
Hieronder een aantal actie foto’s.
De kinderen hebben dit als zeer leuk ervaren. En is zeker voor herhaling
vatbaar!!

Voor de rest is het voor ons als bestuur allemaal nog heel onzeker wat er gaat gebeuren. Voorgaande jaren
hebben we in de maart editie een oproep voor de ledenvergadering, onze jaarlijkse wandeltocht. En niet te
vergeten onze sport en speldag. Dit is alleen nu allemaal een heel grijs gebied.
Hou daarom goed onze Facebook pagina S.V. Mono Overschild in de gaten, want als we weer wat mogen
zetten we het daarop.
De agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering hebben we alvast in de Schildjer Proat gezet.
Hopelijk tot snel.
En zoals altijd een oproepje voor nieuwe bestuursleden.
Voel jij je geroepen om te helpen met sportactiviteiten in het dorp, vind je het belangrijk dat deze sporten
ook in de toekomst blijven gewaarborgd, en vind je het gezellig om onderdeel uit te maken van het bestuur,
neem dan contact op via s.v.mono.overschild@hotmail.com of contact een van de bestuursleden.

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

Menko Hammenga

Dag allemaal,
Hoe optimistisch we in de vorige Schildjer Proat ook
waren, van alle plannen die we maakten is niets terecht
gekomen. De lockdown werd alleen maar zwaarder en er is
zelfs een avondklok ingesteld.
Tot zover corona.
Dan nu theater en alles wat er bij hoort voor Overschild. Goed, er wordt niet gespeeld en er
wordt ook niet gerepeteerd maar we hebben wel plannen. Zo gaan we in het najaar door met
Inundatie. De hele spelersgroep heeft toegezegd om de reeks van Inundatie af te spelen. Een
enorm compliment van de groep waar ik oprecht trots op ben. Na de zomer gaan we, als
corona het toelaat, repeteren en vanaf oktober spelen we weer, met natuurlijk een Grande
Finale in Overschild.
Dan het stuk wat nu in volle repetitie zou moeten zijn, SCHILDJER PROAT. Een
voorstelling over de gasellende/versterkingsoperatie in Overschild.
Hoe lastig ook, er is besloten dat we dit jaar niet gaan spelen. Dat is jammer maar
tijdschema’s laten ons geen andere keuze. Inundatie en Schildjer Proat kunnen om logistieke
redenen niet gelijktijdig in productie.
Dat betekent dat er dit jaar geen reguliere voorstelling is maar dat we een jaartje moeten
overslaan met de hoop/vrees dat onze voorstelling dan niet meer actueel is en iedereen weet
waar hij/zij aan toe is in de versterkingsoperatie.
Daarom: Mijn wens voor iedere aardbevingsgedupeerde is dat er nog dit jaar voor iedereen
duidelijkheid is en er een start wordt gemaakt met de versterking van je huis zodat we
allemaal weer rustig kunnen slapen en de draad weer kunnen oppakken van ons leven.
Daarom: Mijn wens voor de wereld is dat corona nog voor deze zomer onder controle komt
en we weer gewoon met elkaar kunnen omgaan. Wat mis ik de gezelligheid, de lol maar
vooral het contact met elkaar. Eindig ik toch nog met corona……
Klaasje

zomaar een foto: @Wilco van der Laan

Hoofdweg 57
9627 PB Hellum
0598-431135
Info@hwmollema.nl
www.hwmollema.nl

Ontwerp

Boomverzorging

Aanleg /
onderhoud

Houtbouw

Bestrating
Robotmaaier

Waterbouw /
Vijveraanleg
Bestrijding
Eikenprocessierups

Wie zijn wij?
Een hoveniers- en bestratingbedrijf met 30 á 35 specialisten in dienst. De experts
leveren diensten van ontwerp tot nazorg. Vanuit Hellum wordt met een team van
bekwame hoveniers en stratenmakers, voor particulieren, bedrijven, overheid en
semioverheid op uiterst professionele wijze plannen uitgevoerd.
Sinds onze verhuizing per 1 april 2020 naar Hoofdweg 57 te Hellum ook hét adres
voor aankoop van stenen. Op onze showborden is een ruim assortiment
gepresenteerd.

Onze visie
‘Goud voor groen’ is waar wij voor staan. Wij zoeken naar het beste samen met jou!
Wij onderscheiden ons met ons specialisme en het gebruik van goed aangeschreven
producten. Ons doel is om kwaliteit te leveren, ofwel buitengewoon goede diensten.

Vacatures
Lijkt het je geweldig om te werken bij een (te) gekke baas, met 30 á 35 enthousiaste
collega’s? Heb jij twee gouden handjes om tuinen en parken aan te pakken met
bijvoorbeeld hout, gereedschap, grond, bestrating, water, creativiteit of groene
vingers? Wil je je inzetten om een mooi hoveniersbedrijf nóg beter te maken?
Bekijk de vacatures op onze website.

IJsclub Schildmeer en omstreken
Het is zondagavond 24 januari. Na studiosport begint het NOS journaal, daarin weg
knikkebollend schrikken de bestuursleden van IJsclub Schildmeer en omstreken op wanneer
weerman Peter Kuipers Munneke meldt dat de ‘Siberische Beer’ eraan komt. Bij deze
zegswijze weten wij als weerhobbyisten hoe laat het is. Met ogen zo groot als schoteltjes
hangen wij aan Peter ’s lippen. Hij voorspelt winterweer die in jaren ons land niet bereikt
heeft en is daarom direct door ons gekozen tot weerman van het winterseizoen 2020/2021. Dit
gezegd hebbende zien wij in de dagen die volgen dat ook Peter weer veilig met beide benen
op de grond is komen te staan.
Er komt ijs om op te schaatsen. Vanaf zaterdagavond 6 februari zet de vorst zijn beste beentje
voort. Met een gure wind is het stil op straat, en het begint licht te sneeuwen. Wij zijn er klaar
voor om de leden een perfect ijsvloertje aan te bieden. Maar dan, blijkt maandagavond de
ijsvloer wel betreedbaar, maar niet schaatsbaar. De sneeuw met de wind heeft er een oneffen
geheel van gemaakt. Met de pomp heeft het bestuur getracht er een ijsbaan van te maken,
zonder succes. Afgesproken werd een trekker met watertank te huren. Met vier tanken water
uit het Eemskanaal was het op woensdagavond letterlijk de geboortegolf van de ijsvloer. ( De
trekker met watertank is ons kosteloos beschikbaar gesteld door de Firma Entjes te
Slochteren. Firma Entjes, hartelijk dank daarvoor namens alle leden. ) Met vorst in dubbele
cijfers werd het van vloeibaar naar vast en liep het bestuur tevreden op dondermiddag op de
ijsbaan. Besloten werd vrijdagochtend om tien uur de ijsbaan te openen voor de leden. Wat
volgde was een heerlijk schaatsweekeinde met zon overgoten weer. Het was voor het bestuur
een genot om te zien hoe jong en oud genoten hebben. Dankzij het ‘Siberisch Beertje’.
Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijn voorjaar, zomer en najaar toe. Het bestuur kijkt
nu alweer uit naar de winter en berichten jullie daarover in het Schildjer Proat van september.

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

maandag
dinsdag
woensdag.
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Column: Cees Wildervanck
Lachen, NCG - IMG: 0 - 0
We moeten het natuurlijk niet te vaak over het aardbevingsgedonder hebben maar soms
gebeurt er iets dat toch wel de moeite van het vermelden waard is. Hóórt!
Zoals zovelen zeur ik al sinds de eerste bevingen om onderzoek van de fundering van mijn
huis want ik weet niet zeker of die basis van ons gezin de bevingen wel levend heeft
doorstaan. Verschillende keren komen er deskundigen(?) van achtereenvolgens NAM, CVW,
TCMG en IMG langs. Het bontst maakt de 'deskundige' van het CVW (dat dan nog actief
werkt aan het opbouwen van zijn voortreffelijke reputatie) het. Hij loopt in vijf minuten rond
het huis. Op basis daarvan zegt hij dat de fundering in orde is. De rapportage van het CVW is
conform.
Nóg een verzoek gedaan. Maar in het Herziene Adviesrapport staat: 'De deskundige heeft
echter aangegeven dat, gezien het algehele schadebeeld van uw woning, nader onderzoek naar
de fundering niet noodzakelijk wordt geacht.' Die weigering wordt ook nu weer niet met
argumenten onderbouwd.
Nóg een keer een verzoek. Antwoord CVW: 'Het antwoord op uw vraag loopt vooruit op de
stand van de wetenschap.' Geweldig, hè? Het zou niet misstaan in het roemruchte 'Het Grote
NAM Smoezenboek':
https://dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/smoezen/alle-smoezen.php
Bezwaarschrift ingediend. Maar: 'De bezwaaradviescommissie constateert dat Wildervanck
meerdere malen uitdrukkelijk heeft verzocht om een nader onderzoek naar de staat van de
fundering van zijn woning.' Zij constateert echter ook dat in het herziene adviesrapport van 10
september 2019 is geoordeeld dat 'gelet op het algemene schadebeeld van de woning een
nader onderzoek naar de fundering niet noodzakelijk wordt geacht.'
Wordt nog steeds vervolgd...
Maar dan komt de humor. Natuurlijk komt mijn huis in aanmerking voor versterking. Wiebes
heeft immers de zaak net zo lang getraineerd dat sloop/nieuwbouw - overigens op het
dubieuze argument dat het bevingsrisico voldoende afneemt - niet meer aan de orde is.
Jammer. Want toen het er aanvankelijk op leek dat het huisje waar ik al 34 jaar aan gehecht
ben zou worden gesloopt was dat een onaangename verrassing. Maar ja, flexibel als je bent
probeer je het dan positief te zien en bestel je voor een paar honderd Euro boeken over
energieneutraal bouwen en zo. En om dàn weer te horen te krijgen dat je al blij mag zijn met
een paar klossen en spouwankers in het huis waarvan je de fundering niet vertrouwt... tja.
Gelukkig bleek ik eind 2019 in aanmerking te komen voor het Koploperprogramma, dat 21
huizen in het Buitengebied van Overschild omvat. Het idee was dat al die
landarbeidershuisjes gelijk zijn, en dus op dezelfde manier kunnen worden versterkt. In april
2020 zou alles zijn beslag krijgen. Toen werd na geruime tijd ontdekt wat de bewoners zelf al
wisten, namelijk dat na 100 jaar verbouwingen, zetting, en niet te vergeten: bevingsschades,
de huizen natuurlijk helemáál niet gelijk meer zijn. Dat leidde tot grote vertraging.

Mijn eerste gesprek met de aannemer was eind september 2020. En pas eind januari van dit
jaar hoorden we weer wat. En wàt hoorden we! Wij citeren het Uitvoeringsdocument van
VIIA, het bureau dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen de Koplopers
regelt: 'In dit UO is er bij het bepalen van de versterkingsmaatregelen van uitgegaan dat
eventuele schade aan of verzakking van de fundering van de woning is hersteld dan wel
gestabiliseerd voorafgaand aan de uitvoering van de in dit UO opgenomen
versterkingsmaatregelen.'
En het IMG wil mijn fundering zelfs nog niet onderzoeken, laat staan repareren.
Ik heb deze Kafkaiaanse patstelling ook aan de Gemeenteraad verteld, toen Gert de Vries en
ik daar mochten vertellen hoe het gaat met de versterking in en om Overschild. (Mijn vrouw:
'Nou, dan ben je gauw klaar!')
De wethouder zou haar best doen maar kon niks beloven.
In verhouding tot de ellende die anderen van de bevingen en vooral van de
overheid(sinstanties) ervaren is mijn verhaal maar een peulenschilletje. Alleen in mijn geval
valt er als je goed zoekt nog iets te lachen.
Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: de link naar het derde Zwartboek dat onze Jeanne
d'Arc Sandra Beckerman kort geleden publiceerde. Zoek daarin ook maar even op
'Overschild'.
https://www.sp.nl/sites/default/files/wij_zijn_groninger_-_zwartboek_groningen.pdf

Overschild Schoon
Beste dorpsgenoten,
Vorig jaar kon vanwege corona de zwerfvuil actie helaas niet
doorgaan. Dit jaar willen wij graag op zaterdag 27 maart
weer zwerfvuil gaan rapen in Overschild, maar vanwege de
corona maatregelen zal dit iets anders gaan dan voorgaande
jaren en gelden de volgende afspraken:








Raap je afval met mensen buiten je huishouden? Zorg dat je maximaal met 1 persoon
op pad gaat en hou 1,5 meter afstand van elkaar. In je eentje of met je huishouden
opschonen blijft het veiligst.
Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en mensen met een zwakke
gezondheid.
Draag altijd rubber of latex handschoenen als je zwerfafval raapt. Of gebruik een
grijper. Gebruik je wegwerphandschoenen, gooi ze dan na het opschonen bij het
restafval. Supporter van Schoon handschoenen zijn geschikt voor hergebruik. Je kunt
ze op 40 °C wassen. Op 60 °C wassen kan ook, maar dan vervaagt de kleur. Ze zijn
niet geschikt voor de droger.
Vind je zwerfafval dat je niet vertrouwt? Laat het liggen.
Deel geen handschoenen, grijper of drinkfles.

Verder de algemene regels:







Hou altijd 1,5 meter afstand van anderen.
Ga niet naar buiten als je koorts of andere griepverschijnselen hebt.
Maak je handen vaak en goed schoon. Was ze minimaal 20 seconden met zeep.
Schud geen handen en raak je gezicht niet aan.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct na gebruik weg in een afvalbak.
Hoest of nies in je elleboog.

Tussen 12:00 en 13:00 uur verzamelen wij ons weer bij de Pompel met het door ons
verzamelde afval.
Als je graag het zwerfvuil in Overschild wilt opruimen en ons dorp nog mooier wilt maken,
geef je dan op bij Bart Leving, via de mail: dboverschild@gmail.com of telefoon /
whatsapp: 0629524505 of geef je op via de website: www.overschild.nu . Geef bij je
aanmelding op met hoeveel mensen je komt en of er ook kinderen meedoen.
Vooraf aanmelden is belangrijk, zodat er voldoende materiaal besteld kan worden. Voor
iedere deelnemer regelen wij dan handschoenen, een grijper en vuilniszakken. Voor de
kinderen zijn er ook veiligheidshesjes beschikbaar.
Voor de volwassenen vragen wij om zelf een veiligheidshesje mee te nemen.
Hopelijk tot de 27ste,
Bart Leving

BLOEMEN, BOEKETTEN

&

PLANTEN , BRUIDSWERK
Ook voor bezorgen in de
o mgeving van Schildwolde
Bestel via mail , WhatsApp
o f telefonisch

06 42249466

Elk weekend geopend

Weeroverzicht 2020
Het jaar 2020 was het zevende warme jaar op rij en was met een
temperatuur van 11,7ºC bijna het warmste jaar sinds het begin van
de metingen, alleen 2014 was nog iets warmer. Het langjarig
gemiddelde is 10,1ºC. Ook was het aan de droge kant, vooral in het
zuiden. Er viel landelijk gemiddeld 792 mm neerslag en normaal is
dat 847.
De verschillen in ons kleine landje waren erg groot, in Hoek van
Holland viel 985 mm neerslag en op sommige plaatsen in het oosten
en zuiden nog geen 500 mm, Daar was in oktober nog een
neerslagtekort van ruim 300 mm.
In Overschild viel 852 mm neerslag dit jaar, dus rond het jaarlijks
gemiddelde, vorig was dat bijna 100 mm minder. Dit kwam in het
noorden vooral door de kletsnatte maanden febr. okt, en december
Wereldwijd was alles in 2020 natuurlijk in de war door corona, maar
ook waren er veel grote natuurrampen zoals enorme bosbranden en
grote overstromingen en daardoor veel hongersnoden!
Het weer in Nederland kan voor 2020 getypeerd worden als: extreem warm, zeer zonnig en op veel
plaatsen aan de droge kant!
In Nederland zijn in 2020 14 dag records gesneuveld waarop het dus warmer werd ‘dan ooit’ sinds het begin
van de waarnemingen. We hadden gemiddeld 2028 zonuren en normaal is dit 1640 uur, prima dus voor de
opbrengst van de zonnepanelen. 2020 is uitgekomen op de derde plaats van de zonnigste jaren ooit sinds het
begin van de waarnemingen.
Ook waaide het geregeld stevig, dit speelde de ‘windboeren’ in de kaart!
Sneeuw was zeldzaam, alleen rond 26 februari was het in Brabant en Limburg wit en op 29 december viel in het
noorden plaatselijk wat sneeuw dat even bleef liggen.
De wintermaanden, tot 1 maart, waren uitzonderlijk zacht met een gemiddelde temperatuur van 6,4ºC
tegen 3,4º C normaal, het was de op één na warmste winter sinds de start van de waarnemingen. Rond de
jaarwisseling van 2019/2020 ontstond er, mee door de rook van het vuurwerk een zeer dichte mist met soms
maar 10 meter zicht.
Januari was heel zacht, droog maar wel somber. De hoogste temperatuur ooit op 31 januari gemeten was
13,3ºC. Rond 27 januari viel de neerslag soms in de vorm van sneeuw.
Februari was somber, uitzonderlijk zacht en record nat, vooral in het noorden. In Overschild viel 147
mm neerslag tegen 55 normaal. Het was de zachtste februarimaand ooit, ook gaf het 2de deel van de maand
heel veel wind met een zware storm op 9 februari. Op 16 februari werd het in Overschild 16ºC en in het zuiden
zelfs 18,3ºC wat nooit eerder was voorgekomen op die dag!
De laatste dagen van de maand waren koud met soms natte sneeuw!
De lentemaanden( maart, april en mei) waren zacht, heel zonnig en record droog.
Vooral de maanden maart en april waren gemiddeld veel warmer dan normaal, de laatste nachten van maart
waren koud met flinke nachtvorsten tot – 6 graden. April gaf een heel wisselend beeld, soms warm lenteweer
maar ook koud en schraal weer met veel wind en stuivende landerijen.
Dit uitzonderlijke droge weer met geregeld nachtvorsten ging door tot half mei, in Overschild viel in april maar
10 mm, in de drie lentemaanden samen maar 78 mm neerslag, normaal is dit 172 mm.
De zon scheen uitbundig in de lentemaanden, samen 805 uren tegen 517 normaal. Het is dan ook de zonnigste
lente ooit geworden. De droogte, de hoge temperaturen met vaak veel wind gaven op 1 juni al een
neerslagtekort van 250 mm.
De eerste snede gras werd omstreeks 1 mei gemaaid, de tweede begin juni, het waren soms magere
hoeveelheden maar wel van prima kwaliteit.

De zomermaanden (juni, juli en augustus) waren warm en zonnig met gemiddeld een normale
hoeveelheid neerslag, De julimaand was voor het grootste deel koel en vrij nat met een aantal ‘losse’ dagen
met mooi zomerweer. De neerslag in deze maanden viel bijna geheel in buien en daardoor waren de verschillen
groot, het noorden van het land was aanmerkelijk natter dan het zuiden. Omstreeks 15 juli kon de derde snede
gras gekuild worden.
De laatste dagen van juli werden nog heel warm met temperaturen van boven de 30º C
Dit warme weer zette zich, na een kleine dip begin augustus, door.
Op 5 augustus begon er een hittegolf die maar liefs 13
dagen duurde. Nog nooit eerder waren er zoveel
tropische dagen van boven de 30ºC achter elkaar. Ook in
een aantal nachten achterelkaar kwam de temperatuur niet
beneden de 20ºC, meerdere weerrecords werden gebroken.
In het noorden kwam op 18 augustus een eind aan de
extreme warmte, in het zuiden kwam de temperatuur pas op
de 23ste onder de 25 graden. Daar werd het ook het warmst,
met in Arcen op 8 augustus ruim 37 graden.
De graanoogst verliep door het mooie en droge weer heel
snel en voorspoedig met matige tot goede opbrengsten. De grasgroei liep tijdelijk vertraging op door de hitte,
maar kreeg daarna door het groeizame weer een enorme groeispurt die de hele herfst doorging. Zodoende kwam
er toch voldoende voer van het land want ook de snijmaïs gaf goede opbrengsten.
De herfstmaanden (september, oktober en november) waren zonnig en heel zacht. September was droog,
oktober nat en november weer heel droog. Omstreeks 15 september werd er een aantal dagen warme tropische
lucht aangevoerd wat ook tropische temperaturen gaf tot 35 graden!
Nooit eerder werden zulke hoge temperaturen gemeten op 15 september.
Oktober gaf een herfstachtige start met veel regen, gelukkig kwamen we vanaf 13 oktober onder een
hogedrukgebied te liggen en kon er daarna weer volop gekuild en geoogst worden.
November begon wisselvallig maar het werd verder een droge en zonnige maand, met maar 26 mm. neerslag
in Overschild. Op 29 november was de enige vorstdag van deze herfst. (24 uur onder nul)
De maand december was zacht en nat met veel sombere dagen, het is altijd al de maand met de minste zonuren,
het zijn er gemiddeld maar 49.
Maanden 2020

Gem. mm Langj.
2020
mm

Overschil Temp.
d mm
gem.

Langj.
Zonuren
gem.temp 2020

Langjarig
gem. zon

Januari

46

73

60

6,2

3,1

49

62

Februari

147

55

147

7,2

3,3

73

85

Maart

51

68

33

6,8

6,2

194

125

April

11

44

10

11,1

9,2

287

178

Mei

15

61

35

13,1

13,1

324

213

Juni

84

68

69

17,5

15,6

232

201

Juli

66

78

102

17,0

17,9

217

211

Augustus

72

78

95

20,4

17,5

229

195

September

65

77

53

15,2

14,5

201

143

110

83

102

11,3

10,7

77

115

November

31

82

26

8,9

6,7

97

63

December

94

80

120

5,6

3,7

48

49

Totaal 2020

792

847

852

11,7

10,1

2028

1640

Totaal 2019

784

847

765

11,1

10,1

1957

1640

Oktober

Het langjarig gemiddelde in deze tabel betekent: het gemiddelde van de laatste 3 tientallen van jaren, dus van
1981 tot 2010. Voor de komende jaren wordt voor het langjarig gemiddelde gerekend vanaf 1991 tot 2020, dus
andere uitkomsten!
Het jaar 2020 gaf helemaal geen ijsdagen (maximum
temperatuur lager dan 0º C) en de helft minder vorstdagen
dan normaal. Daarentegen waren er bijna 50% meer warme
dagen boven 20º, veel meer zomerse dagen boven 25º en 12
tropische dagen boven 30º, normaal is dat 4 dagen in een
jaar.
Wat voor jaar wordt 2021 wat het weer betreft? Weervrouw
Harma Boer en weerman Piet Paulusma wagen zich niet aan
exacte voorspellingen, ze houden het bij verwachtingen op
de korte termijn! Op 31 december van dit jaar weten we het!
2020 was het zevende zeer warme jaar op rij, en van de 19 warmste jaren ooit vielen er 18 in deze eeuw, dit
beeld past dus in de trend van een opwarmend klimaat. We zullen er aan moeten wennen en voorbereidingen
moeten treffen zover als dat mogelijk is, zo wordt ons alom voorgehouden. Meer extreme weersituaties
betekenen zwaardere buien, maar ook langdurige drogere periodes, dus voldoende water proberen vast te
houden maar ook zorgen voor snelle afvoer bij extreme hoeveelheden neerslag. Nieuwe rassen ontwikkelen die
beter tegen droogte en hitte bestand zijn, hier wordt al volop onderzoek naar gedaan wereldwijd!
Tot slot een paar oude weerspreuken die vaak een kern van waarheid bevatten.
Als in januari de vorst niet komen wil, dan is ze er zeker in april.
Is februari nat en koel, dan wordt juli vaak heet en zwoel.
Een droge maart en een natte april, dat is de boer naar zijn wil!
Bron: gegevens KNMI
en eigen waarnemingen.

Overschild, januari 2021
Henk Kruizenga

De versterking van Gerard en Nicole Sloot.
Copyright@gusdrakephotography.

We zijn er nog.
We zitten nu bijna 5 maand in de
wisselwoning, maar het is nog steeds de
bedoeling dat we terug komen op ons
oude plekje, op Meerweg 7!
Nadat we verhuist zijn hebben we nog
het één en ander uit ons huis gesloopt,
de dakpannen eraf gehaald en daarna
ging hij echt voor de sloop. En zo ligt
hij al vanaf november helemaal plat,
tegen de grond.
Aangezien we “moesten” verhuizen
i.v.m. onze geliefde vogels zitten we
hier al een poosje, maar goed, het
spreekwoord: ‘elk nadeel heb z’n
voordeel’ is ook waar. De kinderen
vonden het één groot avontuur om hier
te gaan wonen, en wilden toen we de
sleutel kregen direct wel hier gaan slapen. Ook kunnen ze hier heerlijk over de stoep fietsen en rennen
waardoor ze lekker van de vrijheid kunnen genieten.
En als het een beetje mee zit, en we de laatste dingen aan ons ontwerp hebben aangepast kunnen we straks
toch zeker ook echt beginnen met
het bouwen van ons nieuwe huis.
Iets wat soms bijna alleen nog maar
een droom leek, lijkt nu toch echt
werkelijkheid te worden. We hopen
dat we rond oud en nieuw weer
terug kunnen naar ons vertrouwde
plekje. 😊

Dorpsbibliotheek
Andere jaren zouden we nu onze boekenkasten hebben schoongemaakt en geordend. We
zullen nog even moeten wachten. Ook hebben we weinig zicht of er überhaupt wordt geleend,
omdat we er zelf ook niet komen.
Toch hebben we ook dit keer een leestip voor jullie!

Leestip uit de boekenkast.
HET DINER, van Herman Koch.
Natuurlijk is ook dit boek al een aantal jaren oud, maar het thema is
nog zeer actueel. In hoeverre ben je als ouder verantwoordelijk voor de
daden van je eigen kind.
De hoofdpersonen van het verhaal zijn de twee stellen, Paul en Claire
en Serge en Babette. Daarnaast draait het verhaal om de zonen van
beide stellen. De jongens hebben samen iets uitgehaald wat hun
toekomst kan verwoesten. De twee stellen gaan met elkaar uit eten om
over de kinderen te praten.
Het verhaal bevat een aantal leuke wendingen, waardoor je af en toe
op het verkeerde been wordt gezet. Het is daardoor geen voorspelbaar
en 13-in-een-dozijn-verhaal.
Heeft u ook een boek uit de dorpsbibliotheek gelezen en denkt u dit is een aanrader, geef dit
dan aan ons door. U kunt dan een mailtje sturen met u nominatie en de reden waarom het
boek in aanmerking komt voor leestip uit de boekenkast.
Heeft u thuis nog boeken over, liever niet ouder dan tien jaar. Dan mag u ze naast de
boekenkast zetten, eventueel kunt u hierover even contact opnemen met de beheerder van de
Pompel.
Foktje Faber (fofaber@hotmail.com) en Corrie van der Laan

Prijspuzzel kerst 2020 Anagram
Oplossing: Een reddende engel
Prijswinnaars: Ellen de Vries, Greet Nijborg en Jeannette Waaijer
De prijswinnaars hebben van de redactie een lekkere attentie ontvangen,
voor hun goede inzending

Buitenbios
Op zaterdag 8 mei wordt, als de coronamaatregelen het toelaten, de Buitenbios gehouden van
14.00 – 23.00 uur.
De films die gedraaid gaan worden zijn:

Trouble
Dolittle
The Gentlemen
Can you keep a secret
U kunt zich al aanmelden voor één of meerdere films bij opbouwwerker Henriëtte Verhoeff.
Dit kan door te mailen naar:

h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl
en daarbij te benoemen welke film(s) u wilt komen bekijken, met hoeveel personen en uw
adres en telefoonnummer. Heeft u zich aangemeld, dan krijgt u daarvan een bevestiging.
Mocht de buitenbios vanwege de maatregelen of heel veel regen weer verzet moeten worden
dan krijgt u daarvan persoonlijk bericht.

KIND EN OUDER
Een nadere kennismaking en een kijkje achter de voordeur van dorpsgenoten met hun kind(eren)
in twintig vragen waar geen foute antwoorden mogelijk zijn.

Kind

Ouder

1. Hoe heet je?

Willy de vries

Maaike de vries-keuning

2. Waar wonen jullie?

meerweg overschild

graauwedijk overschild

46

67

Delfzijl

Heerenveen

5. Wat is er zo leuk aan mama/
papa?

Je kan er altijd terecht

-

6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?

-

Lieve jongen

7. Wat doe je in het dagelijks
leven?

Schilder

Huisvrouw

8. Wat vind je vervelend om te
doen?

grasmaaien

grasmaaien

9. Hebben jullie huisdieren?

ja een kat

nee

10. Wat eet je het liefst?

patat / mexicaanse
ovenschotel

zuurkool

11. Doe je aan sport? Welke
sport?

nee

nee

12. Welke muziek vind je leuk?

alles wel eigenlijk

ierse muziek

13. Wat doen jullie altijd
samen?

niets eigenlijk

niets eigenlijk

3. Hoe oud ben je?

4. Waar ben je geboren?

14. Waar ga je het liefst heen met
vakantie?

Costa achtertuin

gaan nooit op vakantie

15. Met wie zou je wel eens een
dagje willen ruilen?

met mijn vriendin

geen idee

16. Wat wil je later worden als je
groot bent?

Kind (hihi)

geen idee

17. Wat vind je het fijnst in
Overschild?

Rustig wonen

rust en ruimte

18. Ben je verliefd?

ja op hindriktje

ja op harmjan

19. Mogen we een selfie van
jullie?
20. Wie kiezen jullie voor de
volgende keer?

Corrie van der laan / Erwin van der laan

Licht in Overschild
‘Licht in donkere dagen en ramen met een verhaal’ was de gedachte achter de versierde en
verlichte ramen in Overschild, waarvan in de periode van 29 november tot en met 24
december er elke avond één onthuld werd. Vijf kunstenaars hebben in die periode zo’n 26
ramen versierd en verlicht. Het was een prachtig gezicht! We kijken terug op een geslaagde
activiteit en hopen dat we deze in een nog mooiere versie aan het einde van dit jaar kunnen
herhalen. De organisatie was in handen van Léonie Dijkema van het Kielzog in Hoogezand en
opbouwwerker Henriëtte Verhoeff.

Maquettes bouwen
Zodra het weer mogelijk is zal er een middag of avond maquettes bouwen worden
georganiseerd.
De datum zal t.z.t. gepubliceerd worden op Intranet.
Tijdens deze activiteit helpen een aantal bewoners die al een maquette gebouwd hebben,
bewoners die dat nog niet hebben kunnen doen.
Ook zijn er mensen van het hulpteam aanwezig om hierbij te assisteren.
Heeft u nog geen maquette gemaakt en kunt u daar wel wat hulp bij gebruiken, dan kunt u
zich alvast aanmelden bij opbouwwerker Henriëtte Verhoeff:
h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl

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

info@witsiddeburen.nl
www.witsiddeburen.nl
Facebook.com/witsiddeburen

Kroniek van Overschild: hulp gevraagd!
Update kroniek: Martin Hillenga
Een van de thema’s in de Kroniek van Overschild is hoe het dorp in de tweede helft van
de vorige eeuw vrijwel continu veranderde. In archieven en kranten is daarover lang
niet alle informatie te vinden. Vooral de persoonlijke belevenissen en verhalen van
(oud)-inwoners ontbreken daarin. Die geven gebeurtenissen juist kleur en betekenis.
Daarom doen we een beroep op u. Wie kan ons bijvoorbeeld wat meer vertellen over de
naoorlogse emigratie? Daarover eerst wat achtergronden.
Eind jaren ’40 was Nederland overvol. Ja, toen al… Minister-president Willem Drees riep in
zijn nieuwjaarstoespraak van 1950 zelfs op tot emigratie: ‘Een deel van ons volk moet het
aandurven zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan eigen land.’ Koningin Juliana
herhaalde die boodschap in de troonrede van dat jaar: ‘De sterke bevolkingsgroei en de
beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen.’
Overigens had Nederland toen maar 10 miljoen inwoners, 7 miljoen minder dan
tegenwoordig. Wat was dan het probleem? Te veel mensen of te weinig huizen. Het is maar
hoe je het bekijkt. De bouw had tijdens de bezetting goeddeels stil gelegen. Ook waren veel
woningen vernield door gevechten tijdens de bevrijding. Herbouw en herstel alleen waren dus
niet
voldoende: er moest bijgebouwd worden, in grote hoeveelheden. Dat bouwen ging niet snel
genoeg. Nog in 1966 zong Boudewijn de Groot over het actuele thema ‘Woningnood’. Voor
Groningen kwam daar nog bij dat de provincie economisch achterop dreigde te raken. Grote
industrieën die banen boden ontbraken. Die alternatieve werkgelegenheid was ook
broodnodig. In de landbouw waren steeds minder handen nodig door de steeds verder gaande
mechanisatie. En ook niet alle ouders zagen voor hun nakomelingen een traditionele toekomst
weggelegd. ‘Kinder nait noar boer’ was in die jaren een veelgehoord adagium.
In de jaren ’50 stonden met regelmaat advertenties in de krant
van bureaus die emigraties organiseerden. Vertrekkers boden
hun huis, bedrijf en soms vrijwel hun hele huisraad te koop
aan. Iedereen had wel familieleden of bekenden die voor een
nieuwe toekomst vertrokken naar landen als Australië,
Canada of Nieuw-Zeeland. Zo’n 550.000 Nederlanders
waagden indertijd de stap.
Uiteraard willen we graag weten of ook mensen uit
Overschild emigreerden. Een enkele advertentie wijst wel
daarop. Misschien heeft iemand nog contact met familie
overzee, of worden brieven en foto’s uit deze tijd bewaard?
Keerden mensen soms terug na een aantal jaren, omdat
verwachtingen niet uitkwamen? Het kan ook dat u of uw
ouders indertijd de stap overwogen, maar uiteindelijk toch
niet zetten. In alle gevallen zijn we benieuwd naar uw verhaal.
Als u kunt helpen om dit verhaal in beeld te brengen, stuur
dan een mailtje naar Martin Hillenga
(m.hillenga@gmail.com).

Update film: Saskia Jeulink
Ondanks de beperkingen en vertraging die het Coronavirus met zich meebrengt proberen we
gestaag door te werken. Afgelopen zomer konden we vooral meters maken.
De tweede korte film ‘Een echte Schildjer’, het verhaal van Sophia Tooi en haar vader, is in
die periode gedraaid en gemonteerd en zal t.z.t. in de Pompel in première gaan met andere
presentaties.
Daarnaast hebben we
Henk Kruizenga en zijn
vrouw Joke gevolgd
rondom hun boerderij en
in het dorp. Bij hen lag de
nadruk op de geschiedenis
van het gebied, de
verdwenen middenstand
en hoe
zich dat verhoudt tot de
aardbevingsproblematiek
nu.

In die context hebben we ook de première van het toneelstuk ‘Inundatie’ in de Pompel
vastgelegd.
Ook filmden we thuis bij Marc van Vliet en zagen we hoe hij zijn project ‘Bevingsstenen’
vakkundig voorbereidde. Vervolgens hebben we in een fabriek opgenomen hoe de stenen
daadwerkelijk gemaakt werden. Een deel van die stenen zijn te zien in de Pompel en komen
uiteindelijk in het straatbeeld terecht.

Verder hebben we diverse
verhuis- sloop- en
bouwbewegingen in het dorp in
beeld gebracht, o.a. de
terugkeer van Jack Mulder
vanuit Appingedam naar zijn
nieuwe huis aan de Meerweg,
het vertrek van Bert en Jannie
Schrage uit het dorp, de sloop
van hun huis en dit jaar volgt
de wederopbouw.

Het laatste filmmoment van vorig jaar was in december tijdens het adventsproject waarin Kéz
den Engelsman de laatste creatieve handelingen verricht aan het gedecoreerde raam van
Klaasje en Bas Pen. De dames gaan met elkaar in gesprek over wat het met je doet om je
geliefde huis te moeten opgeven of te wachten op versterking. De nadruk ligt steeds op de
(fysieke als mentale) veranderingen in het dorp en wat dat met de bewoners doet. Binnenkort
gaan we ons meer richten op het buitengebied.

Er komen nog drie korte films uit en een lange documentaire. De lange documentaire zal naar
schatting in 2022 klaar zijn.
Update bevingsstenen: Marc van Vliet
Er zijn weer stenen bij geplaatst op het rek in de Pompel.
Iedere maand komen er 10 stenen bij.

Hallo,
Ik heb vroeger een aantal jaren met mijn familie aan de Oosterpaauwenweg gewoond
en heb op de Schaldmeda gezeten. Mijn ouders (Koos IJzerman en Therese Bekink)
huurden een boerderij van meneer Huijssoon maar wij zijn na een aantal jaren
vertrokken naar Appingedam.
Het leek mij leuk om het volgende nieuws met mijn voormalige woonplaats te delen:

“Persbericht”
Robin Yzerman brengt haar debuutalbum “Catching Dreams” uit op streamingdiensten.
Robin Yzerman is een van origine Groningse muzikante die tegenwoordig in Leeuwarden woont.
In een klein tuinhuisje op het platteland van Groningen heeft ze, samen met Timo de Jong in de rol van
producer, haar debuutalbum opgenomen. Deze was sinds oktober 2020 al op CD te verkrijgen, maar
vanaf 5 maart is het album ook te beluisteren via alle streamingdiensten.
In 2020 heeft Robin al een drietal singles uitgebracht. “Catching Dreams” als eerste single, over het
najagen van ongrijpbare dromen. Daarna was “Safe House” aan de beurt, een lied over het ziektebed
van haar moeder en als derde kwam “In One Day” uit, over misverstanden met mensen waar je om
geeft.
De muziek laat zich omschrijven als akoestische folk pop, met verhalen die zijn
geschreven uit persoonlijke ervaringen. Ze neemt je mee in haar verhaal door
eerlijke en open teksten waarbij haar stem de sfeer bepaald. Het album is
opgedragen aan haar moeder, die de inspiratie vormde voor een aantal van de
nummers.
Vanaf 5 maart is het volledige album te beluisteren
Voor eventuele toelichting ben ik bereikbaar op 0611063811.
Vriendelijke groet, Robin Yzerman

__________________________________
Eierwarmers haken
Je hebt nodig:




haaknaald 2.5
garen (wit en 6 andere kleuren).
een pompommaker of een stuk karton of een
vork (ik ging voor de vork)
Haak 6 vasten in een magische ring (6v)
Toer 1: 2 vasten in elke vaste (12v)
Toer 2: 2 vasten in elke 2e vaste (18v)
Toer 3: 2 vasten in elke 3e vaste (24v)
Toer 4: 2 vasten in elke 4e vaste (30v)
Toer 5-11: haak 30 vasten, hecht af met een halve vaste.
Wissel van kleur na toer 1, 3, 5, 7 en 9.
Maak van iedere kleur een klein pompommetje.

EET SMAKELIJK
Voorjaar: Romige en zonnige Paassoep



Nederlands, Soep
Bereidingstijd: 20-30 min.

Hoeveelheden voor 6 personen:
20 gr roomboter
2 gesnipperde sjalotjes
2 teentjes knoflook (fijngesneden)
3 grote gele paprika`s ( ontveld en in stukken
gesneden)
1 groene paprika(ontveld, in hele kleine blokjes)
1 oranje of rode paprika (ontveld, in hele kleine
blokjes)
2 gerookte kipfilets (in blokjes)
1l kippenbouillon
2,5 dl kookroom
2 el peterselie (fijngesneden)
2 el bieslook (fijngesneden)
versgemalen peper en zout
Verder heb je nodig
Soeppan, snijplank, staafmixer of keukenmachine
Bereidingswijze
Smelt de boter in de pan en fruit hierin de sjalotjes en knoflook aan.
Voeg de gesneden gele paprika toe en doe alles samen met de bouillon in de blender of
keukenmachine (of pureer het met een staafmixer).
Doe als alles glad is terug in de pan, voeg de blokjes oranje (of rode) en groene paprika,
kipblokjes, kookroom, peterselie en bieslook toe en breng alles tegen de kook aan. Laat een
paar minuten heel goed doorwarmen (en blijf goed doorroeren!) en serveer de soep dan evt. in
een mooie terrine op tafel.
Lekker met geroosterd brood besmeerd met
roomboter
Eet smakelijk!

Column
De Engel is de Duivel.
Hoe is het met je? Geen Corona?
Nee, gelukkig niet en het gaat
verder goed met me. Terwijl we
worden overspoeld met geluiden
dat veel mensen in geestelijke
nood komen door de lockdown
en de avondklok. Bijna niemand
heeft het meer over het eigenlijke
probleem: het Coronavirus en zijn
varianten heerst nog steeds in de hele
wereld. Dit met als gevolg heel veel
besmettingen, heel veel zieken waarvan
velen in de ziekenhuizen liggen met een
deel daarvan op de IC’s. Ja, er overlijden
nog steeds veel mensen aan Covid 19.
Daar gaat het dus om. De rest zijn
maatregelen die door mensen worden
getroffen op grond van bevindingen door
deskundigen. Die maatregelen zijn niet
ingesteld om verwende pubers te pesten of
om ondernemers dwars te zitten. Na een
jaar lijkt heel Nederland deskundig te zijn,
en iedereen weet het beter.
Eén van de vreemdste initiatieven was een
groep met o.a. economen van de statuur
van Barbara Baarsma, die luid en duidelijk
liet weten dat zij zich Herstel.nl noemen.
Ze willen Nederland per 1 maart uit de
Lockdown helpen door het kwetsbare deel
van de bevolking te scheiden van de rest.
Ik moest gelijk aan concentratiekampen
denken. Na een kritische beoordeling door
Arjan Lubach trokken Barbara Baarsma en
2 anderen zich terug uit Herstel.nl. In OP 1
verklaarde een professor/econoom dat hij
als vriend/collega enkele Herstel.nl mensen
erop had gewezen dat zij een verkeerde
afslag hadden genomen.
We mogen in Nederland alles zeggen, maar
als je denkt dat je het regeringsbeleid in
één handomdraai beter kunt doen ben je
niets beter dan relschoppers, of
feestvierders.
Ook Willem Engel heeft dat gemerkt. Deze
man achter Viruswaanzin, oh nee
viruswaarheid. Heeft in de rechtbank

aangetoond dat de juridische grond
onder de avondklok niet deugde.
Het rechtstelsel/regering zorgde
voor heel snel herstel zodat we toch
nog met de avondklok hebben te
maken.
De ironische lach van Engel neigde
naar een satanische lach. Hij
verklaarde, weer in OP1, dat hij het
leuk vond, het gesprek bedoelde hij.
Leuk- hoezo leuk? Een totale ontkenning
van de problemen zoals ik hierboven heb
geschreven. Engel’s ideeën over het
Coronavirus komen dicht bij die van
Thierry Baudet. Voor beide ben ik bang. Ze
liegen en bedriegen en hebben louter hun
eigen gelijk.
Pfff, dit is wel zo’n beetje wat ik kwijt
wilde. Mijn ergernissen beïnvloeden mijn
gemoed slechts een beetje hoor. Ik had
vooral plezier van de sneeuw- en ijsperiode
half februari. Nederland functioneerde
zoals altijd als het gaat vriezen. Even was
ik bang dat alle afstandsregels op het ijs
niet zouden gelden. Al snel kwam ik tot de
conclusie dat de begaanbare oppervlakte
van ons land met misschien wel 10 % was
vergroot. Sorry voor de mensen die ik uit
wakken zag kruipen. Daar was het minder
goed begaanbaar. Maar goed + 10% dus.
Al die mensen die op het ijs waren hadden
het eigenlijke landgebied (de wal) verlaten.
Hierdoor ontstond aan wal veel meer
ruimte voor de achterblijvers, waardoor
besmettingen aan wal ook wegbleven. Een
miraculeuze oplossing welke ik van Dissel
en co niet heb horen presenteren. Nee, dit
was burgerlijke gehoorzaamheid. Dat kun
je alleen maar toejuichen.
Met muziek en met geregeld bezoek van en
aan een vriendin kom ik deze periode goed
door. Ik heb even opgelet en opgezocht.
Veel muziek kan vanuit de titel alleen al
een zekere troost bieden of een situatie
duiden. Ik heb wat titels op een rijtje gezet,
maar alle muziek die je luistert, is nu en
later ook een middel voor feel good, troost
en blijdschap.

Ben Howard’s „Keep Your Head Up“ is het lied waar ik de meeste moed uit haal.
Jan Hesseling

Verkoopplannen?
Bel ons voor een GRATIS
waardebepaling van uw woning!
Of kom langs!

www.reilink-vastgoed.nl Hoofdweg 148 Siddeburen Tel.: 0598 - 43 29 20 info@reilink-vastgoed.nl

Verplaatsing AED kruispunt
Beste dorpsgenoten,
Vorig jaar is er bij de Pompel een extra AED inclusief buitenkast geplaatst die makkelijk
toegankelijk is. Omdat de reeds bestaande AED bij het kruispunt slecht te bereiken is, is
besloten om deze te verplaatsen naar een plek waar deze meer waarde kan bieden voor alle
inwoners van Overschild.
Daarom is besloten om de AED te verplaatsen naar een
buitenkast bij Lamberink, de reuzenradbouwer aan de
Graauwedijk 4. Hier zal de AED in een buitenkast komen
te hangen aan de kant van de weg, zodat deze eenvoudig
te benaderen is in geval van nood. De buitenkast zorgt
ervoor dat de AED in de winter niet te koud wordt en in
de zomer niet te warm, om zo de werking van de AED te
garanderen.
Bij het openen van de kast gaat een sirene af.
Bel altijd eerst 112 en meldt dat het om een reanimatie gaat, voordat u de AED ophaalt,
elke seconde telt!
De AED vrijwilligers hebben een cursus gevolgd in het omgaan met AED, maar weten niet
waar de AED ingezet moet worden. Zorg daarom dat de vrijwilligers zsm worden ingelicht
waar zij moeten zijn. Een lijst met telefoonnummers is te vinden verderop in de Schildjer
Proat.
Namens het bestuur,
Bart Leving

KNIP UIT EN PLAK OP DE KOELKASTDEUR OF PRIKBORD
Er zijn 2 AED apparaten
 Reuzenradbouw Lamberink aan de
straatzijde, Graauwedijk 4.
 Naast de ingang van de Pompel,
Meerweg 16.

Lijst van AED vrijwilligers december 2020:
MEERWEG
Dianne Blaauw

06 26416683

566339

KANAALWEG
Irma Voogd
Henk Nijdam
Peter Nanninga

06 27101894
06 22956439
06 11754088

566392
566392

GRAAUWEDIJK
Carel Leemhuis
Rian Vergeer
Marie Jose Entjes
Tessa Noordenbos
Alina Doornbos
Carmen Bolder

06 49882276
06 43154511
06 50863744
06 53744027
06 10182140
06 39123606

566378
566375

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

06 14723823
06 12554050
06 51122231
06-21506363

566257
571436

050 3021215
050 3021990

!VOOR IN DE AGENDA!
Overschild Schoon
Werkgroep evenementen
Eieren zoeken 14.00-15.00u
Oud papier
Buitenbios v.a. 14.00u

maart
27

april

mei

juni

03
24

05
08
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Enorm assortiment tuinplanten
Bijna alles op voorraad
10.000 bomen in pot van eigen kwekerij
Groenteplanten en groentezaden
1000 soorten vaste planten op voorraad
Heel veel fruitbomen en fruitstruiken
300 soorten rozen in pot

Het grootste tuinplantencentrum
van Noord-Nederland is in Siddeburen!
•
•
•
•
•
•

Grote keuze in kamerplanten
Grote keuze in sierpotten
Grote parkeerplaats
Gratis koffie en thee
Ook heel veel tuingereedschap
Wist je dat wij ons hebben gespecialiseerd
in robotmaaiers van Gardena?

T

Laat u voorlichten door de adviseurs van
Groencentrum Freek van der Wal!

H

Houdt ons in de gaten via de krant en facebook
en mis niks van onze acties en aanbiedingen!

E
T

GROEN

MOET

* Kwekerij
* Tuincentrum

HET

DOEN!

* Eigen hoveniers
* Groothandel

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

