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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Voor u ligt de zomereditie.
In deze editie hebben we een mooie reportage van “onze” ridder in de Orde van Oranje
Nassau Henk Meijer! Wat een enorme staat van dienst heeft deze man.
Adverteerders komen en adverteerders gaan. We begroeten Ronald Willems met zijn bedrijf
monteuraanhoes.nl als nieuwe adverteerder.
En één van onze adverteerders, ’t Binnenhuis, organiseert op 19 juni speciaal voor inwoners
van Overschild een interactieve informatiedag over interieuradvies, deelname is gratis.
MONO organiseert samen met het opbouwwerk heel wat activiteiten in Overschild. Met name
de jeugd komt goed aan bod. Maar er kan ook weer gewandeld worden rondom het
Schildmeer vanuit Steendam.
En natuurlijk missen onze vast columnisten Jan en Cees niet.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:









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

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 10 september 2021 binnen zijn bij de
redactie en kan naar ons nieuwe e-mailadres worden gestuurd:

schildjerproat40@gmail.com
We plaatsen de Schildjer Proat óók online op:
www.overschild.nu
Jan, Klaasje en Rian

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

Overschild, mei 2021,
Beste Schildjers,
Met de zomer voor de deur, komen nu waarschijnlijk de corona versoepelingen
waar we al lang naar uit kijken. Hopelijk kan iedereen die dat wil, weer op
vakantie naar zijn of haar favoriete bestemming.
Daarnaast hopen we dat de normale activiteiten in het dorp weer langzaam op
gang gaan komen en we allen weer bij elkaar kunnen komen in de Pompel.
Versterking
De firma Hak is gelukkig klaar met de werkzaamheden in het dorp, waardoor het
trottoir weer normaal begaanbaar is. Helaas zorgt dit er wel weer voor dat auto’s
weer harder door het dorp rijden, dit houdt onze aandacht.
Hoewel er nu in het hele dorp bouwwerkzaamheden plaatsvinden, is de bouw
helaas ook op verschillende plekken stilgevallen. Een van de belangrijkste redenen
hiervoor zijn de bouwbudgetten die bij lange na niet voldoende zijn. Dit heeft ook
tot een item geleid in het programma Een Vandaag. In de Tweede Kamer is dit nu
ook onderwerp van de discussie vanuit monde van Sandra Beckerman. Vanuit de
gemeente verwachten wij dat hier een passend antwoord op komt, zodat iedereen
verder kan met zijn of haar woning, zonder zelf geld bij te hoeven leggen.
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 is gehouden
Vanwege de onzekerheid met corona hebben wij dit jaar de algemene
ledenvergadering online gehouden. Alle inwoners zijn per brief geïnformeerd om
de benodigde gegevens aan te leveren om de uitnodiging te kunnen ontvangen.
Op 25 mei was het dan zo ver, via Teams kwamen de leden bij elkaar om over
verschillende onderwerpen te praten. De leden hebben zich vooraf via een enquête
al uit kunnen laten over verschillende onderwerpen op de agenda, waardoor de
vergadering zelf soepel verliep. De notulen zullen in de volgende editie van de
Schildjer Proat verschijnen.
Volgend jaar hopen wij weer fysiek bij elkaar te komen in de Pompel voor de
leden vergadering, vergezeld met koffie en gebak.
Vanuit het bestuur zijn wij erg blij met de aanmelding van 3 nieuwe bestuursleden
(en akkoord van de leden), te weten Jolanda Braam, Jack Mulder en Fleur
Noordenbos. Hiermee verwachten wij beter te kunnen werken aan de leefbaarheid
van Overschild en om een nieuwe frisse kijk en ideeën op de leefbaarheid en
toekomst van Overschild te krijgen.
AED locaties
Ter herinnering, de locatie van de oude AED van Dorpsbelangen is gewijzigd. Op
dit moment zijn de locaties van de AED’s in het dorp als volgt:
 Eén bij de Pompel;
 Eén bij de reuzenrad bouwer Lamberink (Graauwedijk 4)
Beide zijn 24/7 te benaderen.

Voorzitter: C. van der Laan
Penningmeester: E. Boer
Secretariaat: B. Leving
Graauwedijk 40
9625 PC Overschild
0629524505
dboverschild@gmail.com
Internet:
www.overschild.nu
Ingeschreven bij de K.v.K. :
Inschrijfno. 40023503
Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen
Bank: RABO
NL19RABO0352752629
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Lidmaatschap
In navolging van de brief die huis aan huis is bezorgd met het verzoek om uw lidmaatschap te bevestigen, kunt
u zich ten aller tijden aanmelden als lid van Dorpsbelangen via de website: www.overschild.nu of meldt u aan
via de contactgegevens in het kader van dit artikel.
Dankzij uw lidmaatschap is het mogelijk dat wij het dorp leefbaar houden. Hiermee kunnen wij o.a. de AED’s
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 steun.
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

Belronde Buitengebied
Beste bewoners van het buitengebied,
In januari en februari hebben Eef Goesten van het Sociaal Team en Henriëtte Verhoeff, Opbouwwerker in
Overschild, een belronde gehouden in de kern van Overschild.
Het doel hiervan was om bewoners de gelegenheid te bieden te vertellen hoe het met hun en hun gezinsleden
gaat in het algemeen,
en in het bijzonder in relatie tot het versterkings- en sloop/nieuwbouwproces.
Nu willen Erwin de Vries van het Sociaal Team en Henriëtte Verhoeff van Kwartier Zorg en Welzijn,
ook graag in het buitengebied een belronde houden maar hebben nauwelijks telefoonnummers van de
bewoners.
De vraag is of u uw naam, adres en telefoonnummer zou willen mailen, zodat zij in de komende maanden een
keer contact met u op kunnen nemen?
De belronde zal de komende maanden gehouden worden, behalve in de zomervakantie.
U kunt uw gegevens mailen naar: h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Verhoeff

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

Bezoekadres:

DE POMPEL

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

Òns Dorpshuis

Nieuwsbrief juni 2021
Bijgaand een plaatje van een exotische plant die je misschien niet direct kunt thuisbrengen, maar als
we geen maatregelen nemen, dan neemt hij alle beschikbare tuingrond over: de Japanse
Duizendknoop. Helaas heeft zich al een aardig bosje gevormd links vooraan bij de Pompel. Jammer
dat de losgelaten konijnen hier geen hoofdmaaltijd in zien, want vooralsnog hebben zij voorkeur
voor de groente- en bloementuin (kan de eigenaar van deze konijnen ze weer onder dak brengen?)
De enige goede remedie om van die
duizendknoop af te komen lijkt te zijn
om de grond af te graven en af te voeren.
Misschien moeten we daar, voor het
algemeen belang, een gezamenlijke actie
van maken.
Dit even als opening van deze
nieuwsbrief, voordat we naar een andere
opening gaan: die van de keuken en bar
op zaterdag. Bij het verschijnen van deze
Schildjer Proat hebben we dat afgelopen
zaterdag al gedaan, weliswaar voorlopig
alleen voor afhaal en gebruik op het
terras. We wachten op verdere
versoepelingen voordat we weer gezellig
aan de bar kunnen zitten.
Na de zomer in september hopen we dat te kunnen doen met een feestelijke aftrap door de
dorpsbewoners een eenvoudige doch voedzame maaltijd aan te bieden. Meer informatie daarover
volgt.
Vorige keer meldden we het al: dankzij een subsidie hebben we een kassasysteem kunnen
installeren en – dit met technische ondersteuning van Lucy Voogd ! – in gebruik genomen. Het zal
even wennen zijn, maar de rondslingerende bonnetjes zijn historie. We hebben iedere avond direct
overzicht en helpen onze penningmeester beter te factureren. De vrijwilligers zullen een
overzichtelijke uitleg krijgen en de eenvoud ervan snel inzien.
We hadden nog geen reactie: 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.
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

| MEENTEWEG 7 | 9625 TD | OVERSCHILD |
T: ( +316 ) 183 307 66
M: INFO@BENBHETTOLHUIS.NL WWW.BENBHETTOLHUIS.NL
| Overnachten in Groningen | Bed and Breakfast | Genieten van de natuur | ‘t Roegwold | Schildmeer | vakantie | ontdekken |
| Van der Veen & ten Kate—EuropeCruises | Passagiersschip—Fluvius | Passagiersschip—Princesse Royal | Fiets-vaar vakantie |
| Moezel | Rijn | Brugge | Amsterdam | Cochem | Metz | Parijs | Antwerpen | Luxe vakantie per fiets en hotelschip |
| WWW.BOATBIKETOURS.NL |

Nieuwsbrief juni
2021
Batch 1588
Het belangrijkste nieuws wat betreft de dorpskern is dat eindelijk de mogelijkheid om 'terug te krijgen
wat je had' wordt verruimd doordat de risicopot vaker zal worden aangewend om te zorgen dat je het
zelfde aantal vierkante meters terugkrijgt dat je had, en niet, zoals eerst, alleen maar hetzelfde aantal
kubieke meters. De bewoner moet wel aangeven niet uit te komen met het budget.
Op welke wijze deze nieuwe regeling terugwerkende kracht zal hebben voor bewoners wier huis al
herbouwd is of wordt, is nog niet bekend.
Er is als het goed is een brief uitgegaan over de extra subsidie van €7.000,- voor mensen in batch 1.588.
De site van SNN is geopend zodat aanvragen kunnen worden ingediend.
Op 7 juni vond een Bewonersavond voor de Batch 1588 plaats. Nadere berichten hierover in de volgende
Schildjer Proat.

Buitengebied
De versterking in het buitengebied is in feite nog niet gestart. Er zijn wel voorbereidingen maar zelfs nog
niet alle panden hebben een Versterkingsadvies.
Ook de deelnemers aan het Koploperprogramma wachten nog steeds op 'tastbare' versterking. Voor de
betreffende panden is al wel een Uitvoeringsdocument (te vergelijken met een VA).
Bestuurlijk Midden-Groningen wil de beschikbare capaciteit het eerst inplannen voor Overschild
buitengebied.
De woningen zijn opgesplitst in drie groepen:
1. De bewoners willen z.s.m. + urgentie (18 adressen; start vóór de zomer),
2. De bewoners willen z.s.m., geen urgentie (start na de zomer),
3. De bewoners hebben geen haast en geen urgentie (start begin 2022).
Complicerende factor is het natuurvrij maken van woningen, waarvan in buitengebied maximaal 25%
tegelijkertijd natuurvrij mag zijn. Wel is geconstateerd dat er in het buitengebied minder woningen
natuurvrij gemaakt hoeven worden dan in het dorp.
Een probleem in het Buitengebied is dat er vermoedelijk bij veel woningen problemen met/schade aan de
fundering is. Immers, er wordt in het Buitengebied in tegenstelling tot in de kern nauwelijks nieuw
gebouwd (waarbij je automatisch nieuwe fundering krijgt) en verreweg het meest versterkt, waarbij de
bestaande en mogelijk beschadigde fundering de basis vormt. Het IMG wil de fundering tot op heden
zelfs niet onderzoeken, laat staan repareren. Aan de andere kant wil het Bureau VIIA dat de versterking
van de Koplopers regelt, begrijpelijkerwijs niet tot versterking overgaan als de fundering niet gerepareerd
is. Deze impasse kan slechts worden doorbroken indien de fundering wél geïnspecteerd en zonodig
gerepareerd wordt. De Gemeente wil het experiment hiermee in Woltersum (gemeente Groningen)
afwachten alvorens te besluiten wat te doen. De voorlopige resultaten van dat experiment zijn positief; de
rapportage zal eind juni plaatsvinden, zodat hopelijk nog voor de zomer duidelijk is hoe de Gemeente
Midden-Groningen dit probleem oplost.
Ook voor de Koplopers is nu de optie open van Eigenaar Kiest Bouwer (EKB). Resultaat: de eigenaar
geeft zelf de opdracht (EKB), of de NCG doet dat (regulier spoor). Nu is er ook een middenweg: Het
Groninger Model. Het uitvoeringsontwerp ligt hierbij al klaar. Op basis daarvan wordt het budget
vastgesteld. De discussie over de budgetten is hiermee al afgerond.

Menko Hammenga

Op 8 juni vond een Bewonersavond voor het Buitengebied plaats. Nadere berichten hierover in de
volgende Schildjer Proat.

Communicatie
Vanuit de DVO is meerdermalen aangedrongen op meer en betere communicatie vanuit Gemeente en
NCG. Deze partijen geven aan, hun best te doen maar zijn niet bereid tot frequentere communicatie dan
de driemaandelijkse nieuwsbrief. De NCG is alleen bereid om de bewoner met wie een gesprek is
geweest daarvan een verslag te sturen als die bewoner daar van tevoren om vraagt.
In de a.s. Nieuwsbrief wordt op aandringen van de DVO opgenomen dat bewoners in feite nog niet
kunnen beslissen of ze al of niet gebruik willen maken van 'de 30.000 Euro-optie' omdat de regeling en de
eisen nog niet zijn uitgewerkt. De indruk bestaat namelijk dat veel gedupeerden al voor deze optie hadden
gekozen om maar van alle 'gedoe' af te zijn, terwijl ze de regeling nog niet kennen. Van diverse kanten
werd al geadviseerd om niet voor deze optie te kiezen. Er zullen onafhankelijk adviseurs komen om de
bewoners te adviseren bij hun keuze, maar de vraag is of die er op tijd zullen zijn.
Namens de DVO: Cees Wildervanck

Wij Gedenken

Hendrik Jan Pestman
Hij overleed op 21 april 2021 op 80 jarige leeftijd.

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte toe

Dhr Pestman heeft jarenlang in de “Schildjer Proat” korte verhalen geschreven.

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

WINDLUSTMAIL
Deze Windlustmail gaat voor het grootste
deel over de restauratie van het
boventafelement, het takrad en de
vooruitzichten van de mechanisatie van een
maalkoppel op de begane grond met
aandrijving via een BRONSmotor vanuit
het motorhuisje. Om te beginnen met het
boventafelement. Een boventafelement is
een stelsel van balken dat boven op de
achtkantstijlen is vastgemaakt. Hier
bovenop ligt dan weer de kruiring en
daarover glijdt de kap. Dit boventafelement
is dusdanig verzwakt en verzakt dat kruien
niet meer verantwoord is en we de molen
nu in Zuidwestelijke richting hebben staan.
Van dit boventafelement zijn drie van de
acht balken ingezakt en die moeten dus
worden vervangen. Dan het takrad
(Gronings voor spoorwiel), dit is het
tandwiel waarmee het maalkoppel wordt
aangedreven. Bij de laatste restauratie zijn
er nieuwe kammen en dammen in gekomen
maar inmiddels zijn andere onderdelen van het wiel zo slecht en zo vermolmd dat restauratie geen
zin meer heeft. Er moet dus een nieuw komen. En dat gaat ook gebeuren alleen weten we nog niet
wanneer dit klaar is. Tot zolang malen we nog met het oude wiel maar dat moet heel voorzichtig
gebeuren en zodra er een stukje wiel naar beneden valt stoppen we direct met malen om eerst te
kijken: kunnen we nog verder of moeten we stoppen. En tenslotte het motorhuisje: het motorhuisje
is nu praktisch volledig gerestaureerd. Er ligt een stevige betonnen vloer in en de muren zijn
helemaal gevoegd, alleen de hemelwaterafvoer en de elektrische installatie moeten nog worden
gerealiseerd. Zeer binnenkort kan de motor worden geplaatst en wordt er een werkverbinding naar
de molen gemaakt. De motor, een echte BRONS, is aangeschaft en wij, Marius en ik, krijgen nog
uitgebreid les in motorbehandeling en eenvoudig onderhoud. Een langgekoesterde wens van ons
gaat in vervulling. Inmiddels is er een bespreking geweest over de voortgang van dit alles met o.a.
een afvaardiging uit Den Haag van de RCE. Men is onder de indruk van wat er is gepresteerd zoals
bijv. de aardbevingsversterking van de molen en het schilderwerk.
Zoals het er nu uitziet moet het motorhuis met motor en aandrijving de molen in compleet met een
groter maalkoppel op de begane grond begin september klaar zijn, de boventafelementdelen incl. de
kruiring wat later in de herfst en de restauratie van het takrad, of aanschaf van een compleet nieuw
exemplaar, begin van het nieuwe jaar. Kortom de molenmaker krijgt het nog druk. We houden u op
de hoogte over de voortgang. O ja, we kwamen erachter toen de vlaggenlijn was gebroken dat de
vlaggenmast ernstig is aangetast door rot en elk moment zou kunnen afbreken als de vlag is
gehesen. De mast is gestreken en er komt een nieuwe ofwel van aluminium ofwel van kunststof.
Ook deze zal op korte termijn worden geleverd. Dan kan de vlag ook weer veilig in top. Ik hoop dat
u hem niet heeft gemist tijdens koningsdag en andere vlagmomenten.
Over het motorhuis met motor en zo wil ik nog wel het volgende kwijt: de opening zal met enige
feestelijkheden gepaard gaan en men is inmiddels bezig hier een programma voor in elkaar te
draaien aangezien er ook nog een andere molen van onze stichting in het zonnetje wordt gezet. Veel

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

kan ik er niet over vertellen want deze activiteit zit nog in de ontwerpfase en de eerste vergadering
hierover is gepland voor begin juni.
Ondanks al deze technische praat van mij hebben we toch ook gewoon kunnen malen mits de wind
in de goede hoek zat. En dat blijven we ook gewoon doen totdat de molenmaker de kruiring gaat
aanpakken. Maar dan kunnen we waarschijnlijk op motorkracht gaan malen en dat is ook weer een
hele uitdaging. U wordt uitgenodigd om te komen kijken. Geen trap op want alles gebeurt beneden.
Dan doe ik nogmaals de andere uitnodiging die al vaak uitgegaan is:
WIJ ZOEKEN NOG EEN MOLENAAR VOOR DE WINDLUST OVERSCHILD.
Reden: Marius heeft aangegeven het wat rustiger aan te
gaan doen, hij wordt 80 dit jaar en vindt het eigenlijk
wel mooi geweest.
Alleen de molen bedienen is te doen, maar met iemand
samen is het veel leuker. Ik kan u vertellen dat de
opleiding tot moleninstandhouder 26 weken duurt,
tussentijds enkele examens kent waaronder weerkunde,
veiligheid incl. valbeveiliging en basiskennis over de
molen waarop je denkt te gaan werken. Nou, denk er
nog eens over na.

Bijgevoegd heb ik nog enkele plaatjes uit vroeger
tijden waarop de Windlust ook een tijdje met zeilen
was uitgerust. In begin tachtiger jaren is de
zelfzwichting weer teruggekomen tot zeer grote
vreugde van molenaar Klaas v.d. Zwaag die een
hekel had aan zeilen. Dat is ook een beetje te zien
omdat bij bezeilde wieken op elke wiek zoveel
mogelijk dezelfde hoeveelheid zeil moet staan en
dat is hier zeker niet het geval.
Voorlopig laat ik het hierbij en in de volgende S.P. kom ik vertellen hoe het erbij staat.Mede
namens Marius TOT MAILS / MEELS
Lex

Nieuws s.v. Mono
Opgericht 1 december 1949

Bestuur s.v. mono
Doordat drie leden van ons bestuur ons hebben verlaten, zijn wij driftig op zoek naar nieuwe bestuursleden!
Ook als je niet heel sportief bent, ben je van harte welkom bij ons gezellige bestuur 😉
Je kunt je aanmelden via s.v.mono.overschild@hotmail.com. Je mag best eerst een vergadering bijwonen en
daarna besluiten of het iets voor je is…Voetbal
Het voetbal op de zondagavond is gelukkig weer in volle gang. Kom lekker bewegen (de Coronakilo’s moeten
er af!) We beginnen om 19.00 uur.

Volleybal
Helaas hebben we afgelopen seizoen niet kunnen volleyballen en is ook het toernooi in Hellum niet
doorgegaan. Volgens de laatste berichten kunnen we het volleyballen in oktober (eindelijk) weer oppakken.

Verdere activiteiten
-

Onlangs is aan een aantal kinderen een les in kickboksen
gegeven; de middag werd geopend door onze dorpsgenoot
Henk Meijer (wereldkampioen Taekwondo); de kinderen
waren zeer enthousiast. zie ook de foto’s;
kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom in de Pompel voor een
les op maandag van
15.30 – 16.30 uur;
wellicht komt er ook
een volwassen versie
- Een leuke
scouting-activiteit in de
herfstvakantie voor de
jeugd (verdere
informatie volgt in SP
september);

-

De eerder gehouden sportinstuif voor de kinderen (zie vorige SP) was een succes; dit zal dan ook zeker
worden herhaald (houd hiervoor ook de SP in de gaten!)

-

- Buitenbios: in mei was het slecht weer; hierdoor is de Buitenbios verplaatst naar 21 augustus; nadere
info volgt ook hierover (houd uw brievenbus in de gaten…)

Ledenvergadering
Onze jaarvergadering staat nu gepland voor maandag 27 september 2021, aanvang 20.00 uur.
De agenda en de notulen van de vorige vergadering vindt u elders in deze SP.
Komt allen! Met sportieve groet, overblijvend) bestuur S.V. MONO:
Willem de Jong, Alina Doornbos en Patricia Dilling

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:

maandag 27 september 2021
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.

Kickboksen voor kinderen groot succes!
Vanaf maandag 10 mei is er gestart met een
basiscursus kickboksen voor kinderen.
Dit blijkt een groot succes! Gemiddeld 11
kinderen leren van Farah en Jeroen de
basistechnieken van het kickboksen.
De opening werd gedaan door bewoner Henk
Meijer, die wereldkampioen Taekwondo is. Hij
vertelde over de verschillen tussen de beide
sporten en over de overeenkomsten.
De basiscursus duurt tot de zomervakantie. Als er
voldoende belangstelling is, zal dit na de
zomervakantie een vervolg krijgen.
Er zijn ook mogelijkheden om een groep voor
volwassenen of voor vrouwen te starten. Mocht u
hiervoor belangstelling hebben dan kunt u uw
naam en telefoonnummer mailen
naar h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl
Deze activiteit wordt georganiseerd door MONO
in samenwerking met opbouwwerker Henriëtte
Verhoeff.

MAAK KUNST MEE!
Leer van een pro: een zomerprogramma vol (gratis) workshops!

Waar krijg jij energie van? Ontdek jouw talent en leer van professionals op het gebied van mode,
rap, acrobatiek en meer. Op verschillende buitenlocaties in de gemeente Midden-Groningen
organiseert Kielzog deze zomer gratis workshops voor kinderen van 7 t/m 14 jaar.

N

MEEDE
vrijdag
18 juni

Menno Hoes

Acrobatiek

19:00 - 20:00 uur

zaterdag Muziek
15:00 - 16:00 uur
19 juni
& 16:15 - 17:15 uur

Stempel maken

M
KOLHA

Acrobatiek

vrijdag
2 juli

19:00 - 20:00 uur

zaterdag Rap / Spoken word
15:00 - 16:00 uur
3 juli
& 16:15 - 17:15 uur

Graffiti

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Streetdance

Streetdance

19:00 - 20:00 uur
zondag
20 juni

Acrobatiek

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

19:00 - 20:00 uur

Acrobatiek

zondag
4 juli

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Mode

Graffiti

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

LD

HI
OVERSC
vrijdag
25 juni

De Pompel

Theater

19:00 - 20:00 uur

zaterdag Zang
15:00 - 16:00 uur
26 juni
& 16:15 - 17:15 uur

ZAND

HOOGE
vrijdag
9 juli

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

19:00 - 20:00 uur
zaterdag Muziek
15:00 - 16:00 uur
10 juli
& 16:15 - 17:15 uur

Stempel maken
15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Voor wie:
Jongeren +/- 7 t/m 14 jaar
Entree
Gratis
Meer info en aanmelden:
kielzog.nl/maakkunstmee

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Theater

Theater

Doe
mee!

Acrobatiek

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Foto & video

De Badde

Mode

Mode

zondag
27 juni

Ecomotion

Streetdance

19:00 - 20:00 uur
zondag
11 juli

Acrobatiek

15:00-16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Foto & video

15:00 - 16:00 uur
& 16:15 - 17:15 uur

Rap / Spoken word
19:00 - 20:00 uur

16 Kielzog Krant

Wegens groot succes herhaald!!!
De fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’
Het thema is: binnen en buiten
Stuur uw mooiste foto naar opbouwwerker Henriëtte Verhoeff
h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl
U kunt inzenden tot en met 30 september.
We zien uw inzendingen tegemoet!
Werkgroep ‘Groeten uit Overschild’
Kéz, Loes, Marian, Peter en Henriëtte.

Van de werkgroep
Evenementen.
Niet één, maar mogelijk twee activiteiten staan op de planning van de werkgroep
Evenementen. Gelukkig versoepelen de coronaregels, dus we mogen steeds weer een beetje
meer en meer…!
De werkgroep kijkt positief terug op de georganiseerde paasactiviteit. Voor een groot aantal
kinderen lagen de eieren dit jaar verstopt in ‘hun eigen’ voortuin. De gouden eieren zijn
gevonden door Naomi, Nick, Alice en Dyliano.
Afgelopen maandag (7 juni 2021) is de tweede activiteit van het jaar gestart, namelijk
peutergym. Peutergym is iedere maandag van 14.45 tot 15.15 uur onder begeleiding van een
(kickboks)- docent. Opgeven kan nog steeds bij Gabriëlla; 0650589154. Alle jonge (oud-)
inwoners van twee tot vijf jaar uit Overschild mogen hier aan deelnemen.
Ook lijkt het de werkgroep Evenementen leuk om ‘ Mizzemos’ uit te nodigen. Mizzemos
(kinderliedjes) werkt met verhalen, muziek en beweging voor kinderen van tweeënhalf tot vijf
jaar oud. Zijn er ouders die het leuk lijkt om hun kinderen daarvoor op te geven, willen jullie
dan contact opnemen met Gabriëlla. ‘Mizzemos’ kan op een dinsdag-, woensdag-, donderdagof vrijdagmiddag langskomen in Overschild.
De werkgroep wil Henriette, de opbouwwerker, alvast bedanken voor de samenwerking.
Hopelijk tot snel!

Dennis, Gabriella, Jelle, Joba, Rammona en Kate!

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

Ontwerp

Boomverzorging

Aanleg /
onderhoud

Houtbouw

Bestrating

Waterbouw /
Vijveraanleg

Robotmaaier

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.

Schildjer Henk Meijer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De in Overschild woonachtige Henk Meijer (61) mocht op maandag 26 april in cultureel
centrum Kielzog in Hoogezand van burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente
Midden Groningen, het koninklijk lintje ontvangen wat hoort bij de titel, Ridder in de orde
van Oranje Nassau.
Waar had Henk Meijer deze hoge onderscheiding nou aan te danken ?
Henk is al vanaf zijn 15e jaar bezig met de Koreaanse vechtsport Taekwondo (betekenis: de
weg van de voet en de vuist).
Het is een Koreaanse zelfverdedigingssport die zijn intrede in de jaren 60 in Nederland deed
en die ook een zeer enerverend wedstrijd onderdeel kent n.l. het sparren (in Koreaans
genoemd Kyorugi), de tweestrijd tussen de atleten volgens Taekwondoregels.
Henk bleek hier enorm veel talent voor te hebben en grossierde dan ook in titels!
Zo werd hij niet alleen 5 x Nederlands en Open Nederlands kampioen maar haalde in 1982 de
Europese titel binnen en zette de kroon op zijn carrière in 1985 in Seoul Korea door hier
Wereldkampioen te worden. Dat laatste bezorgde hem in zijn Taekwondo wereld, maar ook
ver daar buiten, een enorme reputatie. Henk was de eerste niet Koreaan die een wereldtitel
wist te winnen in het moederland van de Taekwondosport Korea. Het Taekwondo sparren
wordt net als andere vechtsporten gedaan in gewichtsklassen (8 stuks) en op het WK van
1985 wonnen de toen zeer dominante Koreanen 7 van de 8 klassen, Henk was de enige
buitenlander die goud won op die WK.

In 1988 sloot Henk zijn actieve wedstrijdcarrière af met deelname aan de Olympische Spelen
van Seoul in Korea
waar het Taekwondo
een demonstratiesport
was en dus werd
voorgesteld als
toekomstige
Olympische
onderdeel.
Het duurde echter nog
tot het jaar 2000
voordat het
Taekwondo een vaste
Olympische sport
werd.
Bondscoach voor 3
verschillende
landen.
In 1990 werd hij
gevraagd om op
parttime basis
bondscoach van het
Nederlands team te
worden en begeleidde
hij sporters op EK’s
en WK‘s.
In 1994 stopte hij
hiermee om zich te
richten op een andere
belangrijke taak in het
Taekwondo n.l. het geven van demonstraties en seminars over de hele wereld.
Henk Meijer was een hele grote naam in het Taekwondo wereld en werd daarvoor overal
gevraagd. Zo gaf hij demo’s en seminars in o.a. Australië, Nieuw Zeeland, Israël, Tunesië,
Marokko, Suriname, Dominicaanse Republiek, Colombia, Canada, Mexico, Aruba en bijna
alle landen van Europa.
In 1997 werd bekend gemaakt dat het Taekwondo op de Spelen van Sydney 2000 een
officieel nieuw onderdeel zou worden en werd Henk opnieuw aangesteld als bondscoach van
Nederland, zo trad hij dus op als Olympische coach op de Spelen van Sydney 2000 en Athene
2004. Henk kende een zeer succesvolle periode met het Nederlands team wat er in resulteerde
dat hij direct na de Spelen van Athene in dienst trad als hoofdcoach van het Franse nationaal
team welke hij ging begeleiden naar de Spelen van 2008 in Beijing, China.
Henk kende ook in Frankrijk een zeer succesvolle periode en werd in 2010 gevraagd door de
Griekse Taekwondo bond om hier als hoofdcoach op te treden richting de Spelen van Londen
2012, echter zover kwam het niet. In 2010 en 2011 geraakte Griekenland in een enorme
economische crisis die ook de sportwereld hard raakte en Henk dwong, zijn werkzaamheden
daar stop te zetten.

BACK to the ROOTS !!
Ondanks nog verschillende aanbiedingen wilde hij na 2011 niet meer internationaal en op het
hoogste niveau werken en keerde terug naar zijn eigen Taekwondoschool in de stad
Groningen (Oosterparkwijk) om zich hierop te richten
en nieuwe talenten op te leiden.
Dit doet hij heden ten dage nog steeds en al heel veel
jongeren hebben les gehad van Henk Meijer.
Andere onderdelen van het Taekwondo komen hier
ook aan bod zoals zelfverdediging, stijloefeningen en
breektesten, dit alles in een Koreaanse sfeer, dus met
respect en discipline.
Voor zijn persoonlijke wedstrijdprestaties , zijn
succesvolle Taekwondocoaching nationaal en
internationaal en het promoten van het Taekwondo (
wereldwijd, nationaal en regionaal) en dat over een
periode van zeker 40 jaar, kreeg Henk Meijer dus het
Ridderschap toegewezen.
In 2013 viel hem ook al een grote eer tegemoet toen
hij in Las Vegas werd opgenomen in de internationale
HALL of FAME van het Taekwondo.
Helaas kan hij niet meer zo actief zijn in het Taekwondo dan voorheen en dat hij zou willen .
In 2017 werd bij hem een progressieve vorm van MS gediagnostiseerd die hem fysieke
behoorlijk parten speelt en hem dwingt een paar flinke stappen terug te doen.
Henk en zijn partner Henriet van der Molen wonen sinds 3 jaar tot grote tevredenheid in
Overschild, na jarenlang in de stad Groningen te hebben gewoond, genieten ze enorm van de
rust en natuur hier.
Aan de Meerweg is de bouw van hun nieuwe huis in volle gang en wordt na de zomer
waarschijnlijk afgerond. Momenteel zijn ze woonachtig in de wisselwoningen aan de
Graauwedijk.

Kinderspeelweek 2021
9 t/m 13 augustus
Week 32

Het feest komt steeds dichter bij..

Sinds kort kunnen we als bestuur weer allemaal bij elkaar komen om te vergaderen. En er is al
zoveel leuks besproken! Dit willen we graag met jullie delen.
 Op vrijdagavond 6 augustus vanaf 20.00 uur is de vergadering voor alle vrijwilligers in de
tent op het Kosterserf. Tijdens deze vergadering maken we de planning van de
week/groepsindeling bekend en krijg je handvaten om de week te overleven. Er wordt wél
verwacht dat je hier bij bent. Kun je nou echt niet? Laat dit dan op tijd weten aan een van de
bestuursleden. Dit is tevens ook de QUIZZZ-avond! Dus neem gezelligheid en een beetje
intelligentie mee. Een aftrap van de O zo gezellige week + een warme (fleurtuur) snack!
(Maak groepen van max. 5 personen, dit kun je natuurlijk ook nog op het veld regelen).
Opgave is niet nodig. De bar is tot 00.00 uur geopend, om 00.30 uur moet het veld leeg zijn!
 Op zaterdagavond 7 augustus is er een spannende spooktocht door het dorp. De spooktocht
is opgezet in samenwerking met Spooktochtvereniging Appingedam! Dat beloofd dus
wat.. durf jij het aan?
- De spooktocht is geheel op eigen risico en opgebouwd
voor volwassenen, het kan voor kinderen dus eng zijn.
- De spooktocht is voor vrijwilligers gratis!
- Dorpsbewoners en kinderen kunnen meedoen voor €1,per persoon.
- Kinderen onder de 13 jaar lopen onder begeleiding van
een volwassene. Kinderen zijn de verantwoordelijkheid
van de ouders.
- Je kunt je opgeven met een maximale groepsgrootte van
5 personen (dit is inclusief volwassen begeleiding).
- Geef je op door te mailen naar kswo@live.nl. Geef in deze mail de groepsnaam, alle
namen van diegene die meelopen in jouw groepje en 1 telefoonnummer van een
groepslid door. Natuurlijk hoef je je niet per se in groepsvorm op te geven, dit mag ook
individueel. Wij zorgen dan dat je kunt aansluiten bij een ander groepje.
- Let op: deze opgave staat los van de reguliere opgave om mee te doen aan de
kinderspeelweek zelf!
- Heb jij je opgegeven? Dan ontvang je van ons een mail met de starttijd, spelregels en
eventuele bijzonderheden.
- We starten in de tent op het Kosterserf.

-

De bar is voor aanvang niet open, na afloop is de bar los! De bar is tot 00.00 uur
geopend, om 00.30 uur moet het veld leeg zijn!
De spooktocht kan voor wat overlast zorgen, dorpsbewoners houdt hier dus rekening
mee!

Net als andere jaren:
 Iedere ochtend wordt de leiding (ook ouders die meedoen als leiding) om 9.15 uur
verwacht. Neem dan gerust je kinderen mee, die vermaken zich wel in de speeltuin.
 Ouders let op! Er kunnen dit jaar wijzigingen zijn qua tijden, let dus goed op wanneer je je
kinderen op moet halen. Dit voorkomt verdrietige kindjes. Ook tussen de middag! We
kunnen nu alvast verklappen dat de kinderen op dinsdag en donderdag tussen de middag op
het veld eten. Dan hoeven ze dus niet opgehaald te worden.
 De kinderen worden iedere ochtend om 09.30 uur verwacht, waarna het lied zoals ieder jaar
weer zal klinken...
‘Van voor.. naar achter.. van links.. naar rechts…’
 De dagindeling voor kinderen is als volgt:
- Ochtend -> 09.30-12.00 uur
- Middag -> 13.30-16.00 uur
 Om 16.00 uur eindigen we de dag met een nabespreking voor de leiding. Ook hier geldt..
ouders die meedoen met kinderen.. wees erbij! Dit geeft ons de mogelijkheid om de dag
door te spreken.
 In de maand juni zullen wij weer langs de deuren komen voor de collecte. Iedere gift is
welkom! Woon je nu (tijdelijk) niet meer in het dorp en wil je wel een donatie doen? Vraag
ons rekeningnummer aan een van onze bestuursleden!
 Door de weeks is de tent iedere avond geopend. De bar sluit om 23.00 uur, om 23.30 uur
moet het veld leeg zijn.
Zoals we ieder jaar benoemen, maar nooit verkeerd is om te herhalen:
 Kinderen jonger dan 4 jaar mogen meedoen onder begeleiding van een van hun/beide
ouders.
(Kosten €2,50,- per dag/per kind).
 Je mag meedoen als je 4 jaar of ouder bent.
(Kosten €12,50 per kind voor de hele week)
 Je bent jeugdleiding vanaf je 13e of als je in de maand augustus jarig bent. Hier kunnen wij
helaas geen uitzonderingen in maken. Dit om teleurstelling en misverstanden te voorkomen.
(Dit jaar doet alle leiding gratis mee, jullie hulp wordt zeer gewaardeerd)
 T-shirts kosten €7,50. Heb je een T-shirt nodig? Geef dit aan bij de opgave of tijdens de
speelweek. Geef dan ook je maat door. Natuurlijk is er de gelegenheid om de shirts eerst te
passen.
De weekplanning maken we binnenkort bekend. Volg ons op facebook! Zonder kinderen en zonder
vrijwilligers is er geen speelweek! En geef toe.. dit is een van de leukste weken van het jaar!
Meedoen is geheel op eigen risico! (Voor vragen mag je bellen met Sandra van der Laan 0625598785). Hoe laat je ons weten dat jij er net zoveel zin in hebt als wij? Dat kan door je op te
geven via de website:

www.kinderspeelweekoverschild.nl

Nog een aantal nieuwtjes:
 We zijn druk bezig om een nieuwe website te maken. De huidige site is dus niet up-to-date.
Opgave verloopt eerst nog wel via bovenstaande site. Als de nieuwe site in de lucht is
maken we dat via Facebook en in het Schildjer Proat bekend!
 Net als vorig jaar houden we ons aan de maatregelen m.b.t. het Coronavirus van het RIVM.
Vorig jaar was de speelweek mogelijk, laten we zorgen dat dat dit jaar net zo goed gaat!
FEEST FEEST FEEST!
Vrijdagavond 13 augustus 2021 is er een gezellige avond voor iedereen! Ook als je niet bij de
speelweek bent geweest, niet in Overschild woont maar wel zin hebt aan een gezellige
avond…Kom langs op het Kosterserf in Overschild! De avond begint om 19.00 uur en de muziek
gaat uit/bar gaat dicht om 00.00 uur. Ouders let op.. Deze avond zijn jullie zelf verantwoordelijk
voor jullie kinderen! Veld leeg om 00.30 uur. Tot dan!
Bestuur kinderspeelweek Overschild
Fleur, Mark, Martijn, Sandra, Johan, Marleen

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

Menko Hammenga

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

Stichting Kerk en Recreatie Schildhoes.
Ook voor onze stichting was corona de reden dat de Schildhoesdiensten in 2020
niet door konden gaan.
En er kwam nog een reden bij.
Op de Otter, waar we al tientallen jaren de diensten verzorgen, werd opnieuw
van eigenaar gewisseld.
Voor ons een onzekere toekomst.
Daar de kerkelijke activiteiten nog niet allemaal mogelijk zijn hebben we ook
besloten de diensten in 2021 niet door te laten gaan.
We hopen dat de mogelijkheden verruimd worden en we met goede afspraken
toch weer diensten kunnen organiseren in 2022.
We wensen een ieder een periode toe waarin we met meer vrijheid bij elkaar
kunnen komen.
En dat we elkaar ook op kerkelijk gebied weer mogen begroeten.
Namens Stichting Kerk en Recreatie een hartelijke groet.
Rita Bouman

De zomer kondigt zich aan en Covid is op zijn retour.
Wij willen graag vanuit DVS weer een Midzomerwandeling organiseren.
Wij doen dit op woensdag 23 juni.
De start is om 20 uur bij Kaap Steendam en we lopen het rondje Schildmeer. Bij de
uitkijktoren in Overschild houden we een korte pauze met een drankje. Degenen die het hele
rondje te ver vinden, bieden we daar de mogelijkheid om met de auto naar Kaap
Steendam gebracht te worden.
De wandelaars zullen rond 23.30 terug zijn.

Graag even een berichtje als u mee loopt naar:

phylhoogeveen@gmail.com

Film
We zijn het nieuwe jaar begonnen met iets ogenschijnlijks kleins. Vanwege de sloop van het huis
van Bas en Klaasje Pen
aan de Meerweg en
herinrichting van het
perceel moesten zij hun
vissen kwijt. Bert en
Jannie Schrage waren de
gegadigden en
gezamenlijk
transporteerden ze de
vissen door het dorp van
vijver naar vijver. De
aanstaande sloop was
onderwerp van gesprek
(Bert en Jannie zijn
inmiddels
ervaringsdeskundigen).
Maar deze dag was ook een mooi voorbeeld van hoe je elkaar tot steun kunt zijn in moeilijke tijden.
De landelijke verkiezingen volgden. Op die dag hebben we o.a. Bas en Klaasje gefilmd in hun
leegstaande huis en zijn we met Bert en Jannie in hun bijna afgebouwde huis geweest.
Verschillende emoties in verschillende stadia van het proces. Duidelijk wordt: waar mensen ook
zitten in het versterkingsproces hun veerkracht en vertrouwen in de overheid wordt blijvend op de
proef gesteld.

Onze laatste draaidag
tot juni betrof de
sloop van het huis
van Bas en Klaasje.
We hebben daarnaast
ook andere
bouwwerkzaamheden
in het dorp gefilmd
zoals bijvoorbeeld de
herinrichting van een
tuin bij een nieuw
huis.

Naast deze concrete filmacties die voorlopig blijven doorgaan, zijn we vooral ook het geschoten
materiaal aan het uitwerken. In het najaar komt er een derde korte film uit.
De tweede film, het verhaal van Sophia Tooi en haar vader, zal deze zomer of najaar in Overschild
te zien zijn als onderdeel van meer tentoonstellingen en presentaties.
Saskia Jeulink, regisseur

Familie Folkersma Graauwedijk 56.

Wanneer de Schildjer Proat uitkomt is ondertussen ons huis gesloopt en is het gat gegraven
voor het nieuwe huis. Wij gaan ons eigen huis terugbouwen zoals deze was. We vonden ons
huis een mooi Gronings huis en wilde deze graag terug. Voor nu wonen wij in een
wisselwoning met ons vijven. Wanneer wij terug gaan is niet duidelijk, we komen nog steeds
niet uit met ons budget.

Het was lastig om te zien
hoe ons huis werd
gesloopt. Het was toch ons
huis en wij hadden het er
goed.
Hoe voor ons de situatie er
over een aantal maanden
uitzien weten we niet….

Nora heeft nog
even haar handen op de
muur achter gelaten, dat
zijn dan de leuke dingen
want de kinderen mochten
de muren er lekker onder
kliederen.

Verder wensen wij een ieder veel sterkte met welke keuze ze moeten maken. We gunnen
iedereen een eerlijke behandeling. Wij hopen nog steeds dat de gemeente Midden Groningen
zijn verantwoordelijkheid neemt tegen de driedeling van ons dorp. Verder willen we jullie
echt als tip mee geven dat als je door de NCG of projectleiders niet gehoord wordt, de
raadsleden te benaderen. Als we niet met elkaar van ons laten horen, denken de raadsleden dat
alles goed gaat in Overschild.

Groeten Johan, Sandra, Nora, Julian en Arjan Folkersma

•
•
•

Nieuwbouw •
Verbouw
•
Renovatie •

Hoofdweg 90
Siddeburen

Onderhoud
Agrarisch
Aardbevingsbestendig bouwen

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

Beste Schildjers,
In de wandelgangen had u er de laatste maanden misschien al iets over vernomen, Overschild
is een officiële vereniging rijker. Vlaggenmastvereniging Wave Your Flag, in de volksmond
W.Y.F., is de 1e en enige vlaggenmastvereniging van Nederland.
Nadat wij de vereniging opgericht hadden op 19-10-2019 als officieuze vereniging, zijn wij
sinds kort een officiële vereniging geworden. Ons doel is om vlaggen te wapperen uit de hele
wereld in een mast die tenminste 7 meter lang is. Dit ter bevordering van de feestvreugde en
samenhang in het dorp. Een aantal bewoners heeft al aangegeven graag lid te willen worden
en we hebben inmiddels meerdere aspirant lid informatieavonden gehouden om een en ander
toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden.
Tevens is het ons opgevallen dat Overschild geen dorpsvlag heeft. Wij zijn momenteel druk
bezig om een dorpsvlag te ontwerpen en te produceren. Doel is om deze vlag gratis huis aan
huis te verstrekken en hier zijn wij momenteel de financiering voor aan het verkennen.
Hierover kunnen we hopelijk snel meer bekend maken.
Om lid te worden van de vereniging dient u wel aan een aantal strenge criteria te voldoen,
zoals de locatie van uw mast, de vereiste minimale lengte van de mast en nog een aantal
zaken meer. Neemt u gerust eens contact op als u wat meer informatie wilt. Tot zover eerst
deze korte introductie, in de volgende S.P. is er uiteraard meer informatie.

Met wapperende groeten,
Bestuur Wave Your Flag
Erwin v.d. Laan
Wilfred Stok
Contactinformatie:
VLAGGENMASTVERENIGING WAVE YOR FLAG
E-MAIL: VMV.WYF@OUTLOOK.COM
WhatsApp: 06-12507814
KvK: 82328773

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

DE
SCHILDJER EETCLUB
Helaas staan de activiteiten van de
eetclub nog steeds op een laag pitje. 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.

Dag allemaal,
Er is net bekend gemaakt dat de theaters weer open mogen.
Wat een heerlijk bericht en het goede vooruitzicht is dat we
dan ook weer mogen spelen!
En dat is wat we gaan doen.
INUNDATIE is om bekende redenen doorgeschoven naar het
najaar. Nadat vorig jaar de viering van 75 jaar Vrijheid niet is
doorgegaan heeft De Verhalen van Groningen dit jaar alsnog
het feestje doorgezet maar nu als 75 + 1 Jaar Vrijheid en hebben een prachtige
promotieopname gemaakt. Bekijk:www.groningen4045.nl/projecten/inundatie

De repetities van INUNDATIE herstarten in september en vanaf oktober gaan we op tournee.
Zie voor de data de flyer verderop in Schildjer Proat of ga naar onze website.
Zaterdag 6 november is de Grande Finale in
dorpshuis De Pompel
Bij alle voorstellingen is een voorprogramma maar
slechts een paar waarbij zangeres Tineke RouwOosterhuis als geboren Schildjer zal zijn en natuurlijk
ook zal ze in Overschild het voorprogramma verzorgen.
Reserveren kan vanaf 1 juli via onze website

www.de-schildgroep1.webnode.nl
Volg ons ook op Facebook op om de hoogte te blijven
van de laatste ontwikkelingen.
Namens alle spelers, techniek en regie een
allerhartelijkste zomerse en theatrale groet,
Klaasje

EET SMAKELIJK
Een heerlijke zomersalade als maaltijd
Ingrediënten voor 4 personen:
2 blikjes tonijn
4 hardgekookte eieren
1 blikje ansjovis (kan weggelaten worden)
1 rode uit
1 oranje of rode paprika
8 kerstomaatjes
1 klein blikje witte bonen of groene kidneybonen
100 gram gekookte sperziebonen (mag uit blik)
een halve komkommer
eventueel wat groene en/of zwarte olijven zonder pit
slablaadjes om te garneren

Voor de dressing:
2 eetlepels witte balsamicoazijn of witte wijnazijn
6 eetlepels olijfolie
versgemalen zwarte peper
1 flinke eetlepel vloeibare honing
2 eetlepels mosterd
1 theelepel gedroogde oregano

Voorbereiding:
Laat de tonijn uitlekken en maak deze wat fijner.
Laat de ansjovis uitlekken.
Pel de eieren en snijd deze doormidden.
Pel de ui en snijd in dunnen ringen.
Verwijder de pitjes en de zaadlijsten van de paprika en snijd in dunnen repen.
Schil de komkommer en snijd in plakjes.
Was de tomaatjes en snijd ze doormidden.
Spoel de groenten uit blik af en laat goed uitlekken.

Bereiding:
Verdeel de slablaadjes over een grote platte schaal.
Leg de tonijn in het midden. Schik de eieren hier omheen.
Garneer de eieren met de ansjovisfilets. Leg de groenten
tegenover elkaar op de schaal. Verdeel de overige ingrediënten
over de schaal (zie plaatje).
Roer de ingrediënten van de dressing goed door elkaar en giet over de salade.
En dan met een lekker stukje warm stokbrood met kruidenboter is het smullen geblazen.

Column: Cees Wildervanck
Flesje
'Denk ter goed om Wildervanck,' zegt mijn wijze oude vriend Jan Akkerman, 'als jij dat
weiland níet koopt en jij zit straks in die mooie stoel van jou over dat land heen te kijken, dan
is dat land van 'n ánder!'
'Wat nou, moet Wildervanck boer word'n?' plaagt zijn vrouw.
'Ik heb al tegen mijn vrouw 'zegd,' vult Jan aan, 'as Wildervanck 't nait dut dan izze
haartstikke gek!' Ah, juist...
Het is zo'n dertig jaar geleden, en het weiland naast en achter mijn huis is te koop. Ik ben eens
naar Akkerman toe gefietst om wijze raad. Wat zal ik doen? Als ik het financieel verder wat
rustig aandoe kan ik het betalen. En als iemand anders het koopt en er mais op zet ben ik een
zomer lang mijn uitzicht kwijt. Of als er iemand een camping begint... Maar vooral toch dat
gevoel: dan is dat land van 'n ánder. En als ik het koop dan is het míen laand! Verdomd,
Akkerman heeft gelijk...
Dus ben ik een week later grootgrondbezitter. Geen boer, want ik leen het weiland uit. De
deal is dat de bevriende leenboer voor het onderhoud en de sloten zorgt. Win-win, weetjewel.
Dit jaar kijken we met nog meer aandacht en plezier dan anders naar het weiland en het
oerwoud dat ik dertig jaar geleden op een deel ervan heb geplant. Dat aandachtig kijken
hebben we ons bewust voorgenomen. En dit jaar is dat ook makkelijker dan anders, doordat
dit voorjaar alles zo laat en zo langzaam is. Niet lekker om buiten te zitten, maar elke dag een
fascinerend feest om naar te kijken. Het groene waas over mijn favoriete treurberk, de
beginnende kaarsen in de kastanje, de haagbeuk die na één zonnige dag en twee regendagen
plotseling dicht-lichtgroen is... Dít is, naast de rust, de vergezichten en de wolkenluchten
waarom we buiten wonen. En voor geen miljoen weg willen, hoezeer NAM, IMG, NCG en
'Den Haag' ons ook
proberen weg te pesten.
Elke morgen vanuit ons
bed zien hoe de es weer
íets dichtere en grotere
blaadjes heeft gekregen.
En extra op onze weelde
worden gewezen.
Maar het is niet alleen
groen jong leven dat het
hier tot een feest maakt.
Een andere boer (die ons
eerder al met zijn ploeg en
een kar paardemest een
moestuin schonk) laat zijn
Schoonebekers in ons
weiland grazen.

Dat zijn schapen die hun bevallingen nog in hun eentje zelf regelen, en daar niet zoals
Texelaars een vroedboer bij nodig hebben. Binnen korte tijd liggen, rennen, springen en
liggen er weer naast de schapen tientallen lammetjes. Een feest om naar te kijken.
Gebiologeerd kijken we hoe voor onze neus binnen enkele minuten twee zwarte lammetjes
achter hun moeder op de grond vallen en een tijdje later al op zoek gaan naar de speen. Eén
moeder komt helaas te overlijden, en een ander schaap wil haar lammetje niet accepteren. Dat
moet dus met de fles gevoed worden, een keer of vier, vijf per dag. Een flesje dus. Het heet
dus Flesje. (Het vorige flesje dat op de avond van het Songfestival 2019 werd geboren heette
Duncan.)
We zijn hier voor onze rust komen wonen. Maar deze drukte kan ons niet druk genoeg zijn.
Cees Wildervanck.

Leestip uit de Boekenkast.
Elizabeth George heeft voor haar boeken vele internationale prijzen gewonnen en van haar
reeks over Inspecteur Lynley is een televisieserie gemaakt. In onze dorpsbibliotheek staan dan
ook een groot aantal boeken, die door haar zijn geschreven.
Deze keer hebben wij gekozen voor de titel:
Zijn laatste wil.
Deborah St. James is verbijsterd wanneer ze op een stormachtige avond
de broer van een oude vriendin uit Amerika op haar stoep staat.
Helemaal wanneer hij haar vertelt dat zijn zus op het Engelse
Kanaaleiland Guernsey is opgepakt wegens moord. Samen met haar man
Simon, die forensisch onderzoeker is, probeert ze alles te doen wat in
haar macht ligt om haar vriendin vrij te pleiten. Het slachtoffer van de
moord is de machtigste en rijkste man van het eiland. Uit zijn testament
blijkt dat een groot deel van de lokale bevolking beter wordt van zijn
dood. Om meer duidelijkheid te krijgen roept Deborah uiteindelijk de
hulp in van haar vriend, inspecteur Thomas Lynley.
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

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?

Erwin van der Laan

Corrie van der Laan

2. Waar wonen jullie?

Kanaalweg 2 Overschild

Graauwedijk 49 Overschild

35

62

Overschild

Appingedam

3. Hoe oud ben je?

4. Waar ben je geboren?

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

Liefste moeder die ik heb

6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?

Liefste zoon die ik heb

7. Wat doe je in het dagelijks
leven?

Bedrijfsleider autobedrijf
Van der Laan B.V.

Verpleegkundige

8. Wat vind je vervelend om te
doen?

Slapen

Niets is echt vervelend

9. Hebben jullie huisdieren?

Nee

Nee

10. Wat eet je het liefst?

Lasagne

Spaghetti

11. Doe je aan sport? Welke
sport?

Ja, voetbal & volleybal

Ja, fietsen & wandelen

12. Welke muziek vind je leuk?

Shanty liederen

The Kelly Family

13. Wat doen jullie altijd
samen?

Van alles

Van alles

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

14. Waar ga je het liefst heen met
vakantie?
15. Met wie zou je wel eens een
dagje willen ruilen?

Gran Canaria
Ik zou wel eens een dag
voorzitter willen zijn

Zweden of Engeland
Met niemand

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

Brandweerman

Ik wou altijd al verpleegkundige worden.

17. Wat vind je het fijnst in
Overschild?

De molen op mijn erf

De rust en de ruimte

18. Ben je verliefd?

Ja, op Annelien

Ja, op Harm

19. Mogen we een selfie van
jullie?

Jazeker

20. Wie kiezen jullie voor de
volgende keer?

Samatha Siersema en haar zoon Olaf

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

Column
Lockdown voorbij, nu
Corona nog.
Gisteravond, 29 mei, kondigde
premier Rutte aan dat er feitelijk
en einde komt aan de lockdown.
Dan zijn we ook van dat woord
af. Het hield toch in dat het land
was gesloten en wij daarmee
opgesloten. Steeds meer mensen
voelden dat ook zo. Men kon niet
leven zoals dat voor die „lockdown“ gedaan
werd. Ik schreef er eerder over en ik wil het er
nu niet meer over hebben. Qua timing zat het
wel goed met die persconferentie. Het was op
29 mei de eerste fraaie lentedag. We konden
al voor de officiële mededelingen genieten en
dat vooral van het weer. Het leek er op dat het
weer zich had aangepast aan de
mistroostigheid die heerste als gevolg van het
coronavirus. We kunnen en mogen nu weer
van alles. Er zijn steeds meer mensen ingeënt.
Dat werkt als een fijnmazige visnet. Als we
(allemaal) ingeënt zijn komt zelfs het kleinste
virusje niet door het net. Ik geloof dat we,
zonder problemen, weer „normaal“ gaan
leven. Per slot van rekening hebben we dat al
veel langer gedaan dan leven in een
pandemie. Fietsen en zwemmen verleer je ook
niet toch.
Ik heb, met interesse, de
politiek/verkiezingen/debatten gevolgd in de
afgelopen periode. Daarbij viel op dat terwijl
Mark Rutte, als premier, ons door de
pandemie leidde. Maar dat diezelfde Mark
Rutte ook door het stof moest van zijn collega
tweede kamerleden. Hij zal zich dat zelf
anders herinneren, maar het beeld was
vreemd. Het is maar goed dat Boris Johnson
niet onze premier is, want die komt in zijn
land met nog veel meer weg dan Rutte.
Dan even over Art Carnivale. Dat komt niet
terug. In 2019 was dus de laatste uitvoering.
Er zullen wel kleinschalige activiteiten
worden gehouden op het Kultuureiland, c.q.
bij de zandafgraving aan de Damsterweg
tussen Steendam en Siddeburen. Daar is al
een begin gemaakt met de inrichting welke
uiteindelijk leidt tot podia, voorzieningen,
bloemenwallen etc. Binnen de mogelijkheden

van het terrein worden dus
activiteiten gehouden. Die
activiteiten worden gehouden onder
de naam Art Carrousel. De Art
Carrousel dagen zijn gepland op 5
zondagen van 14.00-20.00 in de
zomervakantie. Dit zijn ze:
25 juli (= eerste zondag is tevens
start van de Schildweek)
1 aug
8 aug
15 aug
22 aug

Gezien het succes van Art Carnivale heb ik er
alle vertrouwen in dat ook het Kultuureiland
in casu Art Carrousel een succes wordt. En zo
lang het nog kan zal ik, in het bekende Art
Carnivalekostuum met de hoge blauwe hoed
een bijdrage leveren aan deze feestjes. Ik
hoop veel Schildjers welkom te mogen heten.
Tot slot: sport. Ook hier een ander beeld zoals
in de voetbalstadions zonder publiek. En juist
voor publiek zijn ze gebouwd, want
voetballen kun je ook op het sportveld in
Overschild. De FA cupfinal (Engeland) was
de eerste wedstrijd waar weer publiek
toegelaten was. Ik wist niet wat ik zag. Op de
flanken van de Alpen stonden tijdens de Giro
Italia veel Tifosi te dicht bij elkaar en ook te
dicht bij de renners. Beide
topsportevenementen brachten ons echter
weer wat we gewend zijn. Het EK voetbal
begint op 11 juni, een jaar te laat, maar toch.
De stadions zullen niet vol mogen lopen,
maar ik hoop op een, sportief gezien, mooie
maand. Dan de tour en dan...nee ik denk geen
Olympische Spelen in Japan. De Japanners
zien dat niet zo zitten. Ik krijg op 26 juni mijn
tweede spuit. Nu het mondkapje nog af en ik
ben klaar voor nu.
Fijne vakantie allemaal en blijf gezond.
Jan Hesseling

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

Happy Stones
Stenen schilderen & verstoppen om een ander blij te
maken

1. Ga op zoek naar mooie, grote en een beetje gladde stenen in de natuur.
2. Maak je stenen schoon door al het zand, mos en andere viezigheid eraf te wassen. Laat de
stenen daarna drogen op een hand- of theedoek.
3. De volgende stap is het schilderen van de stenen. Je kunt ervoor kiezen om eerst een
basislaagje op de steen te verven. Of je gaat gelijk aan de slag met je ontwerp. Voor het
maken van de happy stones kun je het beste acrylverf of acrylstiften gebruiken of permanente
markers. Persoonlijk vind ik de acryl stiften het fijnste om de stenen mee te versieren, omdat
je er gedetailleerder mee kunt tekenen dan met een kwast. En nog een tip voor het mooiste
eindresultaat; teken je ontwerp eerst met potlood op de steentjes en trek het daarna over met
de stiften.
4. Als je het leuk vindt om te weten of je steen gevonden wordt, dan kun je op de achterkant je
social media kanaal delen. Of – als je graag privé wilt blijven – het Facebook account van de
Happy Stones club in Nederland: NL Rocks. Daar delen makers en vinders van stenen hun
foto’s, vaak gepaard met mooie verhalen. Een leuke pagina om lid van te worden.
5. Als de verf of de stift op de steen helemaal droog is, doe je er tot slot nog een beschermlaagje
overheen. Lak de happy stones bijvoorbeeld af met een lak of een vernis of transparante
nagellak, zodat de stenen mooi blijven als je ze buiten neerlegt.
6. Wanneer ook de lak op je steen droog is, kun je de happy stones gaan verstoppen. Het is leuk
om ze neer te leggen in de natuur waar veel mensen wandelen, in het park, bij bankjes,
speeltuinen…

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!
Workshop Binnenhuis
Zomerwandeling Steendam

Juni
19

Juli

Augustus

September

23

Maak Kunst Mee POMPEL 25, 26 en 27
Start Schildweek

25

Art Caroussel

25

Art Caroussel
Buitenbios

1, 8, 15, 22
21

Ledenvergadering MONO

27

Iedere maandag van 14.45 tot 15.15 is er peutergym in de Pompel
Iedere maandag van 15.30 tot 16.30 kickboxen t/m 12 jaar
En elke zondagavond voetballen op het sportveld.
DOE MEE

Oud papier wordt voortaan vanaf 8:30 opgehaald
Beste allemaal,
Via deze weg wil ik jullie graag informeren dat de blauwe containers voortaan
vanaf 8:30 uur worden opgehaald in plaats van 9:00 uur.
De reden hiervoor is dat de route tegenwoordig wat langer is dan in het verleden.
Virol rijdt ’s ochtends voor De Pompel en gaat ’s middags door naar Hellum. Daar
hebben ze tegenwoordig wat te weinig tijd waardoor wij wat eerder beginnen met
lopen.
Denk er dus aan uw container voortaan tijdig bij de weg te zetten!
Tjeerd Kuiper

GROENCENTRUM
Freek van der Wal
Kerstboom als tuinplant !! Nu investeren is jarenlang profiteren!!
Groot assortiment kerstbomen met kluit !! Tot 400 cm !!

Volop Beukhaag

Amaryllis € 3,99

kerstboom 150-190cm

Bosplantsoen: Meer dan 100 soorten voor groensingels, hagen,
erfbeplanting en struwelen. Het wordt weer be-HAAG-lijk!!!

Kerst/plantenbakjes
Groen maakt gezellig!

Kerstboom als tuinplant
met kluit, tot 400 cm

Anthuriums, in warme
kleuren, bloeit heel lang!

Uniek Fruitbomen Assortiment: o.a. originele streekeigen rassen!!!
5000 fruitbomen, 5000 bomen, laat de … … … … … maar komen!!!

OPRUIMINGSKALENDER
wegens wintersluiting vanaf 25 december tot 1 februari
vanaf vrijdag 27 november
25% korting op groene kamerplanten
vanaf vrijdag 27 november
vanaf woensdag 09 december
vanaf woensdag 16 december
vanaf maandag 21 december

25%
50%
50%
70%

korting op ALLE potterie
korting op groene kamerplanten
korting op alle kamerplanten
korting op alle kamerplanten

Volop keus in Kerststerren in diverse kleuren en maten!

Tuinplantengigant van Noord-Nederland!
Winkelen in den frissen buitenlucht!!!
GROENCENTRUM
FREEK VAN DER WAL

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen
Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 20:00, zaterdag 08:00 - 17:00
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Typ- spel-, prijs- en drukfouten voorbehouden.

