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

 

 

En dan hebben we alweer de laatste editie van ons jubileumjaar. We hebben niet de 

mogelijkheid gehad om onze verjaardag uitbundig te vieren. Jammer, maar het is niet 

anders.   

 

In deze editie vindt u een uitgebreid verslag van De Schildgroep en hun voorstelling 

Inundatie.  

Mooi nieuws van het hulpteam, ze doen goed werk! 

U kunt genieten van een heerlijk winterrecept. 

Er is  een impressie van de boombakken die prachtig opgefleurd zijn met kunstwerken die 

tijdens Kinderspeelweek gemaakt zijn door de kinderen van Overschild. 

Wie kan Gus Drake helpen? Hij zoekt een locatie voor zijn aanstaande foto expositie.  

 

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

 

• Vereniging Dorpsbelangen  

• Stichting de Pompel  

• Familieberichten  

• Kinderspeelweek   

• De Schildgroep  

• Windlustmail   

 

De redactie wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022 

 

De kopij voor de volgende krant 

moet uiterlijk vrijdag 4 maart 2022 

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   



 



 

 

 

 

 

 

Overschild, november 2021, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

Waar we in de vorige editie van de Schildjer Proat er nog vanuit gingen dat door 

de toenemende vaccinatiegraad de corona maatregelen langzaam zouden 

verdwijnen, lijken we nu tegen een nieuwe golf van besmettingen en maatregelen 

aan te kijken. Met de Feestdagen voor de deur is dit geen goed vooruitzicht, maar 

met pakjesavond en de Kerstdagen in het vooruitzicht maken we het zelf weer 

gezellig. Binnenkort zal ook de Kerstversieringen weer naar buiten komen en de 

wereld opvrolijken. 

 

Herinrichting openbare ruimte en verkeersveiligheid 

Op 28 oktober jl. is er een bijeenkomst gehouden in de Pompel, georganiseerd 

door de gemeente, om te praten over de herinrichting van de openbare ruimte en 

de verkeersveiligheid. Hoewel de herinrichting pas zal worden uitgevoerd aan het 

eind van de versterking, is het goed om hier nu alvast over na te denken. Het is fijn 

dat de gemeente in deze beginfase hier de bewoners bij betrekt om de wensen en 

prioriteiten op te halen. Wij blijven de ontwikkelingen hierover volgen en hopen 

dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om onze wensen te realiseren. 

De verkeersveiligheid staat nog steeds onder druk en daarom blijft dit de aandacht 

houden. 

 

Koning op bezoek in Blokum 

Op 14 oktober heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan Blokum 

en Steendam. In Blokum heeft de Koning zich hier bij laten praten over de stand 

van de versterking en aardbevingsschade, gericht op de agrarische bedrijven in 

onze provincie. 

 

Aankoop Kosterserf 

Al vele jaren wordt het Kosterserf gepacht door Dorpsbelangen en draagt dit 

terrein bij aan de leefbaarheid in het dorp en omstreken. Nadat wij dit jaar 

benaderd waren door de eigenaar met de vraag of wij het Kosterserf zouden wij 

willen overnemen, hebben wij dit met beide handen aangegrepen. Tijdens de 

algemene vergadering dit jaar stemden de leden in met de aankoop. In november 

hebben we de handtekeningen gezet onder de definitieve koopakte en daarmee is 

Dorpsbelangen officieel eigenaar geworden van het Kosterserf. 

Hierdoor kunnen wij het terrein in de huidige vorm bewaren en ervoor zorgen dat 

de leefbaarheid behouden blijft als speeltuin, evenementenlocatie en als locatie 

van de Kinderspeelweek. Wij zijn de Protestante gemeente de Woldkerken 

dankbaar voor de geboden mogelijkheid om het Kosterserf over te nemen. 

 

 

Voorzitter: C. van der Laan 
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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 bes tuursleden,   

v oor contactgegevens, zie het schutblad.   

  

Opgeven kan ook via de mail:   

  

dboverschild@gmail.com   



Versterking 

De versterking in het dorp loopt gestaag door. Na het natuurvrij maken in de herfst ronde, worden meer 

bestaande woningen gesloopt. De bouw gaat onverminderd door, maar de bekende problemen blijven helaas 

nog spelen. 

 

In de laatste editie van de krant van de Groninger Bodem Beweging stond een duidelijke fotoreportage die 

de voortgang (of het juist ontbreken van) duidelijk weergeeft. 

 

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 Jess 

Majchrzycka (projectsecretaris Versterking Overschild), via het mailadres: versterking@midden-

groningen.nl 

 

Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied Groningen 

Geestelijk verzorging aardbevingsgebied is onafhankelijke organisatie, los van de gemeente, de NCG, het 

IMG, welzijns- en gezondheidsorganisaties of levensbeschouwelijke organisaties) met verschillende 

geestelijk verzorgers, die bewoners in het aardbevingsgebied geestelijk kunnen ondersteunen. 

 

Groningers zijn geen klagers, maar het ontstaan en de afhandeling van schade als gevolg van gaswinning in 

jouw provincie grijpt diep op je leven in. Veel Groningers melden verlies van alle vertrouwen, verlies van 

grip op het eigen leven, van voortdurende gevoelens van frustratie, onmacht en woede. Gezinnen en 

gemeenschappen worden er in de loop van de jaren door beschadigd. 

Wat doet dat met een mensenleven? Hoe leef je daarmee, en liefst op een zinvolle manier? Wat is jouw 

antwoord daarop? 

 

Onze geestelijk verzorgers zijn opgeleid in gesprekken met aandacht voor wie je bent, wat je hebt 

meegemaakt en waar je naartoe wilt. Er is ruimte voor pijn, hoop, teleurstelling, daadkracht, humor, verdriet, 

trots en nog veel meer dat hoort bij wonen in Groningen. 

 

Voor meer informatie en contact: 

https://gvagroningen.nl 

 

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 

 

https://gvagroningen.nl/
https://www.google.nl/search?source=hp&ei=V9aYWvaSKsnHgQbn74f4DQ&q=stut+en+steun&oq=stut+en+&gs_l=psy-ab.1.0.0l5j0i22i30k1l2.528.1887.0.3820.9.8.0.0.0.0.86.628.8.8.0....0...1.1.64.psy-ab..1.8.625.0..35i39k1j0i131k1j0i10k1.0.W21NuN_DBCY


 

  

  

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 

Òns Dorpshuis 

 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 

Nieuwsbrief december 2021 
We praten even bij over de versterking die ons dorpshuis nog steeds te wachten staat. Na de 

inspectie die een aantal jaren geleden plaats vond, was er na weer een jaar of zo, een ruw 

plan om in ieder geval alle muren die aan de buitenzijde grenzen en enkele binnenmuren van 

binnenuit te versterken en aan dak en fundering te verankeren. Dat zag het bestuur niet erg zitten omdat we 

het gebouw, samen met vrijwilligers, nog maar pas hadden gerenoveerd en opgeknapt. 

We vroegen de NCG daarom of een herbeoordeling mogelijk zou zijn, in de verwachting dat de versterking 

minder dramatisch uit zou kunnen vallen. Dat was twee jaar geleden niet mogelijk, maar het plan van 

aanpak werd later gewijzigd zodat de versterking grotendeels vanaf de buitenzijde zou kunnen gebeuren. 

Daarvoor was het wel nodig om de buitenmuren en evt. isolatie te verwijderen om de binnenmuren vanaf de 

buitenzijde te kunnen aanpakken. 

Het bestuur verdiepte zich in de nieuwe situatie en concludeerde dat, indien de bouwschil op deze manier 

aangepakt en veranderd zou worden, de isolatie nadien zou moeten voldoen aan de normen van vandaag. De 

juridische teksten en andere geconsulteerde partijen gaven ons daarin gelijk. Maar de NCG niet.  

De uitweg die we nu gekozen hebben is een reguliere herbeoordeling, die nu wél kan. We hebben daarvoor 

een gesprek gehad met het bouwkundig adviesbureau Haitsma om het verschil in kaart te brengen tussen het 

volgen van het huidige VA, 

versterkingsadvies, en wat een 

herbeoordeling zou brengen.  

Onze conclusie is op dit moment 

dat herbeoordeling het beste zou 

kunnen zijn voor het gebruik van 

het dorpshuis. We hopen dan dat de 

versterkingsopgave veel lichter zal 

gaan uitvallen en de dorpsfunctie 

van het gebouw zo min mogelijk 

verstoord wordt door de nog 

eventuele bouwactiviteiten.                            

Dan nog dit: opnieuw zitten we in 

een vervelende periode vanwege het 

corona virus. Houd onze Facebook 

pagina in de gaten wat wel en niet 

mogelijk is of georganiseerd wordt.                          

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 versterkings-opgave is uitdagend, de horeca activiteiten en het contact met 

andere vrijwilligers zijn leuk om aan mee te doen. Dus wie? 

Als je gewoon wat te melden hebt, kom dan langs op onze vergadering: elke eerste maandag 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 



 

  

  

  

Hierbij willen we al onze adverteerders / sponsors  

  

HARTELIJK DANKEN en hen PRETTIGE KERSTDAGEN 

en een VOORSPOEDIG 2022 toewensen.  

  

Onze adverteerders  / sponsors zijn:  

  

Alex badkamers, Siddeburen  

Amode schoenen, Siddeburen  

B & B het Tolhuis  

’t Binnenhuis woninginrichting, Groningen  

Buitenzinnig bloemen, Schildwolde  

Dries v.d. Bunte dierenspeciaalzaak, Schildwolde  

J. Dikkema schilder- en glaszetbedrijf  

Vereniging Dorpsbelangen  

Entjes loonbedrijf, Slochteren  

Fledderman bouwbedrijf, Siddeburen  

Kapsalon Gina, Siddeburen  

Groencentrum Freek v.d. Wal, 

Siddeburen  

Haan verf en wonen, Schildwolde  

Kapsalon ’t Hoekje, Schildwolde  

Holzmüller stucadoor & afwerking, 

Siddeburen  

Joldersma juwelier, Siddeburen  

Kantor kantoor & automatisering, Appingedam 

 



  

Lamberink reuzenradbouw  

Levande DuurzameZweedse houten woningen  

H. v.d. Laan Saab garage  

Loon- en grondverzetbedrijf Overschild b.v.  

H. v. Maar sierbestrating  

Mollema hoveniers/bestrating, Hellum  

Mooi spul.com, Siddeburen  

Monteuraanhoes.nl computerhulp aan huis, Stedum 

J. Mossel installatie techniek, Schildwolde  

Nienhuis handelsonderneming  

Noordenbos loonbedrijf  

Onder Ons afscheid en uitvaart , Middelstum 

Von Oy juwelier optiek audicien, Appingedam  

Petra’s Warenhuis, Siddeburen  

Plus supermarkt, Schildwolde  

Puur voetzorg, Overschild 

Stichting de Pompel  

H. Pot bouwbedrijf, Woltersum   

Pot installatiebedrijf, Slochteren  

Prisma schilders- en afwerkingsbedrijf  

Reilink Vastgoed Makelaardij, Siddeburen  

Stok Meettechniek   

Tegelcentrum Siddeburen  

Tracservice M.Hammenga  

Tuinema verhuur  

J. Veldman kraanverhuur en grondverzet , Schildwolde 

Westerdijk installatiebedrijf, Delfzijl  

Wit transport, Siddeburen  

 

 



  



 

 

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 attentie te overhandigen. 
 

                                             De redactie heeft kennis gemaakt met: 

 

 
Bart Klasens en Marleen Beukema 

en hond Frenkie 

Eemskanaal ZZ 6 

 
 
 
 

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

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

 

 

Hoi allemaal, 

 

Wij zijn Bart en Marleen, sinds april 2020 

bewoners op de Tip aan het Eemskanaal. 

Midden in corona tijd het stadse leven achter ons 

gelaten en dus met name thuis mogen wennen en 

genieten van 'het leven op het platteland'. De 

bomen en planten die in deze periode weer 

wakker werden hielpen daar natuurlijk 

fantastisch bij. Overschild en omgeving is voor 

ons niet helemaal onbekend. Bart is opgegroeid 

in Delfzijl en Marleen in Appingedam. Deze 

regio is voor ons daarom een mooie middenweg 

tussen familie en werk. 

 

Samen met onze hond Frenkie, die zich een goed jaar geleden bij ons heeft gevoegd, blijven 

we de omgeving verder verkennen. Door de wandelingen met hem kunnen we nog meer 

genieten van het prachtige Roegwold, het schildmeer of gewoon een wandeling op de 

Laanweg. Hier op een rustige zondagochtend met de dauw over de landerijen en de slaap nog 

half in de ogen op 5 hertjes stuiten die op nog geen 5 meter van ons af staan, is genieten. 

Benieuwd naar wat we hier nog meer mogen meemaken! 
 

 

 



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   

  

  

http://www.vdlaansaabspecialist.nl/
http://www.vdlaansaabspecialist.nl/


Nieuw geboren in Overschild 

 



Nieuw geboren 
in Schildwolde 

 



Nieuw geboren 
in Veendam 

 

 



Vrijheid, ruimte en een tikje eigenzinnig. Typisch Zweedse eigenschappen die u terugvindt in een huis van Levande. 
Een huis van hout natuurlijk. Eerlijk en duurzaam hout, rechtstreeks uit Zweden. Beter voor het milieu en voor uw 
gezondheid. En omdat het sfeervol en comfortabel is. 

Uw droomhuis wordt onder architectuur gebouwd, zodat u zeker weet dat het precies wordt zoals u in gedachten had. 
Bovendien wordt u tijdens het volledige ontwerp- en bouwproces persoonlijk begeleid door onze adviseur. Zodat alles 
klopt. Tot in de details. Want een droomhuis bouwt u maar één keer.

Kijk voor meer informatie en voorbeeldwoningen op www.levande-hus.nl

Graauwedijk 4  |  9625 PC Overschild  |  0596 745 090  |  info@levande-hus.nl  |  levande-hus.nl

Duurzame 
   Zweedse
     houten woningen

Een tikje eigenzinnig… 
   net als u



     WINDLUST MAIL 2021-4 

 

            

De laatste windlust mail alweer dit 

jaar, nummer 4.Terugkijkend is er 

wel het een en ander gebeurd, op de 

molen maar vooral ook in het dorp 

Overschild. Wat wordt er veel 

gebouwd en wat een verschillende 

woningen worden het. Vanaf de 

stelling is het steeds een verrassing 

wat er nu weer te zien is. 

Week na week verandert het 

dorpsbeeld. Ik kan me zo 

voorstellen dat het voor sommige 

vooral de wat oudere  Schildjers 

wel slikken zal zijn, al die 

veranderingen. Ook in de molen is 

er veel gebeurd. De commissaris 

van de koning, dhr. Paas, heeft het 

motorhuisje feestelijk geopend door 

de “nieuwe” Bronsmotor te starten 

en vervolgens was te zien dat het 

nieuw geplaatste maalkoppel ook 

werd aangedreven. Het hele spul is nog niet bedrijfsklaar want er moet nog van alles aan 

worden gedaan. Zoals nieuwe omkapping van de stenen, nieuwe kaar, een olievanger op de 

uitlaat van de motor, schoonmaken van het gebouwtje en nog een heleboel andere zaken. 

Aangezien alle graan is weggemalen kunnen we nu mooi beginnen met de schoonmaak van 

het maalkoppel dat nog ouderwets wind aangedreven is. Daarvoor hebben we de ombouw 

rond de stenen gedemonteerd en samen met kuipdeksels, kaar en schuddebak een flink eind 

opzij gezet. Daarna de steenkraan gemonteerd en begonnen met het optakelen van de 

steenspil. Dat ging prima want daarvoor hebben we een kettingtakeltje die we van bovenaf 

kunnen bedienen. Het ophijsen van de lopersteen met de steenkraan gaf meer problemen want 

de vloer begon wat teveel naar onze zin door te zakken. Stoppen en kijken hoe we dat gingen 

oplossen. Een flinke balk met heel stevige plank en enkele lijdzame wiggen bracht de 

uitkomst. De balk werd op de plank gezet en met wiggen geborgd tussen de steenzolder en de 

stellingzolder. Mooi, probleem opgelost en hijsen. Vervolgens werd de loper gedraaid en op 

wat stophout gelegd. De stenen zijn nog niet zo oud want ze zijn in 2013 pas geplaatst. Ze 

zien er dan ook prima uit en de maalvlakken zijn nog mooi stroef, alleen hier en daar steekt er 

een kerf een beetje uit en die zullen we wat moeten weghakken. Moet wel voorzichtig 

gebeuren en we moeten onszelf daarbij goed beschermen met werkhandschoenen en 

veiligheidsbrillen want de steensplinters kunnen hard aankomen. Er waren molenaars vroeger 

die er hun beroep van hadden gemaakt om rond te reizen en stenen te scherpen (billen). Deze 

molenaars waren te herkennen aan hun blauwe handen en vaak ook blauwe vlekken in hun 

gezicht. Dit kwam doordat er allerlei kleine stukjes blauwe steen in hun huid waren 

gedrongen tijdens het hameren op de stenen.   

 

 O ja, over molenaars nog een nieuwtje: op de Windlust is sinds begin november een 

moleninstand-houder in opleiding aanwezig. Jacco de Maat. Wij leiden hem op in de praktijk 



  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  

  
  

  

  

        



op vrijdagmiddag en elke zaterdagochtend krijgt hij theorie over de molen, specifiek gericht 

op de Windlust. Marius en ik hopen nog lang met hem samen te werken en ook dat hij plezier 

blijft houden in het werk op de Windlust. 

Afgelopen jaar hebben we niet zoveel graan gemalen als andere jaren. Dit kwam vooral 

vanwege de kapotte kruiring waardoor we niet op alle richtingen kunnen kruien. 

Het ligt in de bedoeling dat dit euvel wordt hersteld gedurende de wintermaanden zodat we 

volgende zomer er weer volop tegenaan kunnen. Ook het spoorwiel, dat zeer slecht is, wordt 

vervangen en daarvan hebben we de onderdelen al bij de molenmaker zien liggen.  

Over dat spoorwiel nog de volgende anekdote: 

In 1927 koopt Hendrik v.d.Zwaag (de vader van Klaas, de laatste beroepsmolenaar) de molen 

van Hendrikus Schuurman. Als hij het spoorwiel wel wat gammel vindt en daar wat van zegt 

geeft de molenmaker als antwoord dat dat wiel hem wel zal overleven en dat hij z’n geld beter 

aan andere dingen kan besteden. Als Klaas v.d.Zwaag in 1946 de molen van z’n vader 

overneemt vindt hij het spoorwiel wel erg gammel maar krijgt van zijn vader te horen dat dat 

wiel hem wel zal overleven en “geef je geld maar ergens anders aan uit.”   In 1996 kwam 

Marius op de molen werken als vrijwilliger en hij vond het spoorwiel erg slecht, het ratelde en 

rammelde maar het draaide wel mooi. Klaas vertelde hem zich geen zorgen te maken, dat wiel 

was nog prima en zou hem wel overleven. Dit verhaal kreeg ik van Marius te horen in 2014 

toen ik gediplomeerd werd en op de Windlust mocht gaan draaien. Dus afblijven van het 

spoorwiel. De laatste drie jaar echter beginnen er allerlei stukken van het wiel af te breken, de 

kammen zitten los en zijn niet meer vast te wiggen, de velgen zijn zo vermolmd en 

aangevreten door houtworm dat het nu toch tijd is om afscheid te nemen van “ons” spoorwiel. 

Hij heeft het bijna 100 jaar langer uitgehouden dan was gedacht. Zelf hebben we het idee dat 

het spoorwiel het oudste onderdeel is van de hele molen, waarschijnlijk meer dan 300 jaar oud 

en ook zo lang trouw dienst gedaan. Misschien komt het spoorwiel onder in de molen te staan. 

Gebruikelijk is dat er halverwege de maand december een ster in het gevlucht wordt 

aangebracht. Dat zal ook dit jaar gebeuren en begin januari wordt hij weer opgeborgen voor 

het volgend seizoen. Een beetje licht in deze donkere tijden en hoop voor de toekomst.  Dan 

ben ik bijna aan het eind gekomen van deze Windlust mail en rest mij nog jullie allen met 

jullie dierbaren een gezegende kerst toe te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar mede 

namens Marius en Jacco. Blijf gezond. 

                                                    Tot mails/meels  

                                                                                                    Lex.   

     



 

  

 

 

 

 

 

  

 

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 
  



 

 

KSW 2021   
  

 

 
 
Wij kijken terug op een enorm geslaagd jaar! Om te beginnen..  we hebben een fantastische 

40e editie van de kinderspeelweek gehad. Er waren weer veel kinderen en vrijwilligers. Het 

was een groot FEEST! Op naar nog vele jaren… Daarnaast hebben we een nieuwe website 

kunnen lanceren en een nieuw logo ontworpen! We zijn sinds dit jaar ook actief op Instagram. 

Dus volg ons!  

De nieuwe website is: www.kswo.nl.  

 

Nog een leuk nieuwtje.. de eerste nieuwe ontwikkelingen voor 2022 staan al weer klaar. Wij 

zijn enorm enthousiast en trots! Houdt het Kosterserf in de gaten en jullie gaan zien wat de 

verrassing is!  

 

In de september editie hebben wij bekend gemaakt dat ook wij mee doen met de spaaractie 

van de Plus: ‘Spaar je club gezond’. Wij vroegen jullie om de vouchers voor ons te 

verzilveren of te doneren! En wat een resultaat.. We hebben maar liefst €972,- binnen weten 

te slepen. Dit bedrag gaan we natuurlijk goed besteden! Wij willen jullie heel hartelijk 

bedanken voor jullie bijdrage! Echt top!!  

 

Voor in de agenda 

De kinderspeelweek in 2022 zal plaatsvinden van 15 t/m 19 augustus 2022. 

Dit is week nr. 33! 

 

Heb je tips/ideeën, laat het ons dan weten via een mailtje naar kswo@live.nl of benader een 

van onze bestuursleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen 

http://www.kswo.nl/
mailto:kswo@live.nl


  

 

• Nieuwbouw •   Onderhoud  

• Verbouw  •   Agrarisch  

• Renovatie  •   Aardbevingsbestendig bouwen  

  

  

  

Hoofdweg 90  T: 0598 432 444  9628 CR 

Siddeburen   www.fledderman.nl  
  

  

  



  

Hulpteam Overschild. 
   

Op dinsdag 30 november heeft 

bewoonster Conny met veel trots een 

prachtige ingelijste collage en een 

oorkonde en kleine afdruk van de 

collage mogen overhandigen aan 4 

van de 21 toppers van het Hulpteam 

Overschild. 

Zij waren het zonnetje en de 

ondersteuning voor het dorp! Alle 

mannen die in het Hulpteam actief 

zijn geweest in 2020 en 2021 krijgen 

binnenkort de foto en oorkonde 

opgestuurd. 

Deze verrassing werd mogelijk 

gemaakt door een samenwerking met 

opbouwwerkster Henriëtte Verhoeff, Albert Jan Arends van de BWRI en bewoonster Conny 

Langezaal. 

Ook dank aan illustrator Fer Elzinga, die de collage en de oorkondes met veel creativiteit 

heeft gemaakt. 

  

  

Wisten jullie dat: 

- Er dit jaar 21 jongens het 

Hulpteam hebben versterkt. 

- Dat hiervan meer dan 70% richting 

een betaalde baan is gegaan! 

- Dat de landelijke doorstroom norm 

hiervan +/-24% is. 

- Wij op meer dan 30 verschillende 

adressen onze hulp hebben kunnen 

bieden. 

- De slootkanten bij de begraafplaats 

schoonhouden met het ... hakselmes. 

- Wij meer dan 20.000m2 gras 

hebben mogen maaien bij de 

wisselwoningen. 

- Bijna alle bermen hebben gebosmaaid in het dorp. 

- Dat deze Schildjer-klussen zeker een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes 

van het project. 

- Wij het afgelopen jaar heerlijke koeken, taart, soep, lasagne, gebakken ei, kroketten, 

gehaktballen, cola, sinas, koffie, melk en zelfs zoute haring hebben gekregen!!!! 

- Wij dat ontzettend lekker vinden!!!!! 

- Het Hulp Team, graag iedereen in Overschild wil bedanken die het afgelopen jaar 

voor ons mogelijk heeft gemaakt en ons een welkom gevoel heeft gegeven. 

- Het Hulp Team op 15 december stopt. 

- Maar in maart volgend jaar weer terugkomt!!! (onkruid vergaat niet). 

 

Wij zijn nog niet weg natuurlijk, maar dan weten jullie het alvast. 

 

Groeten, 

Het Hulp Team 

 
 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

Hoe boombakken zorgen voor een vrolijk gezicht. 

 

Vanuit het dorp was het idee gekomen om de 

boombakken aan de Graauwedijk op te fleuren met 

beschilderde platen door de kinderen van het dorp. 

Opbouwwerkster Henriëtte Verhoeff heeft dit idee 

opgepakt en besproken met de organisatie van de 

Kinderspeelweek. Zij hebben dit in hun programma 

opgenomen, met als resultaat 40 beschilderde 

platen. Inmiddels heeft het Hulpteam Overschild de 

platen een aantal keren gelakt en aan de 

boombakken bevestigd. Een vrolijk gezicht! 
 

EEN SELECTIE 



 

 

  

Hoofdweg 144 
  

9626  AJ Schildwolde                maandag      gesloten 
  

Tel.(0598) 421404 
      dinsdag 

        08:45 - 13:00 12:00  /  - 17:45 
  

            woensdag.               15 :45 - 20:45 
  

            d onderdag     08:45 -  /  13:00 12:00 - 17:45 
  

            v rijdag 
        08:45 - 12:00  /  13:00 - 17:45 

    

            z aterdag 
        08:45 - 16:30   

Nagelsalon op Afspraak 
  

n www.kapsalo - thoekje.n l   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/
http://www.kapsalon-thoekje.nl/


‘t Verhaal van tante 

Mathilde  

En dit is ’t verhaal van tante Mathilde, 

van tante Mathilde uit ’s-Hertogenbosch, 

die niet aan Sint geloven wilde, 

en altijd beweerde: die baard, die zit los! 

Die tabberd, die mijter, hij heeft ze gehuurd! 

’t Is zo maar een mannetje, hier uit de buurt. 

De hele familie verbleekte en rilde, 

Wanneer ze dat zei, onze tante Mathilde! 

O, tantetje wees toch voorzichtig! riep Vader, 

als Pieter het hoort, wordt ie vreselijk kwaad. 

’t Is kwart over acht, het uur komt als nader, 

daar wordt al geklopt, zo meteen is ’t te laat! 

En werkelijk, nu ging het feest al beginnen; 

tik-tik aan de voordeur. Daar kwamen ze binnen; 

Sint Nicolaas, statig en streng en rechtop, 

en Pieter, die strooide met koek en drop! 

De kinderen zongen en juichten en gilde, 

Sint Nicolaas lachte en wenkte zijn knecht. 

’t Ging allemaal goed, totdat tante Mathilde 

ineens hard ging roepen: DIE BAARD IS NIET 

ECHT!  

Ze deed een paar stappen naar voren… Helaas, 

ze trok aan de baard van Sint Nicolaas. 

Het was of het hele gezelschap verkilde… 

Wat dom en brutaal van die tante Mathilde. 

Wat zou er nu komen? Wat ging er gebeuren? 

Sint Nicolaas werd dodelijk bleek en sprak; 

Het spijt me. Hoe zeer ik het ook moet betreuren, 

maar tante Mathilde moet mee in de zak. 

Je snapt, dat de kindertjes vreselijk schrokken, 

ze kropen meteen achter moeders rokken. 

En tante Mathilde? Ze beet en werd woest, 

ze schopte en trapte. Maar ‘t hielp niet, ze moest. 

De volgende dag lag het schip aan de kade, 

een prachtig nieuw schip, gemeerd aan de wal, 

van allerlei werd in het ruim geladen: 

ook tante Mathilde, met zak en al! 

De schimmel, doodmoe van het daken bestijgen, 

stond boven aan ’t dek nog amechtig te hijgen. 

De sint wuifde vrolijk heen en weer 

en schreeuwde: Tot ziens, tot de volgende keer! 

’t Was frisjes en Pieterbaas blies in zijn wanten; 

hij vroeg; Sinterklaas, nu even nog dit: 

Wat moeten we strakjes beginnen met tante? 

Met tante Mathilde, bij ons in Madrid? 

 

 

 

 

 

Wat zeg je? zei Sint; hij werd bleek om de neus, 

daar had hij nog niet gedacht, en heus… 

Zijn verdere leven met tante Mathilde? 

Daarginds bij hem thuis in Madrid? Hij rilde… 

Toen zei hij: laat tante Mathilde maar lopen, 

Zij is nu voldoende gestraft. Laat ‘r los! 

Ze maakten die zak-vol-tante open 

en zij kon terug gaan naar ’s-Hertogenbosch. 

De hele familie stond haar op te wachten 

ze haalden haar binnen: ze huilden en lachten… 

En weet je wat tante meteen heeft gezegd?: 

Toch weet ik het zeker: DIE BAARD IS NIET 

ECHT! 

we zullen ’t er verder nou maar bij laten… 

met tante Mathilde valt NIET te praten. 

  

Annie M. G. Schmidt 

 



 

Goed zorgen voor je voeten is zo belangrijk. Je voeten nemen je overal mee naartoe. En 

hoe vervelend is het als je last van je voeten hebt? 

Ik zorg er graag voor dat je voeten alle aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben. 

Gun je voeten daarom regelmatig een bezoek aan de pedicure. 

Bel voor het maken van een afspraak of voor meer informatie. 

 

Leestip uit de Boekenkast. 

In oktober hebben we onze dorpsbibliotheek weer eens lekker opgeruimd en schoongemaakt. 

De boekenkast staat er weer verzorgd bij. Hier en daar zijn de planken niet helemaal gevuld, 

deze zouden we graag weer willen vullen met nieuwe titels. Dus heeft u boeken over, liever 

niet ouder dan 10 jaar, neem dan contact met ons op of met de beheerder van de Pompel.  

Tegenwoordig staat onze leestip op een handige boekenstandaard, gemaakt door Henk. 

Deze keer hebben wij gekozen voor een jeugdboek als tip: “DAT HEB IK WEER”                                         

(deel 2), geschreven door Carry Slee. 

Britt vindt het leven soms knap ingewikkeld. Ze heeft ruzie met haar beste 

vriendin Noah. Haar moeder is verliefd op de grootste loserleraar van de 

school, Blok Geitensok. Zelf is ze hopeloos verliefd op Dave en heeft ze 

problemen met haar vader. Gelukkig is haar nieuwe hartsvriendin Puck er 

altijd voor haar, maar zijn ze wel hartsvriendinnen? Wat houdt Puck voor 

haar geheim?  

Het is een boek vol emotie, maar vooral met herkenbare dingen uit het 

dagelijkse leven van een puber, vanaf circa 11 jaar. 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 



 

 

 

 

 

 

IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Dat de winter het favoriete jaargetijde van het bestuur is, is allang geen geheim meer onder de 

leden van IJsclub Schildmeer en omstreken. Alle winterweetjes, zijn bij onze inbreng in het 

Schildjer Proat intussen wel behandeld, van de “Siberische Beer” tot het “Koude Getal” aan toe. 

Mocht er toch nog een weetje tot ons komen dan houden wij jullie daarvan uiteraard van op de 

hoogte. Ook worden de leden drie keer per jaar getrakteerd op onze voorspellingen m.b.t. het 

komende winterweer.  

 

Waar komt deze winterliefde vandaan? De bestuursleden nemen de leden graag mee naar, winter 

anekdotes. 

 

 “Het is medio februari 1979. Liep in de ochtend lopend naar school, fietsen was onmogelijk. Er 

lagen metershoge sneeuwduinen, de straten en stoepen waren niet of nauwelijks zichtbaar. De 

harde wind heeft de sneeuw als een iglo voor ingang van de school geblazen, als een kind zo blij. 

Genieten bij deze herinnering.” 

 

Het ophalen van de contributie heeft vertraging opgelopen, u kunt dus nog iemand van het 

bestuur aan de deur treffen om de contributie voor het seizoen 2021 op te halen. Als wij u niet 

aantreffen, vragen wij u om de contributie van €5,- over te maken. Op bankrekeningnummer 

NL.36RABO0352753099 t.n.v. IJsclub schildmeer en omstreken, onder vermelding van 

contributie 2021 + straat en huisnummer, alvast bedankt voor u medewerking. 

De ledenvergadering van de IJsclub. Deze hebben we als de maatregelen omtrent corona het 

toelaat op zaterdag 15 januari aanstaande vastgelegd. Na afloop van de vergadering is er zoals u 

altijd gewend bent een bingo en klaverjas avond. 

 

Tot slot, wenst het bestuur iedereen een fijne kerst en een gelukkig 2022 toe, blijf gezond. Wij 

rekenen op een winter met veel ijs plezier, dan maken we er samen een mooi ijsseizoen van. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

 

 

 

 



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. 0622933737     

Email: alexbadkamers@gmail.com  

 

 

  

http://www.alexbadkamers.nl/
http://www.alexbadkamers.nl/


Op zaterdag 15 januari 2022 houdt IJsclub Schildmeer en omstreken haar 

jaarlijkse   
 

Ledenvergadering  
 

     IJs en weder dienende 
 

In dorpshuis De Pompel te Overschild. Aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda:             

 

1. Opening 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3.   Notulen ledenvergadering van 28-12-2019. 

4.   Jaarverslag voorzitter. ( 2019 en 2020 ) 

5.   Jaarverslag penningmeester. ( 2019 en 2020 ) 

6.   Verslag kascommissie. 

7.   Benoeming kascommissie. 

8.   Vaststelling contributie.  

9.   Bestuursverkiezing: 
  Aftredend en herkiesbaar: Dennis van Maar en Mark van Maar. 

  Kandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering worden aangemeld bij het bestuur.  
10. Bespreking winterseizoen. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 
 

PAUZE        

       
 

Na de pauze is er als vanouds weer, van een gezellige BINGO- en KAART avond te genieten, met 

o.a. mooie vleesprijzen, rolletjes, ijstaarten enzovoort. 

 

 

 

Het Bestuur. 

IJsclub Schildmeer en omstreken 



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 



Dag allemaal, 
 

En dan is het afgelopen en wat was het een 

bijzondere ervaring om INUNDATIE tien keer te 

mogen spelen op tien verschillende plekken. Het is 

een ware krachtsinspanning geweest van spelers 

en crew om vijf weken twee keer per weekend alle 

spullen op te pakken en op te bouwen. Een geweldige 

prestatie met daarbij zoveel waardering van ons publiek. 

We hebben meer dan zeshonderd (!) bezoekers mogen 

begroeten.  

En wat hebben we deze keer een geluk gehad dat alle 

maatregelen rondom corona iets soepeler waren zodat 

we “gewoon” hebben kunnen spelen. Daar hoorde wel 

de coronacheck bij maar dat hebben we netjes gedaan. 

 
Tekst onder schilderij:  

Langs door ons verdronken velden  

Zwaar beladen en bij nacht 

Gaan wij, eens Europa’s helden 

Nu aan’t eind van onze macht 

Murw geslagen, zonder moed 

‘n Donkere toekomst tegemoet 

 

De Schildgroep on tour met: “INUNDATIE” 
 

Het eerste weekend: Appingedam 

Ons eerste optreden was in Appingedam in de Synagoge B&B De 

Vijgenhof. Het was de plek waar we vorig jaar zijn gestrand met ons 

tournee.  

We zijn daar allerhartelijkst ontvangen en de voorstelling in de 

Synagoge was uitverkocht! Dat was niet zo heel moeilijk want er 

passen maar maximaal 45 mensen in, maar toch… 

 

Nadat we ook nog via de radio wat reclame hebben kunnen maken, 

kunnen we gerust stellen dat het storm liep! De voorstelling in het 

Kerkje van Opwierde was niet helemaal uitverkocht maar wel zo leuk 

gevuld dat de spelers best een tikje zenuwachtig waren.  

We hadden bedacht dat het leuk zou zijn om een soort van 

voorprogramma in te lassen met daarin wat extra informatie over de 

voorstelling en/of een 

toepasselijk lied.  

Het voorprogramma in 

Appingedam viel een beetje in 

het water omdat vergeten was 

om de persoon in kwestie uit te nodigen. Jammer maar helaas en we 

hebben het opgelost door zelf een mooi verhaal te vertellen over de 

totstandkoming van INUNDATIE. Dat beviel zo goed dat we dat 

alle voorstellingen in een wat verkorte versie hebben voortgezet met 

daarbij toch het geplande voorprogramma.  

Gaande de voorstellingen hebben we ontdekt dat het erg fijn was om 

met onze bezoekers na te praten. Bij de eerste voorstelling in 

Appingedam kwam een geëmotioneerde bezoeker de postbode 

vertellen dat hij Draaijer zo goed gekend had en dat het verhaal zo 

herkenbaar was. We hebben gedurende onze tour de meest prachtige, aangrijpende, verwonderende, 

emotionele verhalen gehoord. Vaak verrassend maar ook heel herkenbaar. 



 

 

Het tweede weekend: Harkstede en Hellum 

In het daaropvolgende weekend zijn we neergestreken 

in De Graankorrel in Harkstede met in het 

voorprogramma Chris Scholten van het museum 40-45 

in Kolham. En als Chris begint te vertellen over de 

oorlogsjaren dan kan hij eigenlijk niet meer stoppen. 

Het was afzien voor de spelers achter de coulissen. Het 

was een uitverkochte zaal en onze spelers hebben de 

sterren van de hemel 

gespeeld in Harkstede. 

Bij de nazit in 

Harkstede hebben we 

kennis gemaakt met 

Jacob Noot die ons vertelde dat zijn schoonvader het originele schilderij 

van Meester Veldman uit Ten Post in bezit had. Dit schilderij is de 

voorkant van onze flyer en als zodanig erg herkenbaar voor ons.  

Hijzelf had ook een origineel schilderij van Meester Veldman in bezit met 

daarop ook een afbeelding van de inundatie maar waarvan niet precies 

bekend was waarop uitgekeken werd (we gokten Garrelsweer). Meester 

Veldman had heel ondeugend eronder geschreven: “Het werk der 

verdervers” Prachtig en heel treffend.  

De volgende dag op bezoek bij de schoonouders van Jacob en ook daar weer een zowel bijzonder als 

uitermate gruwelijk oorlogsverhaal. Kouwe rillingen over mijn lijf en diep geroerd.  

De beide schilderijen hebben de rest van de voorstellingen mee gereisd met ons en hebben veel 

waardering geoogst. Alle lof voor Jacob Noot en zijn familie voor dit bijzondere verhaal en natuurlijk zijn 

na het tournee beide schilderij geheel ongeschonden snel weer retour afzender gegaan. Maar wat een 

mooi gebaar van “zomaar” een bezoeker. 

 

 

 

De daarop volgende zondag waren we in de kerk in 

Hellum met in het voorprogramma oud Schildjer 

Tineke Rouw-Oosterhuis. Wat was dat een 

bijzondere ervaring! Tineke die met lede ogen 

aanziet wat er allemaal in “haar” dorp gebeurd en 

die het Schildlied samen met het aanwezige publiek 

heeft gezongen. Wat een heerlijk samenzijn.  

Daarnaast is de kerk in Hellum natuurlijk een hele 

mooie locatie om te spelen. Ook in Hellum ruime 

belangstelling voor INUNDATIE. Uit m’n hoofd 

weet ik de exacte getallen niet meer maar de kerk 

was leuk gevuld en we hebben een hele fijne nazit 

gehad samen met een aantal bezoekers.  

 

 

 

 

 

Week drie: Ten Post en Woltersum 

De week erop zaten we in het dorpshuis in Ten Post. Zoals bij elke voorstelling kwamen ook daar weer de 

meest bijzondere verhalen boven drijven. De opbouw in Ten Post was iets lastiger maar als team waren 

we inmiddels zo goed op elkaar ingespeeld en onze Willem bleek een echte geveltoerist te zijn die 

ijzingwekkende capriolen uithaalt. Klimt gewoon in het wandrek en hangt het doek op….. 

 



En op de zondagmiddag in de kerk van Woltersum. Een zonovergoten dag met 

een stampvolle kerk. Prima ontvangst en fijne ondersteuning/begeleiding 

vanuit de activiteitencommissie. En dan is er een dominee die vergeten was 

zijn vaderdagsokken uit te trekken. De postbode leent daarop zijn sokken uit 

en de dominee is gered.  

De nazit in Woltersum kon op het buitenterrein bij een aangenaam 

houtvuurtje. Onze spelers wilden eigenlijk 

niet meer weg ;-) Wat een fantastische 

middag vol verhalen en bijzondere 

ontmoetingen.  

 

 

Zowel in Ten Post als in Woltersum 

hebben we John Havinga gevraagd om het voorprogramma te 

verzorgen en wat was dat mooi! John is een echte verhalenverteller 

en wist zijn (en ons) publiek zo te boeien dat bij de tweede ronde van 

John in Woltersum onze spelers als voorwaarde hebben gesteld dat 

ze ook in de zaal konden zitten om zijn verhaal aan te horen. 

Verzoek is zonder morren ingewilligd.  

 

 

De vierde week: Steendam en Garrelsweer 

Op de vrijdag van de vierde week in ons buurdorp 

Steendam op bezoek geweest in het voormalige 

restaurant van Peter en Leni, nu beter bekend als 

Kaap Steendam.  

Een uitverkochte zaal en ook hier een bijzonder 

avond met in het voorprogramma Tineke Rouw, die 

mij verraste. Halverwege haar optreden riep ze mij 

bij haar, ik had net m’n schoenen uitgedaan en daar 

stond ik op m’n blote voeten in de spotlights.  

Tineke gaf mij een heel bijzonder, persoonlijk en 

voor mij waardevol cadeau. Tineke is vroeger heel 

veel in onze woning aan de Meerweg geweest 

omdat haar opa en oma daar de dorpswinkel runden. 

Haar moeder is zelfs geboren in ons huis.  

In een dolle opruimbui kwam ze de oude winkelbel 

tegen en kon hem alleen maar aan mij (en Bas) geven omdat zo de cirkel weer rond is en de bel weer op 

zijn eigen plek terug komt. Ik ben zo ongelofelijk blij met die oude bel! Die bel ga ik koesteren en gaat 

een heel mooi plekje in onze nieuwe woning krijgen. Ik kan niet uitleggen wat die bel voor mij betekent 

en terwijl ik dit schrijf schiet ik weer vol. Dat is trouwens niks bijzonders in dit traject, er zijn maar 

weinig voorstellingen geweest dat ik niet met kippenvel of tranen in mijn ogen toeschouwer ben geweest.  

 

En dan komen we in het prachtige Oude Kerkje van Garrelsweer. 

Uitverkocht en ook weer een warme ontvangst en daar werd het voor onze 

dominee Willem een bijzondere voorstelling omdat zijn oude omaatje 

kwam kijken. Oma, die na de voorstelling terecht zo verschrikkelijk trots 

was op haar kleinzoon. Het was een eer om daar getuige van te mogen 

zijn.  

Maar ook was daar de kleindochter van brugwachter Steigenga samen met 

haar vader, zoon van de brugwachter met ook hele bijzondere verhalen. 

Een memorabele middag.  

 

Het laatste weekend: Garmerwolde en Overschild 

En dan komt het laatste speelweekend. We waren allemaal moe en keken 

uit naar de laatste voorstellingen. Het begon een beetje Survival of the 

Fittest te worden. Degenen die nog niet op het einde van hun Latijn  zaten 

voelden hun benen echt wel en degenen die vanuit hun warme bedje met 

ziekenvervoer naar de voorstelling werden gebracht zaten echt op het tandvlees. Maar ook in 



 

INUNDATIELIED 
 

Ziet gij dat dorpje klein, 

daar aan’t kanaal? 

Badend in zonneschijn, de bomen kaal. 

De dorpsklok luidt er niet. 

Al water wat men ziet. 

Op veld en weide, ’t is gelijk een vliet. 

 

Ziet gij die bomenrij in ‘t water staan? 

Ziet gij die volle wagens henen gaan? 

Men moet van huis en haard.  

Met alles saam vergaard. 

Wie weet voor hoe lang men wel henen gaat? 

 

Ziet gij die huizen daar staan in het rond? 

Verscholen in de stille avondstond? 

De menschen zijn er uit. 

Men hoort er geen geluid. 

Alleen bereikbaar slechts nog met een schuit. 

 

Ziet gij die fietsers door het water, daar? 

De kruidenier, de bakker met z’n waar. 

Zij allen willen toch hun klanten bedienen nog. 

die ginder woont, daar op een boerenhof. 

 

Geen groene korenvelden en geen wei, 

Maar vieze modderpoelen wijd en zijd. 

Vergraven in het land, 

Kuilen, tot op het zand. 

Zo ook ontbrak weer hier ‘t gezond verstand. 

 

Nu is de vijand met veel gedruis, 

en velen trekken weder in hun huis. 

Maar prettig is het niet, 

Als men de huizen ziet. 

Vergeten is men hier die tijd nog niet. 

 

J. J. Draaijer 

SCHILDLIED 
 

t Olle Schild,  dat is ja t mooiste 

Wat er is in hail de buurt. 

Hier wat zailen, doar wat dobbern, 

t Is of dag veul korter duurt. 

Van Staindam noar Kappershutten. 

Van de Keet noar Sans-Souci. 

Hiet wat zailen, doar wat roeien, (bis) 

Wat gait zo’n dag toch gauw veurbie. (bis) 

 

 

n Beetje regen kinnen wie tegen, 

Wind moakt ons nait gaauw benauwd. 

Vissen vangen wie,haile dikken, 

Mainsstied schröt of lutje goud. 

Moar, hou t gaait, t is doar op t woater 

Stil en rusteg, roem en vris  

Dij der kommen zeggen t aalmoal, (bis) 

Dat t zo aibels mooi doar is. (bis) 

 

 

Moar past op veur Taitjeshorn, 

Want doar spoukt t op t olle Schild, 

Bie de nacht en haarde störms, 

Heur ais hou t ol  minsk din gilt. 

Aanders aaltied is t doar rusteg, 

t Is doar juust zo’n mooie houk. 

Je kinnen der alle kaant oet kieken (bis) 

En d’r zit n hail bult snouk. (bis) 

 

 

Goa din toch noar t Schild tou, minsken. 

Ain dij holt van ainzoamhaid. 

Goat doar roeien, zailen, visken, 

Hail allain of mit joen maid. 

D’r is gainain dij joe komt steuren, 

Schoef de boot moar tussen t raait. 

Wat je zeggen, kin nooit ain heuren, (bis) 

En de vissen klikken nait. (bis) 

 

Tineke Rouw-Oosterhuis  

www.tinekerouw.nl 

 



Garmerwolde is er goed gespeeld en kon je aan de groep zien dat ze zo goed waren ingespeeld op elkaar, 

een goed geoliede, onverslaanbare machine die helemaal op stoom was.  

Van een bezoeker, die onder dwang door zijn vrouw was meegetroond naar de voorstelling, kregen we 

een grote, tevreden glimlach. Aanvankelijk had hij helemaal geen zin in de hele vertoning maar toen de 

voorstelling begon en Brothers in Arms van Dire Straits klonk (zijn favo muziek) is hij rechtop geschoten 

en heeft vol verbazing en verwondering naar Inundatie gekeken. “Man, wat ja mooi” was zijn reactie 

achteraf. .  

Het voorprogramma werd hier weer verzorgd door Tineke en ook hier weer verhalen die we nog niet 

gehoord hadden. In Garmerwolde werd het mysterie van het schilderij opgelost. Er  kwam een meneer die 

wist te vertellen dat het schilderij van Meester Veldman het zicht vanuit Ten Post op het Woltersummer 

Daipje was. Hoe mooi kan het zijn dat we Jacob Noot ook nog konden vertellen waar het tafereel zich 

afspeelt.   

 

En dan de Grande Finale in 

Overschild in thuisbasis De Pompel. 

Hoe fijn is het om af te sluiten in 

eigen dorp in ons eigen dorshuis met 

onze eigen mensen om ons heen. Het 

was een warme deken met in het 

voorprogramma wederom Tineke die 

samen met oud klasgenoot Homme 

Jan het Schildlied heeft gezongen.  

 

 

Een paar weken later hebben we met 

elkaar een evaluatieavond gehad om 

na te praten over ons tournee. De 

eindconclusie was dat we samen een 

wonderbaarlijk avontuur beleefd 

hebben en dat avontuur zal nog lang naklinken in onze hoofden.  

We hebben een heel gezellige avond gehad maar daar vertel ik niks over want: what happens in De 

Schuur van Van Maar, stays in De Schuur bij Van Maar. 

 

 

 

Dank  
 

We zijn dank verschuldigd aan al die mensen die ons met 

zoveel liefde, emotie, compassie, toewijding en genegenheid 

al hun (persoonlijke) verhalen hebben verteld. We voelen ons 

bevoorrecht en zien het als een eer dat we dit hebben kunnen 

en mogen doen.  

 

Dank aan Kez den Engelsman voor de prachtige 

bevrijdingsrok. Heel veel mensen hadden de indruk dat het 

een authentieke rok was  vanwege de mooie details, een 

kroon, borduurwerk, enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Het was een bijzondere reis met het perfecte gezelschap. Diepe dankbaarheid  naar “mijn” 

Schildgroepers: 

Bert Schrage 

Harm Nijboer 

Elise Gruber 

Willem de Jong 

Roos Cock 

Iris Cock 

Rutger Nienhuis 

Sarah Nienhuis 

 

Speciale dank voor onze onvolprezen technicus Mark 

van Maar. 

Bijzondere dank aan Erik Bulthuis die heeft getekend 

voor de regie en van Inundatie een volwaardig theaterstuk 

heeft gemaakt.  

Dank aan onze altijd sympathieke juffrouw Jannie die zonder het te hoeven vragen klaar staat om koffie 

te schenken, kaartjes te controleren, QR codes te scannen, hapjes te maken enz enz.  

Dank aan onze “roadie” Bas voor transport, op- en afbouw en ondersteuning op vele terreinen.  

Dank aan John Havinga voor het unieke voorprogramma. 

Dank aan Jan van Aalzum voor de prachtige foto’s 

En al die andere mensen die hun steentje hebben bijgedragen om deze voorstelling tot een onvergetelijke 

herinnering te maken. 

 

Ga naar onze nieuwe website www.deschildgroep.nl om alle foto’s en video’s te bekijken. 

Op onze website is ook de tekst te vinden van John Havinga.  De Schildgroep heeft een facebookpagina 

met meer dan 2500 volgers die regelmatig bijgewerkt wordt. Zo kunnen de ontwikkelingen op de voet 

gevolgd worden.  

 

Voor nu wens ik een ieder hele fijne feestdagen en een prachtig 2022 en we zien jullie graag bij onze 

volgende voorstelling in Overschild: SCHILDJER PROAT. 

 

Blijf gezond en geniet met volle teugen. 

Klaasje  

http://www.deschildgroep.nl/


 

 

Een foto zegt meer dan duizend woorden! Was dit misschien wel leuker dan het 

sinterklaasfeest in de Pompel…? Alle kinderen zijn weer goed verwend; met extra aandacht 

van de Sint en zijn Pieten, één en soms wel twee cadeaus en nog een polaroidfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar stond er in Overschild een kerstmarkt gepland. Met al een aantal standhouders, wilde 

de werkgroep er zaterdag 18 december dan eindelijk iets leuks van maken…. Helaas gooit 

corona roet in het eten. De werkgroep wil Henk en Wouter Heinen bedanken voor het in orde 

maken van de marktkramen!  

En om dan nog maar met slecht nieuws te komen… Joba Veldman neemt na 30 jaar afscheid 

van de werkgroep Evenementen. Joba hartstikke bedankt voor je inzet! 

Werkgroep Evenementen wenst iedereen een vrolijk eind en een goed begin. 

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



 

  

 



 

 

Corona heerst nog 
 

In de aanloop naar het schrijven 

van dit stukje kreeg ik het gevoel 

dat ik deze keer maar eens niet 

over Corona moest schrijven, Er 

zijn ook nog leukere 

onderwerpen. Toch is er geen 

ontkomen aan. We krijgen het niet 

voor elkaar om de grootste vijand 

van de laatste 2 jaar eronder te krijgen. 

Onderstaand overzicht zegt alles. 

 

Gemelde sterfte vanwege covid-19 (per 30 

november 2021) 

Waar? Totaal Afgelope 

week 

Trend 

Wereld 5.207.572 49.071 -3,2% 

Europa 1.442.531 27.956 -1,4% 

Nederland 19.349 355 43,7% 
 

Trend: weektotaal vergeleken met 

voorgaande week 

© de Volkskrant  Bron: Johns Hopkins, gezondheidsautoriteiten, 

analyse de Volkskrant 

 

Natuurlijk hakt deze informatie er in. Gek 

genoeg wordt mijn stemming niet echt door 

deze keiharde cijfers bepaald. Nee het is meer 

het voortdurend gedoe over de maatregelen 

waardoor ik van slag raak. Dat er mensen zijn 

die deze coronasituatie aangrijpen om zeer 

heftige rellen te schoppen. Dat we messen 

trekken over al dan niet gevaccineerd zijn. 

Het gekke 1, 2 of 3 G op je QR code. Wie 

bedenkt het dat we Corona kunnen bestrijden 

als de bezoekers van kroegen maar 

voldoende G’s in hun telefoon hebben staan. 

We moeten met z’n allen helemaal niet naar 

plekken gaan waar veel mensen zijn. 

Natuurlijk is dat vervelend voor die plekken, 

maar doorsukkelen totdat we boven de 

20.000 doden zitten is nog vervelender. En 

dan de mensen die niet gevaccineerd zijn.  

 

 

 

steeds wereldwijd. 
 

Maatschappelijk gezien een lastige 

situatie, maar om nou te doen dat 

die mensen als een soort terroristen 

de kroeg binnen stappen en daar 

meteen beginnen te schieten is ook 

overdreven.  

Ik ben niet de eerste die het zegt, 

maar enige vorm van tolerantie lijkt 

in deze pandemie verdwenen. En nou ik dat 

zeg, ik ben zelf ook niet tolerant, want ik 

vind al die mensen die zo nodig naar de 

kroeg moeten maar grote zeurpieten. Daar 

kan eenvoudig weg niet de oplossing voor je 

frustratie te vinden zijn als je weet dat er 

grotere zaken spelen waaraan je je hebt aan te 

passen. Een verwend kind is er niks bij. 

 

Lost dit iets op? Nee, maar het is wel het 

soort tegengeluid wat ik te weinig hoor. Het 

is allemaal van huilie, huilie. Maar misschien 

denkt u, lezer dezes, tja Jan Hesseling, je bent 

nu zelf ook aan het zeuren. 

 

Dan toch een ander onderwerp n.l. muziek. 

Nu, 30 november, zitten we midden in de 

stemweek voor de top 2000 van Radio 2. 35 

songs mag je als individu insturen. Voor mij 

is het elk jaar weer een leuk klusje. Keuzes 

maken. Kill your darlings ook. 

Wat mij betreft komt Rollercoaster van 

Danny Vera weer op 1. 

Ik wens U allen fijne kerstdagen en een 

gezond en gelukkig nieuwjaar. Hopelijk 

kunnen we in 2022 weer terug naar wat we 

gewend waren. 

 

Jan Hesseling 

 
 

Column 



 

       
  

         

Transportbedrijf Wit v.o.f. 

  

Siddeburen 

  

0598 - 432228 

  

  

info@witsiddeburen.nl 
  

www.witsiddeburen.nl  
  

Facebook.com/witsiddeburen 
  



 

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? 
 

Lieke Katerborg Gerda Katerborg 

 2. Waar wonen jullie? Graauwedijk 35a  

 3. Hoe oud ben je? 

 
4 30 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Overschild Woltersum 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Alles  

 6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?  
Lieke is een lieve en vrolijke 

meid 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Naar de basisschool 

Moeder zijn en werken als 

gezinsbegeleider bij Cosis 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Opruimen is niet leuk Kaija uitlaten in de regen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
Ja, 1 hond Kaija en 1 kat 

Miesje 
 

10. Wat eet je het liefst? Patatjes en pizza Roti 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Zwemmen  Aqua Power 

12. Welke muziek vind je leuk? Disney liedjes Verschillend 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Spelletjes doen en knutselen  



 



14. Waar ga je het liefst heen met  

vakantie? 
Bollo en naar de camping Naar een warm land 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Jesse (broertje) 

Met Jesse of Lieke ruilen lijkt 

mij ook wel erg leuk 

16. Wat wil je later worden als je 

groot bent? 
Een mama zijn  

Dan wil ik wel een oma zijn 

😉  

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 

Alles, oppas Dianne, de 

speeltuin en Erik en Elise 
Ons huis en heerlijke tuin 

18. Ben je verliefd? Niels en soms op Jesse Ronald  

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Alice Sloot en haar mama 

 

 

 



 

 

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

Wie zijn wij? 

Een hoveniers- en bestratingsbedrijf 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.    

Daarnaast zijn wij ook ook hét adres voor aankoop van: hout, 

BigBags, beplanting, stenen (op onze showborden is een ruim 

assortiment gepresenteerd) en aanverwant.  

 

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.  

Werken bij ons? 

H.W. Mollema Hoveniers- en 

Bestratingbedrijf heeft volop 

werk voor ervaren vakmensen! 

Interesse ? Onze vacatures 

staan op www.hwmollema.nl 

 

 “Samen” 

Heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als de afgelopen twee jaar. 

Laten we de momenten dat we samen kunnen zijn daarom 

koesteren. 

We wensen jullie heel veel ‘samen’ en gezondheid in het nieuwe jaar. 

 

Prettege KERSTDOAGEN  Gelukkeg Nij-Joar 

 

mailto:Info@hwmollema.nl
http://www.hwmollema.nl/


 

 

 

 

 

Beste Schildjers, 

 

Hierbij weer de kwartaal update van de nieuwste vereniging in het dorp. We hebben goed en 

minder goed nieuws te melden. 

 

Het goede nieuws is dat de dorpsvlag klaar is en dat deze in productie is inmiddels. We 

verwachten de vlaggen rond de kerst binnen te hebben. Een eerste exemplaar is al aangeboden 

aan en ontvangen door de vereniging voor Dorpsbelangen Overschild. We hadden dit graag 

met een officieel moment gedaan, maar door de Covid ontwikkelingen kon dit helaas niet. 

Hierdoor heeft de voorzitter van Dorpsbelangen de vlag in ontvangst mogen nemen. 

 

Ook goed nieuws is dat we het afgelopen kwartaal wederom een nieuw lid aan de vereniging 

hebben kunnen toevoegen. U heeft de nieuwe mast van de familie Tuinema – Kazemier aan 

de Kanaalweg 38 misschien al eens zien staan en na uitvoerige controles, metingen en 

mastinspecties is deze toegelaten tot de vereniging. Welkom lid #008! 

 

Minder goed nieuws is dat alle subsidie aanvragen om de dorpsvlag te bekostigen zijn 

afgewezen. Dit betekent dat de vlag helaas niet gratis geleverd kan worden, maar wegens de 

grote productie hebben we toch nog enige korting weten te realiseren bij de drukker. De 

vlaggen kunnen voor mensen uit Overschild aangeschaft worden voor € 25,- euro, leden van 

de vereniging krijgen 20% korting en mensen die elders wonen betalen € 30,- voor de vlag.  

 

Door de huidige Covid maatregelen kunnen we nog geen officieel presentatie moment 

plannen in het dorpshuis, maar we hopen dit alsnog ergens in het voorjaar van  volgend jaar te 

kunnen gaan doen. Hierover volgt dan vanzelfsprekend bericht. U kunt de vlag al wel 

bekijken vanaf 17 december in de vlaggenmasten op Graauwedijk 38 en Kanaalweg 2.  

 

Voor het ontwerp is gekozen voor de kleuren blauw, groen en geel met een kriebeltje wit. We 

hebben aan de hand van oude documenten, landkaarten en met behulp van een historicus 

getracht het dorp met zijn grote buitengebied, het water en de landerijen te verenigen tot een 

vlag. 

 

Er is gekozen voor een gevelvlag van 150 x 100 cm. Zo is hij ook aan de stok te wapperen en 

niet per definitie alleen voor de mast. Als druktechniek hebben we gekozen voor een zeefdruk 

wat het doek kleurecht maakt en een 100% doordruk geeft. De vlag is van duurzaam polyester 

en is wind en zon (UV) bestendig. Uiteraard is de vlag rondom gezoomd, voorzien van een 

koord en een lusje en met de kopband aan de linkerzijde, wat de vlag rechts waaiend maakt. 

De vlag neemt geen vocht op en is uitwasbaar. 

 



 



Elke vlag wordt geleverd met een uitgebreide omschrijving over het ontstaan van de vlag en 

de betekenis en symboliek achter de vlag. U kunt ze alvast bestellen via onderstaand e-

mailadres of telefoonnummer, zo weet u zeker dat u 1 van de 1e 100 exemplaren in uw bezit 

krijgt. Bij bestelling graag uw naam en adres niet vergeten. 

 

Tot slot hebben we ook komend kwartaal alweer 2 aspirant lid informatieavonden op de 

agenda. Hopelijk kunnen we deze omzetten naar een definitief lidmaatschap. Rest ons voor nu 

niks anders dan iedereen fijne feestdagen te wensen en een heel gelukkig nieuw jaar. 

 

 

Met wapperende groeten, 

Bestuur Wave Your Flag 

 

Contactinformatie: 

VLAGGENMASTVERENIGING WAVE YOUR FLAG 

E-MAIL: VMV.WYF@OUTLOOK.COM 

WhatsApp: 06-12507814 

KvK: 82328773 

 

 

 

 

Kent u de vlaggen van de landen binnen de EU? 

mailto:VMV.WYF@OUTLOOK.COM


 



Foto expositie Gus Drake 2022 
 

 

Mijn naam is Gus Drake uit Seattle, ik ben 4e jaars fotografie 

student op de KABK, de kunstacademie in Den Haag. Mijn 

opa en oma wonen in de gemeente Loppersum, waar ik bijna 

iedere zomervakantie heb doorgebracht tijdens mijn jeugd. De 

schilderachtige uitzichten staan gegraveerd in mijn ziel en op 

mijn netvlies. 
 

Toen ik mij bewust werd over de gevolgen van de 

aardbevingen, met alle politieke en sociale onrust en gevolgen 

voor de inwoners en de omgeving, voelde ik de noodzaak om 

hier meer over te weten te komen. 

 

 

Twee jaar geleden hebt ik contact 

gezocht met George Kievitsbosch, 

die mij op zijn beurt in contact 

heeft gebracht met een aantal 

families in het hardst getroffen 

gebied. Sindsdien volg en 

fotografeer  ik deze families en 

probeer op deze manier hun ziel in 

beeld te brengen, door hun 

herinneringen te fotograferen in 

hun huis. Ik heb geleerd dat het 

gevoel van thuis voor deze families 

een accumulatie van herinneringen 

is, die is opgebouwd uit al de jaren 

die ze daar gewoon hebben. De 

plek waar ze ook het liefst de rest van hun leven zouden willen blijven wonen. Als je je huis 

verliest, verlies je de toegang tot die herinneringen . 

 

De families die ik tot nu toe gevolgd heb 

Klaasje en Bas Pen, Gert en Ellen de 

Vries, Jaap en Antje van Leggelo, Marga 

and Ger, Gerard and Nicole, Reini and 

Emmy. Ik kan eigenlijk niet in woorden 

beschrijven hoe dankbaar ik ben voor de 

band die ik heb gekregen met deze 

families. Het voelt alsof ik er nu  10 

families bij heb. 
 

Op het moment ben ik in de begin fase 

van de planning voor de komende 

expositie in de zomer-winter van 2022 in 

Overschild. Voor deze expositie ben ik op zoek naar een leegstaand huis, waarvan de sloop rond 

die tijd wordt verwacht. Dit huis zal fungeren als het centrum, een verzamelpunt van de 

herinneringen van alle families met wie ik gewerkt heb. De installatie zal een combinatie van  



  



 

foto's en audio zijn, voor een intensieve, integrale 

ervaring. Eigenlijk een soort van spookhuis gevoel. Het 

einde van de expositie zal afhangen van de datum 

waarop het huis gesloopt gaat worden. De foto’s zullen 

dan ook tijdens de sloop blijven hangen en daar deel 

van uit maken. 
 

Met dit project wil ik meer aandacht vragen voor het 

leed van de mensen die door omstandigheden zoals deze 

anders niet gehoord worden. De ontwrichtende invloed 

van multinationals op de leefomgeving van talloze bewoners, niet alleen hier in Groningen, maar 

over de gehele wereld. 
 

Mocht iemand van de lezers een tip hebben voor een geschikt huis dan hoor ik dit graag 

 

 

Contact details: Gusdrake24@gmail.com 



  

  
  
  
  
  
  

  

Menko Hammenga 
  

  
  



Column: Cees Wildervanck 
 

I ♥ IMG 

We doen onderzoek naar gedrag van mensen omdat we willen weten wat mensen doen, en waarom. 

Daarna kun je uitzoeken hoe je dat gedrag kunt beïnvloeden, zodat het leven bijvoorbeeld gezonder of 

veiliger wordt, of bedrijven meer aan jou verdienen. 

Bij verkeers- en vervoersgedrag, als ik mijn hobby even als uitgangspunt mag nemen, spelen een heleboel 

factoren. Zo zal bezit van veel geld voor iemand die een auto koopt soms zijn keuze beïnvloeden in de 

richting van een duurder type. Zo'n beïnvloedende factor heet de onafhankelijke variabele. Van het gedrag 

dat we willen onderzoeken is het van belang dat we van tevoren vaststellen wat we precies willen weten, 

en dus ook: méten. Dat noemen we de afhankelijke variabele. In ons voorbeeld zal dat de prijs van de 

aangeschafte auto zijn.  

De beste afhankelijke variabele is altijd het gedrag zélf. Bij hoe hard mensen rijden is dat bijvoorbeeld de 

rijsnelheid op een weg. Hoe verandert die als we langs de weg borden neerzetten waarop staat hoe 

gevaarlijk te hard rijden wel niet is? Of: dat er op deze weg trajectcontrole is ingesteld? Dit is voor de 

onderzoeker een luxe situatie. Immers, hij heeft als afhankelijke variabele een eenvoudig en betrouwbaar 

meetbare maat: die snelheid. 

Maar wat nu als we een campagne willen evalueren die als doel heeft dat je je bewust wordt dat je 

onderweg niet moet zitten appen? (MONO, ooit van gehoord?) Hoeveel er geappt wordt is moeilijk te 

meten, dus wordt hier vaak volstaan met het vragen aan weggebruikers of ze het met de campagne eens 

zijn en of ze zich nu ook anders zijn gaan gedragen. Dat is griezelig, want hoe representatief is zo'n 

meting, als de beantwoorders van het onderzoek vrijwilligers zijn? Die zijn mogelijk meer dan gemiddeld 

geïnteresseerd in verkeersveiligheid, of ouder of juist jonger dan gemiddeld. Als je mensen vraagt wat 

hun mening is, moet die mening representatief zijn voor de groep waar ze deel van uitmaken, in dit geval 

dus voor álle automobilisten. Anders heb je er niks aan. Sowieso heb je ook weinig aan wat mensen 

zeggen dat ze doen, dat blijkt vaak heel anders dan wat ze in werkelijkheid doen. 

We nemen nu voor de afwisseling een voorbeeld van buiten het verkeer. Het Instituut Mijnbouwschade 

Groningen (IMG) wil graag weten hoe tevreden zijn 'klanten' zijn en stuurt hen daartoe na een contact een 

mail met die vraag. Het zou dan best kunnen dat veel mensen die een onplezierige ervaring met het IMG 

hebben gehad, boos zijn en het vertikken om te antwoorden. Wie dan overblijven zijn vooral de mensen 

die het wél plezierig vonden en dat wél laten weten. Het gevolg daarvan is dat het IMG denkt (of ons wil 

wijsmaken) dat mensen gemiddeld tevredener zijn dan in werkelijkheid het geval is. De resultaten zijn 

door de verkeerde onderzoeksmethode niet representatief, c.q. misleidend. Er zijn vast (veel) minder 

mensen blij met het IMG dan de 79% waar het instituut mee schermt. 

Terug naar het verkeer ten slotte, met een dramatisch voorbeeld dat uiteindelijk verkeersgedrag meten 

nog altijd het meest zegt. Vele jaren geleden was er een campagne die ons moest leren ons beter te 

houden aan de verkeersregels: 'I ♥ verkeersregels'. Die campagne werd geëvalueerd. De waardering van 

de campagne door de daarnaar gevraagde mensen scoorde rond de 7. Niet gek! Maar gedrag? 11 procent 

van de mensen (let nu op!) zei dat ze van plan waren zich beter aan de regels te houden. Dat waren 

bovendien vooral ouderen, die zich in het algemeen toch al goed aan de regels houden. Maar gedrag? Ook 

dat is gemeten. En er bleek geen verandering te zijn opgetreden. 

Het is, zoals helaas met steeds meer (des)informatie tegenwoordig, een kwestie van goed lezen en goed 

nadenken voor je gelooft wat je leest of hoort. 

Cees Wildervanck 



 



Domme Hans 

Er leefde eens in een klein dorpje een jongen. En die jongen heette Hans. Dat dorpje lag 

midden in de bossen. Er liep een smal zandpad naartoe, want auto’s reden er toen nog niet. 

Het was gevaarlijk door dat donkere bos te gaan vanwege rovers en wilde dieren. 

Hans was 16 jaar en zoon van een arm boertje. Maar 

in hun kleine boerderij was het heel gezellig. Vooral 

’s winters als er een dik pak sneeuw lag en de 

stormwind loeide. Dan deden de ouders met de 

kinderen spelletjes, zoals pandverbeuren en 

ganzenbord. 

Hans had een buurmeisje: Marieke. Zij was mooi en 

had donkerbruine ogen en lang haar in een 

paardenstaart. Zijn vader hoopte dat hij later met haar 

zou trouwen, want zij had een goed karakter, was lief, vlijtig, netjes en gehoorzaam en altijd 

aardig voor iedereen. Maar Hans dacht nog niet aan trouwen, als was hij in stilte verliefd op 

Marieke. Want hij wilde de wereld in om het geluk te zoeken. 

Op een dag zei hij tegen zijn vader: “Geef mij geld, want ik wil weg”. Zijn vader was 

verstandig en poogde hem niet tegen te houden. Hij wist dat Hans ondervinding op moest 

doen om te leren. 

Zo vertrok Hans met een bundeltje aan een stok over zijn 

schouder de wijde wereld in. Hij liep de hele dag flink door, 

maar toen hij ’s avonds uitrustte onder een boom, verscheen een 

grote beer, die grommend op hem afkwam. Hans klom in de 

dikke boom. De beer bleef onder de boom staan. 

“Kssst, kssst!” riep Hans wanhopig. Maar de beer trok zich daar 

niets van aan. Zo bracht Hans de eerste nacht noodgedwongen 

in een boom door. 

’s Morgens was de beer verdwenen. Stijf van het lange zitten, klom Hans naar beneden en 

vervolgde zijn weg. Maar o wee, hij had nog geen uur gelopen of rovers overvielen hem. Zij 

roofden alles was hij bezat, zelfs zijn kleren en schoenen. Maar toen zij ook zijn pet wilden 

pakken, nam Hans snel de benen. 

Lange tijd liep hij door tot het donker werd en hij tussen de bomen een lichtje zag. Het was 

het huisje van een arme houthakker en zijn vrouw. Hij werd liefdevol opgevangen en kreeg 

andere kleren en schoenen, want zij hadden een zoon van zijn leeftijd gehad, die ook was 

weggegaan om zijn geluk elders te beproeven. Na een paar dagen vertrok Hans weer, maar 

eerst gaf hij de arme mensen een deel van zijn geld, dat hij in de voering van zijn pet verstopt 

had. Die wijze raad had zijn moeder hem gegeven. 

Na een lange trektocht, kwam Hans bij een grote boerderij. Daar verhuurde hij zich als 

knecht. Hij werkte hard. Zo gingen 10 jaar voorbij. En toen, bij het naderen van Kerstmis, 

kreeg hij heimwee naar huis. 
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“Baas”, zei hij tegen de rijke boer, “Ik heb altijd ijverig voor u gewerkt. Geef mij mijn loon.” 

De boer liep naar zijn brandkast en gaf Hans een klomp goud. En zo ging Hans blij met de 

goudklomp op zijn rug de weg terug naar huis. Maar na lange tijd gelopen te hebben, werd hij 

moe. De goudklomp woog zwaar. Er kwam een ruiter aan. 

“Hé ruiter,” vroeg hij, “Wil je mijn goudklomp ruilen 

voor het paard?” 

De man ging gretig op het aanbod in. Voor dat goud kon 

hij wel 10 paarden kopen! 

Zo reed Hans tevreden verder. Tot hij dorst kreeg. Er 

kwam een boer aan met een koe aan een touw. Hans 

dacht: “Als ik die boer nou zo gek kan krijgen dat hij mijn paard ruilt voor die koe, dan ben ik 

beter af, want die koe geeft melk en ik kan er ook op zitten!” 

De boer wilde maar wat graag de ruil doen. Een paard is meer waard dan een koe en die koe 

gaf al lang geen melk meer. Maar dat bemerkte Hans pas later. Ook wilde het dier hem niet op 

haar rug hebben. 

Teleurgesteld trok Hans verder. Koud, moe en dorstig kwam hij bij een schaapskudde. En bij 

de herder ruilde hij de koe voor een schaap, een jas van schapenbont en een kan schapenmelk. 

De herder was blij met de ruil en Hans ook. Maar het schaap was bokkig en wilde haas niet 

lopen. Hij kwam bij het huisje van een ganzenhoeder. Daar bracht hij de nacht door en liet het 

schaap achter. Die had hij weer geruild voor een vette gans. Hans dacht: “Die gans legt eieren 

en tenslotte kan ik haar nog op eten. Ik heb weer een goede ruil gedaan!” 

Maar waar twee ruilen, moet er één huilen, luidt het spreekwoord. De gans verrekte het om te 

lopen en hij moest het tegenspartelende dier de hele weg dragen. 

“Wat loop te toch te sjouwen!” riep een scharensliep die hem tegenkwam. Het was een man, 

die een wrak karretje had met daarop een ronde slijpsteen. 

“Wacht”, dacht Hans, “Als ik die rotgans ruil voor zijn 

scharensliep dan kan ik met slijpen van scharen en messen 

mijn kostje verdienen”. Dus ruilde hij de gans met geld toe 

uit de voering van zijn pet voor het gammele slijpgeval, een 

soort kruiwagen met trapplank, een wiel en handvatten. De 

scharenslijper was tevreden met de vette gans en geld toe en 

Hans met zijn goede ruil. Zo trok Hans verder op weg naar 

huis en kwam eindelijk weer in het donkere woud. Het werd 

nacht en Hans maakte een slaapplaats in een holle boom. 

Midden in de nacht schrok hij wakker. Hij hoorde in de 

verte wolven huilen. Zij hadden honger en waren hem op 

het spoor. Steeds dichterbij kwamen zij. Hans verzamelde dorre takken en stak die in brand. 

Hij wist dat vuur wolven op afstand hield. Hij zag hun ogen groenig oplichten in het licht der 

vlammen, maar zij durfden niet verder te komen. Maar de takken raakten op. Wat nu te doen? 

En toen stak Hans in wanhoop ook de scharensliepkar in brand. 

Tegen de morgen trokken de wolven weg. Hij had nog die ronde slijpsteen. Maar toen hij later 

ging rusten bij een diepe sloot, liet die domme Hans de steen per ongeluk van de oever rollen. 

Met een plons verdween de steen onder water. Nu bezat hij alleen nog wat geld in zijn pet. 
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Hans was nu dicht bij huis. Het was gaan sneeuwen. Witte vlokken dwarrelden tussen de 

bomen en dekten het bospad met een donzige laag. Plots hoorde Hans een barse stem: “Blijf 

staan of ik schiet!” Het was een rover met een pistool. Hans zette het op een lopen, terwijl de 

kogels om zijn oren floten met de rover op zijn hielen. Hans had een beter 

uithoudingsvermogen dan de schurk, die hem niet kon inhalen. Wel vond hij de pet van Hans, 

die van zijn hoofd was gevallen. Nu had Hans helemaal niets meer. En zo wankelde Hans 

dodelijk vermoeid en gebogen tegen de sneeuwstorm op huis aan. 

In het kleine huisje zaten vader en moeder en buurmeisje bij de kerstboom. De kleine kamer 

was versierd met dennengroen en hulst. In de open haard brandden houtblokken. Het rook 

heerlijk naar wildbraad. Moeder had het feestelijk kerstmaal klaar, maar hun gedachten waren 

bij Hans, die nu al zo lang weg was. Zij hadden vaak voor hem gebeden en voor zijn veilige 

thuiskomst. 

Plotseling hoorden zij een bons tegen de voordeur. Vader trok de deur open. En toen…viel de 

lang verbeide Hans uitgeput over de drempel. Groot was hun blijdschap. Marieke omhelsde 

en kuste hem. Totaal verarmd met niets anders dan een versleten jas van schapenbont was de 

verloren zoon teruggekeerd. Maar Goddank. Hij leefde en was 

gezond. 

In het voorjaar trouwden Hans en Marieke in de Tempel. En leefden 

nog lang en gelukkig. 

En de moraal van dit kerstverhaal? Zoek het geluk niet in de verte 

als het vlakbij ligt. Zoals Rembrandt de grote schilder het zei: “Wie 

het geluk niet vindt op een vierkante meter, vindt het nergens”.  

theobaalman2.blogspot.nl 

 



 

 



EET SMAKELIJK 
Zalige, echt Hollandse winterkost, voor als het buiten vriest dat het kraakt en het binnen 

heerlijk warm is en het zalig ruikt als deze schotel in de oven staat. Echt smullen met z`n 

allen. Maar wel wat tijd ervoor uittrekken!!! 
Jachtschotel met gehakt 

Ingrediënten 4 personen 
1 kg aardappelen, 

1 kg rundergehakt, 

3 uien, 

3 winterpenen,  

1 prei, 

1 laurierblaadje, 

20 gr verse peterselie, 

200 ml runderbouillon, 

100 ml melk, 

100 gr boter, 

snufje nootmuskaat, 

2 beschuiten, 

peper & zout 

Voorbereiding: verwarm de oven voor op 200 graden. 

Bereidingswijze  

Begin de bereiding van dit recept met het maken van de aardappelpuree. Schil hiervoor 

de aardappelen en snijd deze in gelijke stukken. Kook de aardappelstukken vervolgens 

in water met een snufje zout in ongeveer 20 minuten gaar. 

Verhit ondertussen wat boter (ongeveer 20 gram) in een pan en bak het gehakt rul aan. 

Haal het vlees na ongeveer 5 minuten uit de pan. Snipper de uien fijn en fruit deze 

vervolgens in de pan met het vet van vlees. Snijd ondertussen de winterpenen in plakjes 

en de prei in dunne ringen. Voeg, zodra de ui glazig ziet, de winterpenen en prei toe. 

Dek de pan dan af en laat de groenten op laag vuur in ongeveer 8 minuten rustig gaar 

stoven. 

Verwarm de oven voor op 200˚C.  

Voeg het rul gebakken gehakt toe aan de gestoofde groenten en breng het geheel op 

smaak met wat peper en zout. Voeg vervolgens het laurierblaadje, de vers gehakte 

peterselie en de bouillon toe. Breng het geheel aan de kook en laat het op laag vuur 

rustig pruttelen. 

Giet dan de aardappelen af. Verwarm in een pannetje de melk met ongeveer 50 gram 

boter. Schenk dit mengsel dan bij aardappelen en pureer het met een stamper tot een 

smeuïge puree. Breng deze aardappelpuree op smaak met een snufje nootmuskaat en 

wat peper en zout. 

Schep het vlees in een ovenschaal en dek het vlees af met de puree. Smelt dan wat boter 

in een pan en verkruimel 2 beschuiten hierboven. Roer even goed zodat de 

beschuitkruimels het vet opnemen en bak het geheel kort aan. Bestrooi de puree met 

deze beschuitenkruimels. 

Plaats vervolgens de ovenschaal in de oven en bak het in ongeveer 15 tot 20 minuten af. 

Heerlijk voor de tijd die eraan gaat komen...  

 

https://www.smulweb.nl/aardappelen
https://www.smulweb.nl/recepten/uien
https://www.smulweb.nl/recepten/prei
https://www.smulweb.nl/recepten/melk
https://www.smulweb.nl/recepten/boter
https://www.smulweb.nl/recepten/peper


 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

!VOOR IN DE AGENDA!  
 

 

 

 

 

 

 

*Data oud papier niet aangeleverd 

 

 

 

Kerstknutsel: kerstbomen van papier 

1, 2, 3, 4... kerstboom van papier! Kerstbomen van vlechtrepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat moet je doen? 

1. Steek de draad door de naald en rijg er twee kralen aan. 

2. Steek de naald door de vlechtstrook, rijg een kraal aan de draad en 

sla de vlechtstrook voorzichtig dubbel. Let op: zorg dat je geen vouw 

maakt in de vlechtstrook. 

3. Prik de naald er weer doorheen en rijg weer een kraal. 

4. Herhaal dit tot de vlechtstrook op is. Sla de strook zó ver dubbel dat 

de boom steeds smaller wordt. 

5. Eindig met twee kralen. 

6. Gebruik de pons om twee sterren uit te ponsen. 

7. Plak die tegen elkaar over de draad. 

 December  Januari Februari Maart 

Oud papier *      

Sluitingsdatum kopij    4 

Ledenvergadering IJsclub  15   

Dorpsvlag te bezichtigen 

vanaf 

17    



             
 

 

 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? 
 

Laat u voorlichten door de adviseurs van 

Groencentrum Freek van der Wal! 
 

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

 

G R O E N   M O E T   H E T   D O E N ! 
 

 * Kwekerij   * Eigen hoveniers 
 * Tuincentrum  * Groothandel 
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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 


