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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Voor u ligt de herfsteditie.
In deze editie weer veel nieuwtjes en mooie bericht. De redactie heeft nieuwe inwoners
bezocht.
We hebben weer 2 nieuwe adverteerders, welkom Levande en Puur Voetverzorging.
De website is bijgewerkt tot en met 2007, we zoeken nog steeds naar jaargang 1 tot en met 6.
Heeft iemand ze op zolder liggen?
Kinderspeelweek heeft heel veel te vertellen, wat weer een mooie week!
Lees vooral het ingezonden stuk van MONO, de club dreigt ten onder te gaan. Wie helpt?
U kunt genieten van een heerlijk herfstrecept.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:








Vereniging Dorpsbelangen
Stichting de Pompel
Familieberichten
Kinderspeelweek
S.V. MONO
De Schildgroep
Windlustmail

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 03 december 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, september 2021,

Beste Schildjers,
De meesten van ons zijn inmiddels terug van een welverdiende vakantie en met de
bouwvak achter ons, beginnen ook de bouwwerkzaamheden weer in het dorp. Nu
meer en meer mensen gevaccineerd zijn, kan ook de Pompel weer open voor
normaal gebruik en keert het normale leven weer langzaam terug.
Versterking
De versterking in het dorp gaat onverminderd door. Inmiddels zijn er weer enkele
huizen gesloopt, waar het bouwen kan gaan beginnen. Daarnaast zijn er ook enkele
huizen opgeleverd en kunnen de bewoners weer terugkeren.
Helaas blijven er rond dit onderwerp oude en nieuwe problemen optreden, niet in
de minste plaats over ontoereikende budgetten. Daarnaast is er voor het
buitengebied helaas nog steeds geen duidelijkheid naar de toekomst toe.
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
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.
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?

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

Duurzame
Zweedse
houten woningen
Een tikje eigenzinnig…
net als u

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

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
Contributie en lidmaatschap
Naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering is iedereen in het dorp benaderd om zijn
lidmaatschap te bevestigen of zich als nieuw lid aan te melden en tevens de contributie voor 2021
over te maken.
Wellicht dat het aan uw aandacht is ontgaan om u aan te melden als lid of de contributie voor dit
jaar over te maken. Wij verzoeken u dit alsnog te doen.
Aanmelden kan via de website: http://www.overschild.nu
De contributie van € 15,- graag over te maken op rekeningnummer
NL19RABO0352752629 tnv. Dorpsbelangen Overschild. Graag in het onderwerp uw adres
vermelden.
Tevens zullen wij in oktober de aan de deur komen om de contributie te innen of u als lid in te
schrijven.
Dankzij uw lidmaatschap en contributie 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.
Namens het bestuur,
Bart Leving
Secretaris

--------------- zorg voor je dorpshuis --------------Het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Pompel doet zijn best om het dorpshuis in de benen te
houden en het gebouw en omgeving te verzorgen. We werden al verschillende keren geconfronteerd
met afval die bij de containers werden gezet.
Dat betekent dat er extra afvoer kosten betaald moeten worden en het is nogal een inbreuk op onze
inzet. In plaats daarvan stellen we het zeer op prijs als dorpsgenoten af en toe een extra handje
helpen, zoals bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop en het schoonhouden van de
omgeving.
Niet onbelangrijk: meld je bij Henk Heinen aan als vrijwilliger: ééns per (twee) maand is prima!

--------------- zorg voor je dorpshuis ---------------

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 september 2021
De oproep van Mono voor nieuwe bestuursleden (alweer) is een beetje kenmerkend
voor deze tijd. Het blijkt steeds lastiger om je in te zetten voor relatief eenvoudige
bemoeienissen voor gezamenlijke activiteiten. Er is in Overschild al het één en ander
weggevallen: onlangs legde de visclub nog het loodje. Vissen blij, dat misschien dan
weer wel. Maar is Mono nu de volgende in de rij?
Er wordt minder samen gedaan, we worden in de avond vermaakt zonder dat we daarvoor veel
moeite hoeven te doen. Slapen, eten, drinken en tv. Zo zit je de tijd wel uit.. OK, overdrijven is ook
een kunst, maar het is toch wel zo dat we maar moeilijk de stoel uitkomen om samen iets op poten
te zetten.
Waarom deze overpeinzingen in deze nieuwsbrief van de Pompel? Wel, het één heeft met het ander
te maken. De Pompel is immers de plek waar
zulke activiteiten plaatsvinden, of wan waaruit ze
georganiseerd kunnen worden. Geen activiteiten,
geen Pompel. Het lijkt op de samenhang in de
natuur: valt een plantje weg, dan zien we de
bijbehorende vlinder ook niet meer.
Tot zover de klaagzang, over naar meer positieve
ontwikkelingen. We gaan weer een spectaculaire
schnitzelavond voorbereiden: voor een bodemprijs
het buikje rond en een hoop gezelligheid in het
dorpsgebouw, hetgeen we lang gemist hebben.
(Corona volente) Houd Facebook, Whatsapp en de
mail in de gaten.
----- ! ----Dan nog een opmerking: Als je iets in de Pompel
wilt organiseren, of een ruimte gaat gebruiken dan
kan dat ALLEEN als je de beheerder hebt
ingelicht en daarmee de agenda wordt gecheckt en
ingevuld.
Het cafetaria is trouwens weer open op zaterdag
voor een patatje en een praatje.
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 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

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

Nieuwsbrief
september 2021
Op 24 augustus 2020 was mijn eerste bijeenkomst in het DVO, mede namens het buitengebied, als
voorbereiding op het OVO een week later.
Het OVO is een werkgroep/klankbordgroep van de gemeente Midden-Groningen en de NCG.
In deze bijeenkomst kwamen knelpunten betreffende sloop-nieuwbouw of versterking, sondering
fundering aan de orde.
Maar ook voorstellen voor bewonersbijeenkomsten.
Een NPR en een versterkingscafe.
Alvorens verder te gaan eerst een begrippenlijst.
Hier loop je in zo’n jaar tegen aan.
DVO Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild OVO Overleggroep Versterking Overschild
(DVO+vertegenwoordigers van de gemeente Midden-Groningen en NCG)
NCG Nationaal Coördinator Groningen- alleen voor versterking
IMG Instituut Mijnbouwschade Groningen - alleen voor schade
NPR 2015/2018, een bouwrichtlijn met name voor belang voor adressen die versterken
Heft in eigen hand
Batch 1467
Batch 1588
Batch 3260
Koploper
Agro
BVVA Bewoners Vriendelijk Versterkings Advies
TVA. Technisch Versterkings Advies
Als DVO/OVO hebben we met name te maken met batch 1467, batch 1588, koplopers, batch 3260 NPR
2015, 2018.
Een nieuwe regeling met NPR 2020? kan voor een enkeling interessant zijn.
Naar aanleiding van een bewoners enquête in batch 1588 kwamen verschillende knelpunten aan de orde,
-subsidies onvoldoende
-prijslijst / indexering
-verschil m3(inhoud) en m2(oppervlak) van het oorspronkelijke huis en het nieuwe.
-vertrouwen en wantrouwen
-slopend proces, slapeloze nachten
Diverse terriërs - Rob, Cees, Sandra, Henriët, Jolanda, Henk, Gert - en anderen - hebben zich vastgebeten
(met scherpe tanden) in de diverse knelpunten en daarmede uiteindelijk successen behaald.
Helaas voor hen zelf soms tijdelijk een niet gezonde situatie.
In het begin waren de bijeenkomsten fysiek, later i.v.m. Corona online.
De laatste bijeenkomsten waren weer fysiek in de Pompel, een verbetering!
Als je nu naar de uitvoering van de versterking in het dorp Overschild kijkt zijn er in met name de batches
1467 en 1588 flinke vorderingen.

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

In de batch 3260 ( buitengebied) met koplopers en regulier zijn de meeste VA’s gereed en is er met de
voorbereidingen gestart, nog niets is er in uitvoering.
Volgens het Plan van Aanpak regulier buitengebied zijn er vier clusters:
Cluster 1A
Cluster 1B
Cluster 2.
Cluster 3.

17 woningen: al begonnen
16 woningen: start najaar 2021
10 woningen: start 2022
11 woningen: VA nog afronden, daarna toedeling

Eerdaags komt er voor 3260 een update van het stappenplan.
Kan voor een ieder van belang zijn, bijvoorbeeld hoe subsidies aanvragen, hoe zit het met de flora en
fauna, hoe gaat het met een omgevingsvergunning? (aanvragen of via de dorpsbouwmeester)? Een
regulier NCG traject volgen - met ondersteuning van de NCG - of EKB - eigenaar kiest bouwer.
Kortom na een jaar vergaderen DVO, OVO, mails en informatie bijeenkomsten kunnen we voor
Overschild constateren dat we gematigd positief mogen zijn.
Er zijn namelijk nog wel enkele forse horden te nemen:
a. De funderingsaanpak van 11 koplopers en 20-30% van de huizen in het buitengebied
Wethouder José van Schie maakt hier sterk voor - nog geen gelopen race.
a. Het uitvoeringstempo/planning is lastig tgv gebrek aan duidelijk overleg, lange wachttijden tgv
gebrek aan aannemersbedrijven.
c. Ook over de infrastructuur is het laatste woord nog niet gezegd.
d. Hoe is de toekenning van de wisselwoningen.?
Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.
Voor sommigen soms heel lang.
Communiceer dit met betrokkenen!
Jan R Huizinga

Dag allemaal,
Mijn naam is Rebecca Nienhuis en woonachtig in Overschild. Meerdere jaren heb ik voor
Mono een stukje mogen schrijven in de Schildjer Proat. Nu schrijf ik namens mezelf.
Dit jaar ben ik begonnen als pedicure en heb mijn eigen onderneming hierin gestart.
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.
Heb je last van overtollig eelt, likdoorns en-of ingroeiende teennagel of vind je het lastig om
je eigen nagels te knippen?
Bel voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Nieuw geboren in Overschild

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

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:

Rein Huitema en Jolanda Brons
en zoon Sem
Laanweg 5

Glenn en Lisa Harwood
en dochters Leonie en Esther
Graauwedijk 13

Lennart Top en Minke van der Velde
Eemskanaal Zuidzijde 4
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 Schildjers!
Wij zijn Lennart en Minke. We wonen sinds januari in het prachtige
Overschild (Eemskanaal ZZ 4). Het was een rare tijd om te
verhuizen omdat er een lockdown was. Daardoor heeft het even
geduurd voordat we de buren konden ontmoeten. Maar toen dat wel
kon, was het een warm welkom!
We woonden midden in het centrum van Groningen. Het was een
hele overstap! Maar we hebben er geen seconde spijt van. Wat is
het heerlijk om te kunnen genieten van de ruimte en vrijheid die bij
landelijk wonen hoort.
Verder is het leuk om te weten dat
mijn (Lennart) overgrootopa Top (volgens mijn
dementerende oma) ooit, ongeveer op de plek waar we
wonen, een stukje land heeft gehuurd voor het verbouwen
van groente. Geen wonder dat het nu al als thuis voelt!
We zien er naar uit om steeds meer mensen te ontmoeten!
Groet Lennart en Minke

Dag Schildjers,
Op 12 augustus hebben wij bezoek gehad van 2 dames namens de dorpsbelangen Overschild
om ons te verwelkomen in Overschild. Zij hebben ons het fantastische Fotoboek Overschild
cadeau gegeven als welkom geschenk. Wij dachten dat wij onder de radar waren
binnengeslopen, maar niets was minder waar, veel mensen wisten al dat er nieuwe bewoners
waren op Pait’s Laand (Graauwedijk 13).
Dus… laten wij ons dan voorstellen… Wij zijn Glenn, Lisa, Leonie, Esther en niet te vergeten
onze pluizige familie. We zijn erg blij dat we nu in Overschild aan de Pait's Laand
(Graauwedijk 13) wonen.
Ik, Glenn, ben half Nederlands, half Engels en heb met mijn ouders in verscheidene landen
gewoond, zoals Engeland, Nigeria en Bahrein, voordat ik op 11-jarige leeftijd naar Nederland
verhuisde. Ik ging naar middelbare school in Delfzijl en Appingedam en studeerde later
Hoger Informatica aan de HTS in Groningen. Ik bleef in Nederland werken tot 1998, waarna
ik terug keerde naar het kleine eiland Bahrein (dicht bij Saoedi-Arabië, waar ik als kind
opgroeide en mijn zus toen nog woonde) om te werken op het gebied van IT en IT-beveiliging
bij het overheidstelecombedrijf en later met een wereldwijde investeringsmaatschappij.
Mijn vrouw, Lisa, komt uit Noord-Engeland, Newcastle. Ze verhuisde in 1989 naar Bahrein,
eerst waar ze in de luchtvaart werkte en daarna, na een volledige carrièreswitch, overstapte
naar grootschalige evenementenbeheer en VIP-bedrijfsgastvrijheid op het Bahrain
International Circuit (BIC), waar de jaarlijkse Formule 1-races worden gehouden.
Ik heb zelf ook een link met de Formule 1, alhoewel ik Lisa hierdoor niet heb leren kennen. Ik
werkte als vrijwilliger op het Formule 1-circuit in Bahrein tussen 2004 en 2012. De eerste 2
jaar heb ik op het circuit gewerkt als Sector Marshal, maar bracht de resterende jaren door als
Chief Communications Marshal in Race Control. Hier was ik verantwoordelijk voor alle
communicatie tussen de Marshals op de baan, tijdwaarneming en een van de meest
opwindende onderdelen die de Start Marshal signaleren om de race te starten en de Finish
Flag Marshal aangeven wanneer hij de geblokte vlag moest gebruiken.
Door omstandigheden in Bahrein in 2012, de Arabische lente, was het tijd voor ons om
Bahrein te verlaten. We maakten de overstap van Bahrein naar Abu Dhabi (dicht bij Dubai (1
uur rijden)) in de VAE, waar mij een baan werd aangeboden bij de nationale
luchtvaartmaatschappij van de VAE Etihad Airlines. Lisa werd aangeworven door Go-Pro
Sports, door een Britse ex-profvoetballer die in Dubai woont, als zijn bedrijfsmanager.
Onze geweldige dochters, Leonie (9) en Esther (6) kwamen in 2016 bij ons gezin, beiden
geboren in Addis Ababa in Ethiopië. Ze zijn net zo trots op hun Ethiopische afkomst, als om
kleine Nederlandse meisjes te zijn en ze zijn erg enthousiast om vrienden te kunnen maken in
de gemeenschap en staan altijd open voor afspraakjes. 
Ons leven als expat was geweldig en we zouden er niets aan hebben veranderd, we hebben
geweldige avonturen beleefd, vrienden over de hele wereld gemaakt en als hoogtepunt dat we
onze geweldige dochters konden adopteren. Het was echter ook een heel vluchtige levensstijl,
vooral voor de meisjes, met vrienden die regelmatig verhuisden. Vooral toen Covid begin
2020 toesloeg, met banenverlies en we ons leven opnieuw begonnen te beoordelen.

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Nagelsalon op Afspraak
www.kapsalon-thoekje.nl

maandag
dinsdag
woensdag.
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

In de zomer van 2020 besloten we een sprong in het diepe te wagen en terug naar Europa te
verhuizen en Nederland was voor ons de logische keuze.
We kwamen in augustus 2020 terug in Nederland, en brachten eerst wat tijd door bij vrienden
voordat we naar een gehuurd pand verhuisden. In december 2020 ben ik begonnen met
werken bij TVM verzekeringen, terwijl ik ook bezig ben mijn eigen IT-beveiligingsbedrijf op
te zetten, Ricochet Dynamics B.V. Lisa werkt nog steeds op afstand voor Go-Pro Sports in
Dubai.
Begin 2021 zijn we begonnen met huizenjacht, en in februari spotte een van onze vrienden
ons geweldige huis in een kleine advertentie op Facebook. Eén drive-by op een ijzige ochtend
in februari en we wisten dat het ons droomhuis was. We prijzen ons enorm gelukkig dat we
op zo'n geweldige locatie mogen wonen en in dit prachtige huis met zoveel karakter (wankele
muren, scheuren en alles) en we hopen er nog jaren voor te kunnen zorgen en onze familie
erin zien opgroeien.
Ik hoop een plek te vinden om squash, tennis en bowling te spelen en uiteraard partners om
samen mee te spelen, dus als er iemand is? Ik heb ook de golfbaan om de hoek al gezien en
wil het ook weer eens op pakken. Ook ben ik vele jaren dansinstructeur geweest, wat
teruggaat tot zijn tijd in Delfzijl, alhoewel ik niet meer actief dans, geeft ik op verzoek wel les
aan mensen die willen leren dansen voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften.
Ik ben ook geïnteresseerd in het maken van muziek, maar heb nog veel te leren. Ik heb een
verzameling instrumenten die ik (nog) niet allemaal kan bespelen. Dus, als er muziekdocenten
in de buurt zijn (met veel geduld) en/of kastmuzikanten zijn die wat jamsessies willen
hebben... we hebben geen buren en een grote schuur!
Lisa houdt echt van koken en tuinieren en hoopt de twee te combineren en binnenkort een
moestuin op te zetten. Pait’s Laand heeft een kleine appelboomgaard, pruimen, kersen en
walnoten, dus ze is op dit moment op zoek naar recepten! Ze houdt ook van knutselen, wat
vaak betekent dat zij en de meisjes vaak kniediep in glitter en verf worden gevonden.
Leonie en Esther houden erg van kunst (dat krijgen ze van hun moeder), zingen, dansen,
zwemmen en turnen, maar ze kijken er ook naar uit om allerlei nieuwe sporten te proberen.
Schaatsen voor het eerst ooit op een kanaal in februari 2021 was een enorme hit. Omdat we
nieuw zijn in het gebied, vinden we nog steeds onze voeten met kinderactiviteiten, dus we
verwelkomen alle suggesties. (Danslessen-ballet/modern, turnen, atletiek)
En natuurlijk fietsen... het is geweldig om terug te zijn in een land waar we allemaal kunnen
fietsen en genieten van het platteland.
Ook willen we de schoonheid van ons huis, Pait’s Laand, met anderen delen en hopen we eind
2021, onder voorbehoud van de verschillende verbouwingen die nu gaande zijn, Pait's Laand
als Bed & Breakfast voor gasten te openen. Aanvankelijk als woning met 1 slaapkamer, maar
hopelijk in de nabije toekomst enkele kamers toe te voegen.
Dus met ons gezinsleven, werk en verbouwingen op Pait's Laand is het een druk huishouden,
maar we genieten van elke minuut!
Het is een lange reis geweest om te komen waar we nu zijn (verschillende landen... een paar
jaar... veel dozen en een paar curveballen), maar we voelen nu dat dit ons thuis is en kijken
ernaar uit om deel uit te maken van de Overschild-gemeenschap.
Glenn, Lisa, Leonie en Esther.

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

Ontwerp

Boomverzorging

Aanleg /
onderhoud

Houtbouw

Bestrating
Robotmaaier

Waterbouw /
Vijveraanleg
Bestrijding
Eikenprocessierups

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

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

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

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?

Olaf Kuiper

Samatha Siersema

2. Waar wonen jullie?

Graauwedijk 42

Idem

4

33

Overschild

Oldenzaal

3. Hoe oud ben je?

4. Waar ben je geboren?

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

Dat ze zo lief is
Is altijd van alles aan het
ontdekken buiten. Olaf is
ook heel lief

6. Wat is er zo leuk aan “Kind”?
7. Wat doe je in het dagelijks
leven?

Alleen maar naar school. En
buiten spelen

Verloskundige

8. Wat vind je vervelend om te
doen?

Als Norin (broertje) me slaat

Schoonmaken

9. Hebben jullie huisdieren?

2 poezen Louis en Ella. 5
kippen, ze heten allemaal
Joep

10. Wat eet je het liefst?

Spaghetti

Risotto met zalm

11. Doe je aan sport? Welke
sport?

Met mama sporten,
gewichten tillen

HIIT, kracht, Cardio

12. Welke muziek vind je leuk?

I like to move it move it

Divers, ligt aan m’n bui

13. Wat doen jullie altijd
samen?

Sporten en boekjes lezen

Idem

14. Waar ga je het liefst heen met
vakantie?

Schildwolde

Suriname

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

Met mama

Met mijn broertje denk ik.
Misschien dat ik dan eens
hoogte van hem krijg :D

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

Spiderman

Superheld, klinkt
inderdaad wel goed

17. Wat vind je het fijnst in
Overschild?

Naar de Pompel en gewoon
fietsen in het dorp

Met iedereen valt wel een
praatje te maken en lekker
dicht bij het Schildmeer

18. Ben je verliefd?

Ja, op mama

Ja, zeker weten op Tjeerd!

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

Lieke Katerborg met papa of mama

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

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

Nieuws s.v. Mono

Lieve schildjers,
Het Bestuur van Mono heeft droevig nieuws te melden. Helaas heeft Mono momenteel niet
genoeg bestuursleden om actief activiteiten te kunnen organiseren in en om het dorp. Om de
vereniging draaiend te houden zijn er minimaal vijf mensen nodig in het bestuur. Door
drukte, verhuizingen & andere interesses is het bestuur momenteel enorm geslonken.
Daarom zit er momenteel niets anders op dan de vereniging in slaapstand te zetten, voor een
onbepaalde tijd en de accounts te bevriezen. Wanneer er vier mensen zich aanmelden om
actief deel te nemen in het bestuur, is er een mogelijkheid dit te voorkomen.
In het verleden is de vereniging al eens eerder op slaapstand gezet.
Op 27 september zal voorlopig de laatste algemene ledenvergadering plaatsvinden om
20:00 uur in de Pompel.
Iedereen is daar van harte welkom
En hopelijk melden er zich nog een aantal vrijwilligers om deel te nemen bij de vereniging.
Met vriendelijke Groet
S.V.MONO Overschild

Beste Schildjers,
Het is zover! We gaan INUNDATIE spelen! Vanaf begin september is de
spelersgroep weer begonnen met repeteren en naast dat ze super enthousiast
zijn dat er weer gespeeld kan worden zijn ze nog superder gemotiveerd. Wat
een heerlijke groep mensen om mee te werken.
Inundatie, het indrukwekkende verhaal van de verdronken landwachters vertelt door postbode Draaijer en
brugwachter Steigenga. We gaan op tournee in het Inundatiegebied met als Grande finale zaterdag 6
november in De Pompel met in het voorprogramma Tineke Rouw. Komt dat zien en mis het niet.
Reserveer bijtijds uw kaarten via onze website.
Dit is hoe onze regisseur Erik Bulthuis het hele proces ervaart.
Hoe fantastisch is het om een stuk te mogen regisseren met een theatergroep uit je eigen dorp over een
verhaal dat zich heeft afgespeeld in je eigen woonomgeving? Alles Coronaproof, de Pompel 2 keer
uitverkocht, een mooie start met enthousiaste spelers en leuke reacties van uit het publiek.
De week daarop naar Appingedam, om daar de boel op te bouwen voor nog zo’n geslaagde voorstelling
in de Synagoge. De onzekerheid hing al in de lucht en op de dag van het optreden zelf wordt de boel toch
afgeblazen. Er zit niks anders op dan maar weer afbreken en ter onverrichte zake huiswaarts te keren. Hoe
houd je dan toch het geloof en vertrouwen vast dat de overige 9 voorstellingen op andere locaties ooit
nog zullen doorgaan?
Mede door de positieve houding van de mensen die al een kaartje hadden gekocht en de veerkracht van de
spelersgroep en andere medewerkers bij deze productie heeft het er alle schijn van dat we in september de
draad weer oppakken met repeteren en in oktober met spelen los kunnen gaan! Met z’n allen staan we te
popelen om ons te storten op het verhaal van Inundatie. Dat is ook waar we het voor doen. Eindelijk weer
theater maken.
Eigenlijk had ik van het begin af aan al wel kunnen weten dat het goed zou komen.
Schildjers hebben voor hetere vuren gestaan en hebben wel vaker wat voor de kiezen gekregen. Ze zijn
dus wel wat gewend…
Graag tot ziens bij 1 van de nog resterende voorstellingen!

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

Beste dorpsgenoten,
Ik ben Marjanne Blaauw en ik ben 15 jaar, in november
wordt ik 16...
Ik vind voor kinderen zorgen leuk, ik heb vorig jaar een
aantal maanden stage gelopen bij een kinderdagverblijf
en loop nu stage in groep 1 van de basisschool.
En heb ook al de nodige ervaring met oppassen.
Dus hierbij bied ik mij aan als oppas voor jullie
kind(eren)
Heb je zin in een dag of avondje uit, gewoon afspraken
staan of iets anders waarvoor je oppas nodig hebt bel of
app mij!
Groetjes Marjanne
06-19185718

Leestip uit de Boekenkast.
Doordat de Pompel haar deuren weer steeds vaker open heeft kunnen we weer bij onze
dorpsbibliotheek. Graag zouden wij de planken 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.
Deze keer hebben wij gekozen voor de titel: ETEN, BIDDEN,
BEMINNEN geschreven door Elizabeth Gilbert.
Eten, bidden, beminnen is het reisverslag van een pas gescheiden,
jonge vrouw die een zoektocht start naar de dingen die ze mist in
haar leven; plezier, toewijding en evenwicht. Ze start in Italië waar
ze kennis maakt met al het goede uit het leven, in India met
tempelvloeren die geschrobd moeten worden en in Indonesië met
een excentrieke medicijnman en haar grote liefde.
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.
Foktje Faber (fofaber@hotmail.com) en Corrie van der Laan

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

IJsclub Schildmeer en omstreken
Eén september begon meteorologisch dit jaar de herfst, de opmaat naar ons favoriete
jaargetijde…. De Winter.
Onder heerlijk nazomerse dagen knabbelen de schapen de ijsbaan weide naar millimeter
niveau. De hoeveelheid wol op de schapen, verraad dat de nachten alweer lekker fris beginnen
te worden, het bestuur hoopt dan ook binnenkort de eerste nachtvorst te kunnen gaan meten.
We houden dan ook het koude getal goed in de gaten. (Het koude getal, ook wel aangeduid als
het Hellman getal van een bepaald jaar is een eenheid om de totale hoeveelheid koude in het
tijdvak vanaf 1 november van het voorgaande jaar tot en met 31 maart van het betreffende jaar
te bepalen. Het is genoemd naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann.)(1) Daarmee hopen
wij dan ook een goede voorspelling te maken voor de komende winter.
Het bestuur komt binnenkort bij elkaar voor het komend ijs seizoen, om het e.e.a. te bespreken
en rijgen daarbij de agendapunten aan één. In november kunt u iemand van het bestuur aan de
deur verwachten voor het innen van de contributie van vijf euro. Ook dient de ledenvergadering
van 2019 die vanwege corona is uitgesteld ingepland te worden, die van 2020 komt er immers
in december ook alweer aan. Kortom, wij verheugen ons dan ook op een mooi winterseizoen.
In de volgende uitgave van Schildjer Proat praten wij jullie weer bij over de stand van zaken van
IJsclub Schildmeer en omstreken.

Met vriendelijke groet,
Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken
(1)Bron Wikipedia

•
•
•

Nieuwbouw •
Verbouw
•
Renovatie •

Hoofdweg 90
Siddeburen

Onderhoud
Agrarisch
Aardbevingsbestendig bouwen

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

WINDLUST MAIL 2021-3

Iedereen heeft het reclamedoek bij
de molen kunnen lezen, het heeft er
weliswaar niet zo lang gestaan maar
het was wel duidelijk. En een groot
artikel in de krant met foto’s, het
kan niet missen. De Windlust heeft
er een attractie bij. En wat voor één.
Op 10 september heeft de
Commissaris van de Koning het
motorhuisje feestelijk heropend
door de motor te starten en de
maalsteen te laten draaien. De
Bronsmotor,waar we het de vorige
SP over hebben gehad, staat te
pronken in het motorhuis, de
aandrijvingen zijn compleet en
werken, de motor draait en ook het
maalkoppel kan worden
aangedreven. Kortom het ziet er
schitterend uit, maar het was wel heel hard werken om alles klaar te krijgen. En de motor
vertoonde ook nog een aantal kuren zodat niet helemaal duidelijk was of alles wel op tijd
klaar was. Maar nu: Een echte machinekamer waar van alles beweegt en draait. Tijden van
weleer gaan herleven. Het pof-pof-pof van de motor dat de oude Schildjers zich nog kunnen
herinneren. Malen met het koppel onderin de molen kan nog niet want er moet nog een
heleboel worden gesleuteld voordat dat mogelijk is. Het graan zullen we vanaf de eerste vloer
in de maalkaar storten want op de begane grond is te weinig hoogte om dit te doen. Dus ook
op de eerste verdieping moeten we nog wat gaan aanpassen voordat we los kunnen. De
prachtige steenkraan van de maalstoel kunnen we jammer genoeg niet gebruiken omdat
daarvoor de zolder niet hoog genoeg is. Nou ja, je kunt nu eenmaal niet alles in dit leven
hebben. De oplossing hiervoor is een looptakel zodat de stenen toch onderhouden kunnen
worden. De dag na de heropening, zaterdag 11 september, was het begin van Open
Monumentenweekend en konden we mooi de motor laten zien. Draaien durfden we nog niet
aan, aangezien de mensen van het Bronsmuseum die tot nu toe de motor hebben gestart en
laten draaien niet aanwezig konden zijn. En wij moeten nog les krijgen in Bronsmotordrijven
want we zijn niet met een solexje aan het spelen. Om half elf zijn we open gegaan en tegen
16.30 zijn we gestopt op de monumentendag. Er waren een drietal tochten uitgezet waarvan er
één door Overschild kwam. Het aantal bezoekers dat geweest is (en ik hoop veel) melden we
in de volgende Schildjer Proat. Ik hoop dat er ook veel dorpsgenoten de weg hebben kunnen
vinden naar de molen. Zodra alles klaar is gaan we één á twee keer per maand op motorkracht
malen.

Prettig, want alle winden die van een andere richting dan Zuidzuidwest tot Westnoordwest
komen kunnen we niet gebruiken om op windkracht te malen. Het boventafelement is stuk en
de reparatie daarvan laat nog even op zich wachten. Vandaar dat er momenteel niet zo veel
kan worden geproduceerd aan meel. Er ligt nog wat graan en als dat op is gaan we de nieuwe
voorraad verdelen tussen wind- en motormalen. Op deze zaterdag werd er in de Windlust ook
les gegeven aan de molenaars in opleiding. Een mooie gelegenheid voor hen om te leren
omgaan met publiek dat van alles wil weten en zich soms onveilig gedraagt, meestal niet
expres maar het is soms wel schrikken. Vooral kinderen moeten we goed in de gaten houden,
zeker als ze de stelling opgaan. Dat mag wel maar dan wel met de ouders erbij en niet te veel
tegelijk. De zolder boven de maalstenen kan niet meer onbewaakt bereikt worden want we
halen de toegangstrap weg. Veel te gevaarlijk met al die draaiende tandwielen. Van de
stichting hebben we de toestemming gekregen om weer bezoekers te ontvangen met
inachtneming van wat basisregels, zoals 1 1/2 m regeling, handen ontsmetten en niet meer dan
4 bezoe-kers tegelijk naar boven. Dus het bericht op de deur dat er de afgelopen anderhalf jaar
was aangeplakt is er weer afgehaald en vervangen door een ander. We hopen dat de regels de
komende tijd nog verder versoepeld gaan worden. Verder is er eigenlijk niet veel gebeurd op
de molen. De afgelopen maanden hebben volledig in het teken gestaan van de restauratie van
het motorhuis, de plaatsing van de motor en het maalkoppel en het opruimen van alle
onrechtmatigheden in en om de Windlust zodat er weer bezoek kan worden ontvangen. O ja,
we konden al maanden geen vlag hijsen omdat de vlaggenmast was doorgerot. Het slechte
deel, een halve meter ongeveer, is eraf gezaagd en vervolgens hebben we de mast weer
teruggeplaatst. Een nieuwe is besteld maar is er nog niet. Het wordt er eentje van kunststof of
aluminium. Maar de vlag kan voorlopig wel weer in de oude mast, beetje lager dan voorheen
maar toch... Misschien nog een aardigheidje over de maalstoel die nu beneden is komen te
staan: deze komt uit molen De Hoop Middelstum en is ooit in het verleden geschonken door
een bakker aan die molen. Er werd rogge mee gemalen maar in molen De Hoop heeft hij
eigenlijk nooit meer gedraaid. Bij het schoonmaken van de stenen kwamen we erachter dat
deze stenen gemaakt zijn rond 1958 omdat er een stukje krant tevoorschijn kwam waarin een
artikel staat over de aanleg van de dam van Hellegatsplaat naar Ventjagersplaat. Deze dam
werd tussen 1958 en 1960 aangelegd en is een onderdeel van de Deltawerken in Zeeland. Er
ligt nu de grote verkeersweg A29 over, een belangrijke verkeersader tussen Rotterdam en
Zeeland. Zo ik stop er mee, volgende keer meer nieuws en foto’s van de opening houdt u
tegoed.
Tot mails/meels mede namens Marius
Lex.

SAVE THE DATE
Buitenbios wordt Kerstbios
Zoals u weet is de Buitenbios helaas weer niet doorgegaan.
Het alternatief wordt nu een Kerstbios.
Zoals het er nu voorstaat wordt deze gehouden op:

zaterdag 18 december, van 10.00 – 22.00 uur, in De Pompel.
Binnenkort kunt u hierover meer informatie vinden op Intranet, waar u ook uw favoriete
kerstfilm aan ons door kunt geven.
Hebt u ideeën of wilt u meedenken over de verdere invulling van deze dag, dan kunt u een
mail sturen naar Henriëtte Verhoeff:
h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl

KICKBOKSEN IN DE
POMPEL
Een aantal maanden geleden is gestart met Kickboksen
in De Pompel.
Tot aan de zomervakantie waren er drie groepen. Een
peuter en kleutergroep, kickboksen voor kinderen
vanaf 6 jaar, en een groep 16+.
Na de zomervakantie zijn het kickboksen voor
kinderen en de groep 16+ weer gestart.
De peuter en kleutergroep was te klein om mee door te gaan op dit moment.
De kinderen trainen op maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur en de 16+ groep op
donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur. Er is nog plaats, dus komt u rustig een keer kijken of
meedoen. Het kickboksen is tot het einde van het jaar gratis.Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met opbouwwerker HenriëtteVerhoeff:
h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl

Column
Leef als je durft.
Het is 7 september 2021 als ik begin aan
mijn column. Nog 4 dagen en het zal 20
jaar geleden zijn dat op 9/11 (11
september) 2 vliegtuigen de Twin Towers
in New York doorboorden. Als gevolg
van een ziekte lag ik te rusten totdat ik
gewekt werd. „Er is iets vreselijks gebeurd“. De
wereld stond stil. In de U.S. wisten ze gelijk dat
Al Qaida (Osama Bin Laden) dit had gedaan.
Alle slachtoffers rechtvaardigden een inval in
Afghanistan om zo de terroristen op te ruimen.
Inmiddels weten we dat die missie is beëindigd.
Of die ook geslaagd is, is de vraag.
De Twin Tower aanslag was al snel voer voor
complotdenkers. Het meest opvallende complot
was wel dat er mensen waren die beweerden dat
de U.S. e.e.a. zelf had gedaan. Dit om de vijand
ervan te beschuldigen en daarmee verdere
wraakacties te legitimeren. Hoe bedenk je het.
Op 11 september 2001 werd er (gewoon)
gevoetbald. Nou ja gewoon, niet voetballen was
geen optie want dan volgde uitsluiting van het
team wat weigerde.
Op 11 september 2001 had Sting ook een groot
aantal muzikanten verzameld in de tuin van zijn
huis in Toscane. Dit met de bedoeling om ‘s
avonds een CD op te nemen. Nadat ook zij de
beelden vanuit New York hadden gezien
besloten zij om het album „...All This Time“
toch op te nemen. Met „Fragile“ als
beginnummer is het een bijzonder respectvol
document geworden. Voor mij is dit de muziek
die bij de ramp hoort.
In omvang (aantal doden) is de Corona pandemie
veel vernietigender dan de Nine Eleven
aanslagen. Toen waren het echter mensen die
willens en wetens duizenden mensen hebben
vermoord. Dat is erg bedreigend. Er zijn ook
rondom corona ettelijke complottheorieën de
wereld in geslingerd. Tot mijn verbazing heb ik
de afgelopen tijd met 3 verschillende mensen
gesprekken gehad waarvan hun essentie was
gebaseerd op complotten. Ik ga ze niet benoemen

want dan werk ik er aan mee, vind ik.
Het komt erop neer dat in veel gevallen
de dingen anders liggen dan wij/ik slecht
geïnformeerden (éénzijdig
geïnformeerden) denken. Ofwel, er zijn
mensen die veel slechter zijn dan ik in
de gaten heb. Die mensen hebben de
pandemie veroorzaakt of er is helemaal
geen virus of die mensen doeln aan pedofilie.
Als ik vanuit mijn kennis deze theorieën als
volslagen onzin verklaar wordt mij verweten dat
ik, in tegenstelling tot die anderen, onvoldoende
diepgang in mijn nieuwsgaring leg. Ik heb het
met mijn manier van nieuwsgaring altijd nog
gered. Ik koester mijn eigen gelijk. Eerlijk
gezegd vind ik dergelijke complotdenkers eng en
dat terwijl 2 van de drie toch behoorlijk dicht bij
mijn leefsfeer verkeren.
Het is al erg genoeg dat ons rampen als
aanslagen en pandemieën overkomen. Dit leidt
tot grote instabiliteit over de gehele wereld. Die
instabiliteit en onzekerheid en angst haalt bij
veel mensen wantrouwen naar boven.
Wantrouwen wat ze veelal al met zich
meedroegen maar nu zien zij kans om te oogsten.
Op intimiderende wijze planten zij hun visies bij
de, in hun ogen, onwetenden. Het argument is
dat zij iets weten wat de andere niet weet of niet
gelooft of niet wil geloven. Ik ervaar deze
mensen als bijzonder gevaarlijk op het moment
dat zij een voet aan de grond krijgen. Gezond
verstand blijven gebruiken is mijn remedie.
Conclusie. Vaccins lossen de pandemie op.
Wraak na aanslagen niet, maar er is geen
oplossing tegen het verspreiden van onzinnige
complottheorieën. Die zullen slechts de kop
ingedrukt kunnen worden als de wereld stabiel is
en daar ziet het voorlopig niet naar uit.
Leef als je durft. Don’t hate but Love. All life
matters.
Jan Hesseling, Hellum, 7 september 2021.

Beste Schildjers,
Ook in deze editie van de Schildjer Proat even weer een kleine update van ons.
We zijn nog steeds druk met het ontwerpen en laten drukken van de vlag. Het ontwerp is klaar
en een eerste exemplaar is inmiddels in ons bezit. We hebben de vlag intern grondig
besproken en na een enkele aanpassing is hij wat ons betreft klaar. We gaan namens de
vereniging een eerste exemplaar aanbieden aan de voorzitter van dorpsbelangen.
Om de vlag in productie te nemen, wat we willen bekostigen met een subsidie, dienen we
eerst een bankrekeningnummer voor de vereniging te hebben. Deze is op 31 maart
aangevraagd en dat mag schijnbaar meer dan een half jaar duren. Zodra dit rond is kunnen we
de subsidieaanvraag met bijbehorende kostenraming de deur uit doen. Dit om de dorpsvlag zo
goedkoop mogelijk en het liefst gratis aan te kunnen bieden aan het gehele postcodegebied.
Tevens kunnen mensen die elders wonen een vlag kopen. Hiervoor stapelen de aanvragen
zich al behoorlijk op. Meer informatie in de volgende Schildjer Proat.

Met wapperende groeten,
Bestuur Wave Your Flag
Contactinformatie:
VLAGGENMASTVERENIGING WAVE YOUR FLAG
E-MAIL: VMV.WYF@OUTLOOK.COM
WhatsApp: 06-12507814
KvK: 82328773

Column: Cees Wildervanck
Buitengebied - Afgunst of jaloezie
Ruimhartig...
Eens, lang geleden, werd bekend dat in het door aardbevingen geteisterde dorpje Overschild negen
van de tien huizen moesten worden gesloopt en nieuw gebouwd. Niet, zoals de Rampstedelijke
media en Wiebes insinueerden omdat die inhalige Groningers allemaal zo graag een nieuw huis
wilden, maar omdat versterken van die huizen voor de NAM/Shell veel duurder zou worden dan
sloop/nieuwbouw. Het is dan al lang duidelijk dat bij de aanpak van de bevingsschade en de
versterking alles draait om kostenbesparing voor die veroorzakers van alle ellende. Het credo van
de eerste Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Alders: 'De bewoner centraal' blijkt al spoedig
een cynische, loze belofte: de overheid heeft maling aan de bewoners. Idem dito voor 'Je krijgt
terug wat je had' en 'ruimhartige vergoeding'. Alleen het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(IMG) durft die laatste platitude nog te bezigen maar dat zegt meer over het IMG dan over de
toegekende schadebedragen. Alders gooit al spoedig wanhopig de handdoek in de ring omdat zijn
baas Wiebes hem verbiedt om gedane beloftes na te komen.
Ik ben eerst helemaal niet blij met het idee dat het huis waar ik dan al ruim dertig jaar woon
(inmiddels: wij wonen) en waar ik erg aan gehecht ben, zal worden gesloopt. Maar als het dan toch
moet, probeer ik het positieve ervan in te zien. Ik bestel bij Amazon een hele stapel boeken over
energieneutraal bouwen, en begin toch weer wat perspectief te zien. Het is nu immers alleen nog
maar een kwestie van tijd...
Batches
Voor de versterking of sloop/nieuwbouw van de huizen in Groningen wordt de wereld verdeeld in
'batches'. De kern van Overschild valt in twee ervan. Het Buitengebied van het dorp, waar ons huis
staat, valt in een dan nog onbekende batch. Naar ik meen eind 2018 legt wethouder Anja Woortman
op een bespreking van bewoners, NCG en gemeente uit hoe het zit met die batches. Tot dat moment
nemen we aan dat het Buitengebied van Overschild direct na de dorpskern zal worden aangepakt
maar de wethouder noemt het niet. NCG bewonersbegeleider John Klad, solidair met de bewoners,
zoekt het meteen uit en komt terug met het bericht dat het Buitengebied zelfs nog niet eens in de
planning voorkomt. Buikpijn. Maar ons wordt verzekerd: 'Het Buitengebied is integraal deel van de
pilot Overschild'.
Het wordt de bewoners van het Buitengebied echter al spoedig duidelijk dat ze er niet meer bij
horen. Onze Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild DVO is de enige die wèl solidair en
consequent het Buitengebied in de beraadslagingen aan de orde stelt. In de formele stukken en
besprekingen met gemeente, NCG en de dorpsbouwmeester is de teneur echter: 'Wat zeg je? O ja,
natuurlijk, ook nog het Buitengebied.' Wéér, méér, buikpijn. Met Wiebes' demagogische sprookjes
over afnemend bevingsrisico en zijn schaamteloze vertragingstactiek vervliegt ons perspectief op
een nieuw huis, en het is zelfs maar afwachten of de huizen in het Buitengebied überhaupt nog
zullen worden versterkt.
Fast Forward
Drie jaar verder. In het dorp bruist het van de activiteit. Huizen worden gesloopt, nieuwe paleizen
verrijzen. Overigens niet zonder problemen. Bijvoorbeeld het 'je krijgt terug wat je had' blijkt voor
de gemeente bij de Batch 1588 minder logisch dan je zou verwachten. Veel van de betrokken
bewoners zijn op het moment van schrijven nog hard aan het knokken om hun recht voor de
helledeuren weg te slepen.
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Wij Buitengebieders gaan ervan uit dat gemeente en NCG in de kern voldoende ervaring hebben
opgedaan om het proces in het Buitengebied vlekkeloos te doen verlopen. Maar voorlopig gebeurt
er in het Buitengebied, vier jaar na de inspecties... niets. Met grote traagheid komen in de loop van
maanden de meeste Versterkingsadviezen los. Ook het 'versnelde' Koploperprogramma loopt
inmiddels anderhalf jaar achter. Een van de schaarse Nieuwsbrieven, van juni 2021, meldt bij 90
van de 107 betrokken woningen in het Buitengebied: 'Voorbereiding Uitvoering gestart'. Waarbij
veiligheidshalve niet wordt uitgelegd wat deze formulering inhoudt.
Tot overmaat van ramp blijken veel huizen in het Buitengebied problemen met de fundering te
hebben. Logisch, want bij de honderd jaar oude huizen met vele jaren bevingsschade in het
Buitengebied kan er een hoop stuk zijn gegaan. Het IMG (u weet wel, dat ruimhartige instituut)
vertikt het echter om naar die funderingen te kijken. En versterken heeft op een kapotte fundering
natuurlijk weinig zin. Bij de Koplopers staat zelfs in een aantal Versterkingsadviezen letterlijk da t
men niet eens aan die versterking begínt als de fundering niet gerepareerd is. Dit is mede het gevolg
van het destijds ook door de gemeenten bepleite handhaven van de heilloze scheiding tussen
schadeherstel en versterking...
In Woltersum heeft de gemeente Groningen het funderingsprobleem vlot opgelost maar op moment
van schrijven zou onze gemeente al weer twee maanden geleden met een oplossing voor het
Buitengebied van Overschild zijn gekomen.
Kortom: er gebeurt niks, we horen niks. Toegegeven: op 8 juni was er een Bewonersavond voor de
Buitengebieders. Over dat grote probleem van de funderingen zou echter níet worden gesproken, zo
meldde de voorzitter al in zijn openingswoord. Meer dan één bewoner verlaat de Pompel met tranen
in de ogen, een enkele, mismoedig, al in de pauze. Even poëtisch als schrijnend wordt de avond
gekenschetst in een mail van Buitengebieder Wilma Naaijer, de volgende morgen:
“Het is 9 juni een uur of 4 in de ochtend, zeg maar midden in de nacht als ik wakker word en nog
eens overdenk wat er gisteravond gebeurd is.
Het vehikel wat opgetuigd is om ervoor te zorgen dat huizen in Groningen versterkt worden en haar
bewoners gewoon rustig kunnen slapen is een veelkoppig monster geworden dat zichzelf op een
verschrikkelijke manier in de staart bijt. Projectleiders, programmamanagers, programmaleiders,
begeleiders: het leger van professionals staat voor de zaal om ons door dit proces heen te leiden.
Conclusie is: er is geen nieuws! Het verhaal van gisteren was hetzelfde als ons in november al
gepresenteerd is. Lees het verslag er nog maar eens op na.
En het moet gezegd, de schema’s worden kleuriger, de organogrammen groter, breder en
onleesbaarder, de afkortingen onbegrijpelijker maar het verhaal verandert niet. Elke leider of
manager heeft inmiddels iets makkelijker zijn of haar verhaal paraat om uit te leggen wat zijn/haar
bestaan in dit geheel rechtvaardigt. Maar verder kan het schijnbaar niet komen.
Bewonersemoties worden op verschillende manieren geuit. De één doet dat met luide stem, de
ander zegt niks of de stoelen blijven leeg. Die lijken leeg maar hadden gevuld moeten zijn met hen
die inmiddels afgehaakt zijn in dit proces.
De eerste merels hebben mij gewekt. Ik heb dit verhaal gedaan en een normale werkdag breekt
weer aan. En vanavond kom ik thuis in een huis wat wacht op dat wat ooit gebeuren moet. Actie
lijkt verder weg dan ooit en dat zorgt voor een machteloosheid waarop het bovengenoemd monster
geen antwoord heeft.
We wachten.”

Als ik door het dorp rij zie ik met gemengde gevoelens al die mooie nieuwe huizen verrijzen. Maar
laat ik positief eindigen. Er is een belangrijk verschil tussen afgunst en jaloezie. Afgunst zou
betekenen dat ik die bewoners hun nieuwe paleisjes niet zou gunnen. Maar ik gun ze hen van harte.
Ik ben alleen maar hartstikke jaloers: bij hen gebéurt wat, tastbaar en mooi...

Boombakken Graauwedijk
Vanuit het dorp was het idee gekomen om met de kinderen platen te gaan verven, om de
boombakken aan de Graauwedijk mee op te leuken. Opbouwwerker Henriëtte Verhoeff heeft
dit idee voorgelegd aan de organisatie van de Kinderspeelweek en zij hebben dit in hun
programma opgenomen. Het resultaat is 30 vrolijk geverfde platen! De overige 10 platen
worden op een later moment (waarschijnlijk in de herfstvakantie) nog beschilderd. Als alles
volgens planning verloopt, dan worden de platen gelakt en bevestigt aan de boombakken in de
loop van oktober, met hulp van het hulpteam.

Kinderspeelweek 2021
`

9 t/m 13 augustus

Voor de 40e keer!

Als vanouds kon de kinderspeelweek Overschild gelukkig weer door gaan! Zoals we in juni al
verteld hadden waren we al een tijd bezig met de voorbereidingen. En wat hadden we er zin
in! Het was dit jaar een bijzondere editie want dit jaar is de kinderspeelweek alweer voor de
40e keer georganiseerd! Daar zijn we natuurlijk mega trots op en hopen dat er nog vele jaren
zullen volgen.
Misschien is het jullie al opgevallen… we hebben in samenwerking met Projo Veendam ons
logo een update gegeven. Wij zijn erg blij met het resultaat (zie links bovenin). Vind u hem
ook net zo mooi als wij?
Daarnaast is onze nieuwe website online! De oude mogen jullie uit jullie favorietenlijst halen
en de nieuwe site weer toevoegen. Jullie kunnen ons vinden op: www.kswo.nl. Deze site is nu
in ons eigen beheer en is makkelijker up-to-date te houden. De foto’s van dit jaar staan er
allemaal alweer op.. heb jij jezelf al gevonden? Daarnaast zijn we natuurlijk te vinden op
Facebook en sinds dit jaar ook op Instagram. De website is actueel, maar soms delen we
leuke weetjes of nieuwtjes op sociale media, dus zeker de moeite waard om ons te gaan
volgen! Ook te vinden via onze website.
De tent staat, alles is ingericht, stroom is aangesloten, toiletwagen geïnstalleerd,
boodschappen zijn binnen, bestuur is er klaar voor, alleen nog een leeg veld dus…

Tijd om jullie mee te nemen naar de 40e editie kinderspeelweek Overschild, met als thema:
FEEST!

Op vrijdagavond 6 augustus stroomde de tent langzaamaan vol. Na de vergadering voor alle
vrijwilligers hadden we een gezellige muziek Quiz! Met maar liefst 8 teams (max. 5
personen per groepje) gingen we de strijd aan. Het was nog best lastig, maar aan alle
generaties is gedacht dus er kwam muziek voorbij van alle jaren. De uitslag was als volgt:
1. Team ‘Strube’ heeft gewonnen met 85 punten
2. ‘Tafel 1’ had 80 punten
3. Team ‘Spongebob’ (lees: Mark, Fleur en
Marleen van het bestuur) hadden 65 punten
4. Team ‘Tessa, Wouter & Pieter’ hadden 55
punten
5. Een gedeelde 5e plaats voor de teams
‘Kneuzen’ en ‘Almelooo’ met 52 punten
6. Team ‘Gisteren waren we beter’ had 38
punten
7. Team ‘De 2 musketiers’ had 23 punten
Wij zijn altijd weer blij met een grote opkomst op deze avond! Het was een zeer geslaagde
eerste avond!
Op zaterdagavond 7 augustus moesten we even wachten tot het donker
werd. In samenwerking met Spooktocht vereniging Appingedam hebben
we een spooktocht georganiseerd in ons eigen dorp Overschild! Nadat ieder
groepje zich gemeld had vertrokken we achter elkaar aan richting de ijsbaan.
We werden direct al opgesloten in de keet en keken daar een griezelige film.
Af en toe een klein spettertje regen onderweg maakte het ook wel weer
spannend. Vervolgens gingen we door de Saab schuur richting de molen.
Het geluid van de kettingzaag is daar vast door buurtbewoners ook wel
gehoord. Via de Kanaalweg liepen we door naar de schuur van Hilbert en
Berdien. Daar kwamen we in een bloederige ziekenhuiszaal terecht met losse
organen, ledematen en veel bloed! De dokter wilde wel even bloed van ons
aftappen… Door naar de wisselwoningen, waar de eerste spoken natuurlijk
alweer klaarstonden. Daarna liepen we via het bruggetje naar de schuur van Johan en Sandra,
waar ook een heel parcours van doeken was opgezet. Even bijkomen en weer door… via de
Graauwedijk liepen we terug richting het veld, maar vlak daarvoor werden we door het huis
van Bas en Klaasje geleid waar een groot deel van de
Schildgroep omgetoverd was tot spook! Na ongeveer
45 minuten lopen, kwamen we allen weer terug op
het veld. 56 deelnemers durfden het aan deze
spooktocht te lopen. Bekijk de foto’s maar eens…
dan geloven jullie vast dat het echt griezelig was!
Iedereen bedankt voor de deelname en
samenwerking!

Op maandagochtend 9.15 uur in de tent begon de kinderspeelweek
nu echt! We willen nog even benadrukken dat we ontzettend blij
zijn met het grote aantal vrijwilligers (51) dit jaar! En dan hebben
we de hulp tijdens de speurtocht en zeskamp nog niet eens
meegeteld. Het Kosterserf stroomde vanaf 9.30 uur vol met dit jaar
50 kinderen! Veel bekende kinderen, maar dit jaar ook weer
nieuwe kinderen die natuurlijk van harte welkom bij ons zijn! Met
6 groepen werden de pallets weer gesjouwd, de kisten uit de tent
getrokken en met spijkers, balken, lint, zeil en slingers de
hutten ingericht. In de ene hut een bar met barkrukken in de
andere toiletten, gevangenissen en zelfs winkeltjes (lees:
alles van hout) gemaakt. In de middag werden de hutten
afgemaakt met heel veel ballonnen, tekeningen, liters verf
en andere versiersels. Het thema FEEST! was duidelijk
zichtbaar! De jury vond de hut van groep 5 het mooiste
dit jaar en daarmee verdienden zij direct punten voor de
jaarlijkse kinderspeelweek wedstrijd!
De maandag werd afgesloten met het originele speelweeklied:
We hebben een speelweek in Overschild
En alle kinderen worden wild
We spelen zingen en dansen hier
En hebben samen veel plezier!
Vandaag was het de eerste dag
De hutten zijn al helemaal af
Een kloddertje hier, een kloddertje daar
En maandag is weer voor elkaar
Op dinsdag na nog even kort timmeren en kleuren begonnen we per groep aan de speurtocht
door het dorp. Er waren dit jaar 10 locaties/opdrachten/uitdagingen:
 Slijm maken
 Quiz
 Borden verven voor bij de bloembakken door
het dorp (verschijnen binnenkort!)
 Foto raden
 Dieren raden
 FEEST! hoedjes maken
 Rebus oplossen
 Toren bouwen van marshmallows en stokjes
 Jenga
 Zoenen schieten

De uitslag was als volgt:
1. Groep 6 heeft gewonnen met 71 punten
2. Groep 4 had 61 punten
3. Groep 5 had 60 punten
4. Groep 1 had 55 punten
5. Groep 2 had 47 punten
6. Groep 3 had 46 punten
Goed gedaan allemaal! De punten op het
scorebord werden weer bijgeschreven…
Op woensdag hadden we een rustige ochtend, maar de kinderen hadden het er maar druk mee.
De hutten werden verder afgemaakt, extra latten voor de kleurplaten aan de wanden
getimmerd en de mooiste tekeningen kwamen voorbij. Na het maken van de uitnodigingen
voor vrijdagavond 13 augustus werden deze door de groepen rondgebracht door het dorp!
Want.. iedereen is natuurlijk welkom! Er zijn al een aantal potentiële postbezorgers ontdekt
hoor! Met een stoelendans sloten we de woensdagochtend af. Nadat iedereen thuis gegeten
had, verzamelden we weer op het Kosterserf. Maar niet voor lang, want daarna vertrokken we
direct naar het sportveld voor de zeskamp! Waar natuurlijk ook weer punten mee te
verdienen waren..
De zeskamp bestond uit:

Stormbaan

Kruiwagen race

Balletje op lepel parcours

Clown gooien

Beschuit eten en fluiten

Op het doel schieten

De zeskamp werd
gewonnen door groep 1 met maar liefst 160 punten en werd
gevolgd door:
Groep 3 als 2e met 141 punten
Groep 5 als 3e met 135 punten
Groep 2 als 4e met 125 punten
Groep 6 als 5e met 123 punten
Groep 4 als 6e met 117 punten

We zijn al over de helft van de week en zijn weer fris en fruitig op het veld op
donderdagochtend. We vertrokken met een grote dubbeldekker richting Duinen Zathe,
waar we de hele dag bleven. De waterbootjes, klimtoestellen, botsauto’s en het oude
Verkeerspark Assen werden druk bezocht door ons in oranje en rode T-shirts. Met een lekkere
snack tussen de middag of de hele dag door (?!) was de dag zo weer voorbij! En dat was soms
maar goed ook, want de jongsten hadden het erg moeilijk mee de ogen nog open te kunnen
houden. Moe maar absoluut voldaan vertrokken we weer in de bus terug naar Overschild. Het
was een enorm geslaagde dag!

Met een kleine tegenzin, maar ook toch veel enthousiasme was het alweer zover… de hutten
kunnen gesloopt worden! Het is vrijdagochtend. Binnen no-time zijn ze dan ook alweer weg.
De eerste aanmeldingen door kinderen voor volgend jaar zijn alweer gedaan. We hoorden als
bestuur namelijk vaak de vraag ‘Mag ik volgend jaar weer meedoen?’. Ontzettend leuk om
te zien hoe de kinderen elkaar leren kennen en zo fijn met elkaar kunnen spelen! ‘Kijk nou
wie daar aan komen!’, riep Sandra om. Het zijn Mickey en Minnie Mouse! De kinderen
waren super blij en er was natuurlijk de gelegenheid om met ze op de foto te gaan. Met nog
een aantal weekspelletjes en lekkere poffertjes sloten we de vrijdagochtend af.

Groep 4 wint met 27 punten!

Groep 6 werd 2e met 22 punten
Groep 5 werd 3e met 21 punten
Groep 1 werd 4e met 19 punten
Groep 3 werd 5e met 17 punten
Groep 2 werd 6e met 9 punten
Wie wint er volgend jaar? En hoeveel kinderen zullen er dan weer zijn? Wij
hopen natuurlijk weer op heel veel aanmeldingen!

Met een leuke weekprijs voor groep 4 en een speciaal cadeau voor ons
40-jarig bestaan vertrok iedereen weer naar huis, namelijk een drinkfles
(zie foto hiernaast). Nog even bijslapen in de middag en dan weer voor
de afsluiter van de week terug naar het Kosterserf! Het bestuur is druk
aan het opruimen en aan het ombouwen geweest, dus de muziek kan aan..
de bar is los..

We hadden dit jaar speciaal weer als vanouds op de vrijdagavond een
playbackshow en tijdens de avond werden steeds meer kinderen enthousiast. Uiteindelijk is
de playbackshow gewonnen door Leonie. Gevolgd door Imre en Rutger. En als 3e eindigde
Esther! Wat een leuke acts hebben jullie er van gemaakt zeg! Met een prijsje dansten en
zongen ze de avond nog lang door..
Daarnaast waren heel veel kinderen verkleed! En wat was het moeilijk om te kiezen wie het
mooiste verkleed was, maar de jury kwam er toch weer uit!
1e prijs Alisha
2e prijs Alishe
3e prijs Arjan
1 voor 1 gingen de kinderen weer naar huis, maar nog lang bleven de vrijwilligers,
dorpsbewoners, omwonenden, vrienden en familie nog gezellig op het Kosterserf om de 40e
editie van de Kinderspeelweek Overschild af te sluiten! Op naar 2022!

Nog twee vragen?!
 Wie heeft nog witte lakens over welke gebruikt mogen worden tijdens de
kinderspeelweek? Wij zijn er alweer helemaal door. Deze worden vaak gebruikt voor
spelonderdelen, het maken van vlaggen etc. Heb jij een aantal witte lakens over waar
je wel vanaf wilt? Meldt dit dan bij een van de bestuursleden of stuur ons een
berichtje per mail/Facebook/Instagram!
 Ook wij doen mee aan de spaaractie van de Plus: ‘Spaar je club gezond’. Bij elke
€10,- aan boodschappen ontvangt u een voucher welke u kunt doneren aan een club
naar keuze. Zou u deze aan ons ‘Kinderspeelweek Overschild’ willen doneren? Heeft
u zelf geen tijd of mogelijkheid om deze voucher online te verzilveren en wilt u ons
toch helpen? Dan kunt u deze voucher ook op Meerweg 13 of Graauwedijk 56 in de
brievenbus doen. Wij zullen hem dan verzilveren! Elke punt levert geld op voor onze
speelweek! Alvast bedankt!
Om te noteren!!
 De 41e editie van de kinderspeelweek zal plaatsvinden van 15 t/m 19 augustus 2022.
Dus noteer dit alvast in jullie agenda! Dit is week nr.33!!



Vrijdagavond 19 augustus 2022 is er een gezellige avond voor iedereen! Ook als je
niet bij de speelweek bent geweest, niet in Overschild woont maar wel zin hebt in een
gezellige avond om nooit te vergeten.. Kom langs op het Kosterserf in Overschild! De
avond begint om 19.00 uur. Tot dan!

Bedankt en tot volgend jaar!
Namens deze weg willen wij iedereen (de sponsoren, vrijwilligers, kinderen & ouders,
betrokken bedrijven) nog een keer heel erg bedanken die ons geholpen hebben om de
kinderspeelweek weer tot een groot succes te maken.
Hierna volgen er een aantal verslagen die de groepen hebben gemaakt. Voor een ieder die
verder nog zaken wil nalezen en foto’s wil bekijken kan je naar onze site gaan, www.kswo.nl.
De site is ook terug te vinden op de pennen die wij dit jaar hebben uitgedeeld!
Groetjes en tot volgend jaar!
Bestuur kinderspeelweek Overschild
Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen

Menko Hammenga

EET SMAKELIJK
De herfst is onderweg. De oven kan weer aan en dus kunnen we weer genieten van een lekkere ovenschotel, zoals deze
met zuurkool.
In plaats van appels kun je ananas en/of banaan gebruiken.
Vind je gehakt en rookworst te veel van het goede, kun je ook gewoon een van de twee weglaten.

Zuurkoolschotel met appel, gehakt en rookworst
Ingrediënten 6 personen
- 500 gram zuurkool
- 1,5 kg (kruimige) aardappelen
- 500 gram gehakt
- rookworst (+/- 200 gram)
- 3 appels
- pezo en nootmuskaat
- mosterd
- boter
- melk
- paneermeel

Bereidingswijze
- Kook de aardappelen gaar en maak er met pezo, nootmuskaat, mosterd, boter en melk een smeuïge puree
van.
- Kook de zuurkool ongeveer 20 minuten en giet af en zet de pan even terug op de pit om de zuurkool goed
droog te stomen. (Let op dat het niet aanbrand).
- Bak het gehakt rul, strooi er pezo overheen (of eventueel andere kruiden die je lekker vindt).
- Snijd de rookworst in schijfjes.
- Schil de appels en snijd ze in dunne schijfjes, beleg hiermee de bodem van de ovenschaal.
- Bouw de schotel dan verder op met: helft van de aardappelpuree, gehakt, zuurkool, rookworst en de andere
helft van de aardappelpuree. Strooi er paneermeel overheen en leg hier en daar een klontje boter.
- 40-45 minuten in een voorverwarmde oven op 200 graden

Pezo:

Mengsel van grof (zee)zout
(100g) en peper (25g) Meng
het door elkaar en maal het fijn
in een koffiemolen.
Verschillende soorten zout en
peper leveren verschillende
smaken op. Experimenteer er
maar op los.

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen

!VOOR IN DE AGENDA!
September
Oud papier (vanaf 8.30 uur)

Oktober
09

November December
20

Eetclub
Sluitingsdatum kopij
Mono ledenvergadering

03
27

Kerstbios
Inundatie
Inundatie “Grande Finale”
in de Pompel

18
8, 10, 15,
17, 22, 24,
29, 31

5

6
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Enorm assortiment tuinplanten
Bijna alles op voorraad
10.000 bomen in pot van eigen kwekerij
Groenteplanten en groentezaden
1000 soorten vaste planten op voorraad
Heel veel fruitbomen en fruitstruiken
300 soorten rozen in pot

Het grootste tuinplantencentrum
van Noord-Nederland is in Siddeburen!







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

T

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

H

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

E
T

GROEN

MOET

* Kwekerij
* Tuincentrum

HET

DOEN!

* Eigen hoveniers
* Groothandel

Openingstijden: ma.- do. 08:00 - 18:00, vrijdag 08:00 – 21:00, zaterdag 08:00 - 17:00
Damsterweg 22a, 9628 BT Siddeburen, 06-13135891, www.freekvanderwal.nl

