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SCHILDJER PROAT 

 
De dorpskrant van Overschild e.o. verschijnt 4 keer per jaar:  

in de maanden maart, juni, september en december. 

 

 

REDACTIE: 
 

 

Klaasje Pen  Meerweg 1    tel. 06 30069011 

Jan Scheer   Oosterpaauwenweg 4  tel. 0596 566541 

Rian Vergeer  Graauwedijk 74   tel. 0596 566375 

 

Penningm. Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49   tel. 0596 566246 

 

E-mailadres:  schildjerproat40@gmail.com                   Website: www.overschild.nu 
 

REKENINGNUMMER SCHILDJER PROAT: IBAN NL05RABO0352753269 
 

Abonnementen 
Niet-inwoners van Overschild kunnen zich voor € 10,00 per jaar abonneren op de Schildjer Proat, exclusief 

eventuele verzendkosten. Losse nummers zijn voor € 3,00 (excl. verzendkosten)verkrijgbaar.  

 

Advertentietarieven 
Halve pagina:   per editie € 15,00   per jaar € 47,50 

Hele pagina:   per editie € 22,50   per jaar € 70,00 
 

 

Ingezonden stukken 

Al deze stukken worden BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID van de redactie geplaatst, dit geldt ook voor 

geplaatste stukken van Dorpsbelangen en Stichting de Pompel. 

De redactie behoudt zich het recht voor om brieven en ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. 

Uiteraard verdwijnen anonieme brieven in de prullenbak. 
 

Bestuur dorpsbelangen  

Naam  adres   tel.   Functie 
Corrie v.d. Laan Graauwedijk 49  0596 566246  Voorzitter  

Eric Boer  Kanaalweg 3  0596 750206  Penningmeester 

Bart Leving  Graauwedijk 40  06 29524505  Secretaris 

Fleur Noordenbos Meerweg 13  06 34468408  Lid 

Jolanda Braam  Laanweg 7   06 14723823  Lid 

Jack Mulder  Meerweg 14     Lid 

 

 

 

 

 

 

Kate Bos Graauwedijk 27 06 46469014  Bestuurder Evenementen 

Sandra Folkersma Graauwedijk 56 06 25598785  Voorzitter KSW 

Klaasje Pen Meerweg 1 06 30069011  Regie Schildgroep 
 

Bank Dorpsbelangen RABO “Stad en Midden Groningen” IBAN NL19RABO0352752629 

Website: www.overschild.nu 

 

Dorpshuis de Pompel: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild, tel.nr.: 0596 785234 

 

http://www.dorpsbelangenoverschild.nl/
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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

In deze zomereditie kunt u lezen dat we afscheid hebben genomen van een jarenlange 

traditie. We hebben in stijl de mensen die betrokken waren bij het rapen van Schildjer Proat 

met een sfeervolle High Tea bedankt voor hun inzet.  

Daarmee is ook de mogelijkheid om via Schildjer Proat drukwerk te regelen voorbij. De 

copyprinter staat inmiddels 2 jaar werkloos in De Pompel dus als er iemand is die er een 

goede bestemming voor weet, houden we ons warm aanbevolen.  

Er is enige onduidelijkheid over de bezorging van de Schildjer Proat. De krant wordt 

bezorgd in het dorp door vrijwilligers. Hij wordt niet bij de tijdelijke woningen in de bus 

gedaan. Het is ondoenlijk voor ons om uit te zoeken waar hij dan wel en niet bezorgd moet 

worden. De meeste bewoners van deze woningen uit het dorp hebben op de plaats van hun 

normale adres een brievenbus laten hangen en krijgen de krant daar dus bezorgd. 

Zegt het voort. 

 

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

 

• Vereniging Dorpsbelangen  

• Stichting de Pompel  

• Familieberichten  

• Kinderspeelweek   

• De Schildgroep  

• Windlustmail  

• IJsclub 

• Werkgroep Evenementen 

• DVO 

• Wave your flag 

 

 

De redactie wenst u een fijne vakantie.De 

kopij voor de volgende krant moet uiterlijk 

vrijdag 2 september2022 binnen zijn bij de 

redactie en kan worden gestuurd naar:  

schildjerproat40@gmail.com  
 

We plaatsen de Schildjer Proat óók online op:   

www.overschild.nu  

 

Jan, Klaasje en Rian   



 



 

 

 

 

 

 

Overschild, juni 2022, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

De zomer staat voor de deur en we hebben al een mooi voorjaar achter de rug, alleen 

merken wij inmiddels ook dat er wel sprake is van droogte.  

De oorlog in de Oekraïne woedt nog voort en een van de gevolgen hiervan is dat de 

energieprijzen blijven stijgen. Hierdoor gaan er helaas weer geluiden op dat de 

gaskraan in Groningen toch weer opengezet kan worden. Laten we hopen dat dit 

niet gebeurd, anders zijn we weer terug bij af in de ellende. 

 

 

Versterking 

Op het gebied van de versterking is weinig nieuws te melden. De sloop- en 

nieuwbouw van woningen in het dorp gaat gestaag door, terwijl andere woningen 

versterkt worden en nog steeds een groot aantal bewoners vastlopen in het proces 

en geen duidelijkheid hebben. 

 

Vanuit de gemeente vertrekt Nico Beukema als projectleider voor het 

versterkingsproject en is vervangen worden door twee nieuwe personen, te weten: 

 Chantal Kuipers, voor batch 1588; 

 Taco Koel, overige batches en werkzaamheden. 

 

Daarnaast is er in Midden-Groningen na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw 

college gevormd, waardoor de verantwoordelijk wethouder ook zal wijzigen voor 

het versterkingsdossier. 

 

 

Herinrichting openbare ruimte 

De gemeente heeft inmiddels een aantal gespreksrondes gehouden om met de 

bewoners te praten over de herinrichting van de openbare ruimte. Helaas lijkt men 

nog niet op dezelfde lijn te zitten als het dorp en zien we nog niet dat 

verkeersveiligheid de hoogste prioriteit krijgt in de nieuwe inrichting.  

Uiteindelijk moeten we ons als bewoners veilig en thuis voelen in de openbare 

ruimte en blijft het belangrijk om de gemeente hierop te blijven wijzen. 

 

 

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. 

 

  

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 

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


gordijnen

vloeren

raambekleding

verf & behang

meubelen

accessoires

interieuradviesinterieuradvies

maatwerk

Nieuwe Ebbingestraat 15, 9712 NC Groningen
050-3123197 / www.tbinnenhuis.nl

Advies parkeren: Parkeergarage Boterdiep (Bloemsingel 8)

Openingsjden winkel van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

‘t Binnenhuis Woninginrichting
sinds 1923

“Thuis is zoveel meer dan de 

plek waar u woont. Wij helpen 

u graag met het beste advies.

Kom eens langs in onze winkel 

in Groningen om te 

informeren naar de mogelijkheden”.

Wilma en Manon



Algemene ledenvergadering 

Afgelopen dinsdag 17 mei heeft de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen weer fysiek 

plaatsgevonden in de Pompel. Onder het genot van koffie en gebak konden we dit jaar weer bij elkaar 

komen en van gedachten wisselen over het afgelopen jaar en konden constateren dat de werkgroepen en 

Dorpsbelangen er zelf financieel goed voor staan. Daarnaast kijken we vooruit naar mogelijkheden om de 

leefbaarheid te vergroten in onze omgeving en overleggen daarbij met de overige dorpen rond het 

Schildmeer en de gemeente. 

 

De notulen van deze algemene ledenvergadering zullen in de volgende editie van de van de Schildjer 

Proat worden gepubliceerd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Leving 

Secretaris  

 

 

Nieuwe grasmaaier aangeschaft door Dorpsbelangen 

Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor het 

onderhoud van het Kosterserf en hiervoor is 

een grasmaaier nodig om het grasveld netjes 

te houden. Hiervoor maakten wij altijd 

gebruik van onze eigen maaier die in 2013 

was aangekocht, maar deze had inmiddels ook 

zijn langste tijd gehad en was aan vervanging 

toe. Daarom is er dit jaar een nieuwe maaier 

aangeschaft en is de oude tegen een mooi 

bedrag ingeruild. De nieuwe maaier is een 

Husqvarna R214C.  

Met de aanschaf van een nieuwe maaier hopen 

wij weer vele jaren vooruit te kunnen en het Kosterserf netjes te houden. Hierbij enkele plaatjes van de 

nieuwe maaier: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Bart Leving - Secretaris 



 

 

Hoofdweg 57 
9627 PB Hellum 

0598-431135 
Info@hwmollema.nl 

www.hwmollema.nl 

Wie zijn wij? 

Een hoveniers- en bestratingbedrijf met ca. 35 verschillende specialisten aan het 

werk. 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 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.  

Zomer –  5 gouden zomeronderhoud tips 

       Houd je tuin in volle bloei, bemest je   

       borders ook in de zomer.  
 

Ondersteun topzware bloemen met 

bamboestokken/plantenringen. 
 

Geef, indien nodig, bij lange droge periodes 

voldoende water. 
 

Maai het gras niet te vaak en niet te kort in 

droge periodes. 
 

Strooi voor het gaat regenen bemesting 

over het gras. 
 

Hulp nodig? Wij zijn u graag van dienst! 

 

Werken bij ons? 

H.W. Mollema Hoveniers- en 

Bestratingbedrijf heeft volop werk 

voor ervaren vakmensen! Interesse ? 

Onze vacatures staan op 

www.hwmollema.nl 

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


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 juni 2022 
Mocht je het nog niet weten: In ons buitengebied is de Stichting Hoop voor Hoog Hammen opgericht in 

2020. De stichting heeft als doel boerderij Hoog Hammen, gelegen buiten het dorp aan de Laanweg, te 

behouden en publiek her te bestemmen, met behoud van de geheel eigen, authentieke sfeer. 

Het is hier al aan het plaatje te zien: er is nu een speciaal biertje en dat hebben 

wij al in de koeling: het Hollands Hoop 33cl flesje. “Op Hoog Hammen komen 

hop, hennep en hoop samen. Verleden en toekomst gaan hand in hand in deze 

nostalgische Groninger boerderij bekend van de televisieserie Hollands Hoop. 

Moutig, met een vleugje caramel. Natuurlijk, eerlijk en ho(o)pvol!” Zo luid de 

aanbeveling, proberen dus! 

En dat kan op een zaterdag avond, of op een georganiseerd moment van één van 

de dorpsactiviteiten. Die moeten er wel zijn natuurlijk, en we hebben voor de 

zaterdag echt extra mensen achter de bar of in de keuken nodig. Het is al vaker 

geschreven: zonder vrijwilligers kunnen we helaas niet open. Op Facebook of 

via de app laten we dat evt. weten. Heel jammer voor de bezoekers en de avond, 

maar ga bij jezelf eens na of je een keertje in de 2 maanden een handje kunt 

helpen. Dan kunnen we wél open! 

We hebben deze zomer een extra groot terras met 7 opgeknapte tafels, de Jeu de Boules baan is 

beschikbaar. Wie maakt er een Frans sfeertje van? Áls het dan broeierig wordt hoef je geen 2000km te 

rijden. Vuurtje erbij? Barbecue? Wie trapt af? 

Er is verder niet veel te melden, en dat is goed (geen problemen) en minder goed (weinig activiteiten). 

Begrijpelijk, want veel dorpsbewoners zitten natuurlijk tussen 2 woningen in, maar we hopen op een 

opleving als de bouwactiviteiten in ons dorp vorderen.  

Tijdens de bouwvak zal het dorpshuis kort gesloten zijn en als je op reis gaat: 

 Wie meldt zich aan als bestuurslid?  Het bestuur kan vernieuwing gebruiken en zoekt 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 



 



Nieuwsbrief  

juni 2022 
 

 

Schadeherstel – Versterking 
 

Afgelopen tijd heeft het DVO overleg gevoerd met de gemeente en NCG over de voortgang 

van de schade afhandeling, maar vooral de versterkingsoperatie in het dorp en het 

buitengebied. 

Inmiddels zitten we in een nieuwe fase van de versterkingsoperatie. Op het oog lijken batch 

1467 en 1588 prima te verlopen, maar dat is schijn. De eerste activiteiten zijn ook begonnen 

in het buitengebied, maar om te zeggen dat dit vlot verloopt, is een tweede. Door de 

gemeenteraadsverkiezingen hebben we te maken met een nieuwe coalitie en ook met een 

nieuwe wethouder die over de versterkingsoperatie gaat. Tevens zijn degene die vanuit de 

gemeente aan het overleg met NCG en DVO deelnamen bijna allemaal wat anders gaan doen. 

Dit betekent niet alleen een hoop kennis wat verloren gaat, maar opent ook de mogelijkheid 

om het overleg met de gemeente en NCG een nieuwe impuls te geven. 

In het huidige overleg met de gemeente en NCG mag het niet over individuele zaken gaan, 

maar wel over veel voorkomende zaken. Problemen die nu vooral spelen zijn: 

 Er zijn bij de groep 1588 grote problemen met de financiering én met de kwaliteit van 

sommige opgeleverde huizen 

 Werkzaamheden liggen stil door stijging van de bouwkosten 

 Er zijn problemen/overlast met het 'heien bij de buren' wat overwegend geld-gestuurd 

gebeurt, wat leidt tot spanningen tussen bewoners 

 In het buitengebied gebeurt nog bitter weinig 

 Het Koploperprogramma loopt al weer zo'n anderhalf jaar achter. Bij een deel is in 

januari 2022 mogelijk onderzoek van de fundering (voornaamste oorzaak vertraging) 

in het vooruitzicht gesteld. Daarover zouden betrokkenen in februari meer te horen 

krijgen. Maar zoals het aldoor gaat, is het verdomd stil. Het meest recente 'nieuws' is 

echter dat dat onderzoek is aanbesteed... (overigens niet Europees, zoals werd 

gedacht). 

De hierboven geschetste problemen zijn veelal waarnemingen en in enkele gevallen naar 

aanleiding van gesprekken met dorpsbewoners. 

Om voor de komende tijd beter de belangen van het dorp te kunnen vervullen als DVO, 

willen we jullie vragen ons te voorzien van wat er bij jullie speelt. Op deze manier kunnen we 

problemen bundelen en als algemeen probleem inbrengen bij het overleg. Jullie punten 

kunnen gestuurd worden naar meldendvo@gmail.com 

Over nieuwe coalitie gesproken Onderstaand de belangrijkste hoogtepunten uit het nieuwe 

collegeprogramma 2022 – 2026. 

Gevolgen gas- en zoutwinning: wij willen dat de versterking nu volgens plan wordt 

uitgevoerd, schade op tijd wordt afgehandeld en de gaswinning stopt in 2023. We 

ondersteunen de integrale dorpsplannen van Steendam en Tjuchem. 

 

mailto:meldendvo@gmail.com


 

 

M: INFO@BENBHETTOLHUIS.NL  WWW.BENBHETTOLHUIS.NL 

 

| Overnachten in Groningen | Bed and Breakfast | Genieten van de natuur | ‘t Roegwold | Schildmeer | vakantie | ontdekken | 

| Van der Veen & ten Kate—EuropeCruises | Passagiersschip—Fluvius | Passagiersschip—Princesse Royal | Fiets-vaar vakantie |   

| Moezel | Rijn | Brugge | Amsterdam | Cochem | Metz | Parijs | Antwerpen | Luxe vakantie per fiets en hotelschip | 

| WWW.BOATBIKETOURS.NL |  

 

 

 

| MEENTEWEG 7 | 9625 TD | OVERSCHILD |   

T:  (  +316 ) 183 307  66   



We willen een einde aan vertraging, bureaucratie en overbodige regelgeving. Een zelfstandig 

bestuursorgaan als Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en een uitvoeringsorganisatie 

als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn ooit ingesteld als dienstverlener en 

beschermer voor de inwoner, maar lijkt inmiddels een verlengstuk van de Haagse ambtenarij. 

Dit moeten we doorbreken. Processen versnellen en maatwerk leveren. De inwoner met zijn 

ellende centraal en niet de organisaties die het grootste gedeelte van de geldmiddelen 

opslokken. Inmiddels hebben de gemeenten hiervoor aandacht gevraagd en concreet 

aangegeven hoe hierin te voorzien (zie Gespreksagenda Regio en Rijk april 2022). 

 

 - Ruimte geven aan de uitvoering in mandaat en delegatie, zowel bij NCG, IMG als 

gemeenten. 

 - Het overbruggen van verschillen, met financiële en juridische ruimte. 

 - Stoppen met juridische en procedurele benadering van de vraagstukken. 

 - Aanpak van de funderingsproblematiek. 

 - Het beoogde resultaat bij versterking en schadeafhandeling moet leidend zijn en niet het 

beschikbare budget. 

 

Om de beschikbare middelen slagvaardig te kunnen inzetten helpt het gemeenten als deze 

budgetten worden ontschot. Het zijn middelen die toebehoren tot de regio en die wij 

gezamenlijk met de in te stellen lokale knelpuntenpot flexibel in willen kunnen zetten om 

problemen op te lossen. Tot nu toe zijn er altijd budget gestuurde afspraken gemaakt in plaats 

van afspraken gericht op het oplossen van een probleem of een opgave. 

 

Wij zien graag dat de gemeenten een regierol krijgen en dat NCG en IMG 

uitvoeringsorganisaties worden die in opdracht van de gemeenten werken. NCG en IMG 

blijven anders werken onder de Haagse stolp. 

Neem de gedupeerden van de aardbevingen serieus en behandel hen met respect. Zij hebben 

dit niet veroorzaakt. 

Het door de Raad omarmde sociale handvest stelt de inwoner centraal: 

 

 - Verplaats je in het perspectief van de bewoner. 

 - Bied hulp bij het maken van keuzes (maatwerk) en behandel buurten, wijken en dorpen 

gelijk. 

 - Zorg ervoor dat de beschikbare middelen terecht komen bij de bewoners 

 - Stop met alleen maar cosmetische oplappen. 

 - Pak problemen rond schade en versterken integraal op. 

 

Daarnaast moeten er duidelijke termijnen worden gesteld. Worden deze niet gehaald dan mag 

je ervan uitgaan dat van ‘rechtswege’ een vergoeding verstrekt wordt conform de aanvraag. 

Als van elke euro bij het IMG nu 0,74 eurocent naar uitvoering gaat zijn er voldoende 

middelen om op deze wijze invulling te geven aan de gevolgen van gaswinning. 

De inwoner mag verwachten dat wij ons hiervoor maximaal inspannen. 

 

Frits Henrotte namens de DVO  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

            

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

                  

                     Wij Gedenken   

Corrie Doornbos-Oosterhof  

 

                                                 Zij overleed op 18 mei  2022 op 92 jarige leeftijd  

                                                           Zij woonde op Graauwedijk 75-1               

 

                                

                                                 Wij wensen haar  nabestaanden veel sterkte toe                          



 

       
  

         

Transportbedrijf Wit v.o.f. 

  

Siddeburen 

  

0598 - 432228 

  

  

info@witsiddeburen.nl 
  

www.witsiddeburen.nl  
  

Facebook.com/witsiddeburen 
  



           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 



Van de redactie 

Afscheid van een jarenlange traditie. 

 

De afgelopen 2 jaar waren natuurlijk heel bijzonder. We zijn terecht 

gekomen in een heuse pandemie en hebben te maken gekregen met 

lockdowns, thuisisolatie, besmettingsgevaar, teststraten, quarantaine, vaccinatie en nog een 

heleboel meer zaken waar we nog nooit van hadden gehoord maar die we ons in no time eigen 

hebben gemaakt.  

Het betekende nogal wat voor een ieder van ons, wat een enorme impact heeft het gehad op 

ons dagelijks leven (en heeft dat voor velen nog). 

De wereld lijkt weer een beetje terug te gaan naar het oude normaal maar voor Schildjer Proat 

zal het nooit meer zo worden als het voor de pandemie was.   

Als redactie wilden we in coronatijd onze dorpskrant blijven uitgeven en gelukkig kon dat 

ook maar we liepen tegen het probleem aan dat we niet met z’n allen in de Pompel, of waar 

dan ook, het krantje konden rapen. De oplossing was snel gevonden: via een drukkerij konden 

we toch Schildjer Proat gedrukt krijgen. Met een aantal mensen was het snel geregeld zodat 

de bezorging probleemloos door kon gaan. Hulde voor de bezorgers van Schildjer Proat, die 

zich onverdroten hebben ingezet! 

Dat die pandemie 2 jaar zou duren konden we in den beginne natuurlijk niet bevroeden maar 

het heeft ons als redactie geleerd dat het een uitkomst is om de krant extern te laten drukken. 

Het scheelt enorm veel tijd voor veel mensen, niet in de laatste plaats voor ons als redactie. 

De kwaliteit van de krant is met sprongen vooruit gegaan, waar we erg blij mee zijn. En we 

hoeven ons geen zorgen meer te maken of de copyprinter naar behoren werkt.   

Goed, ook wij missen de gezelligheid van het rapen en het periodieke contact en daarom 

konden we bedenken dat het noodzakelijk was om als rapers/bezorgers/redactie nog één keer 

bij elkaar te komen om officieel een tijdperk af te sluiten.  

We wisten dat het op een donderdag moest gebeuren want dat was onze vaste raapmiddag en 

we konden bedenken dat er wat lekkers bij moest want dat was ook de gewoonte: koffie/thee 

met wat lekkers, kortom een HIGH TEA! We hebben een traditie in stijl afgesloten met dank 

aan al die mensen die jarenlang onze dorpskrant hebben geraapt. Het was een hele fijne 

middag.  

De foto’s spreken voor zich.  
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Stichting Kerk en Recreatie Schildhoes. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Ook voor onze stichting was corona de reden dat de Schildhoesdiensten niet meer door konden 

gaan. 

 

En er kwam nog een reden bij. Op de Otter, waar we al tientallen jaren de diensten verzorgen, werd 

opnieuw van eigenaar gewisseld. 

Voor ons een onzekere toekomst. 

 

Nu is de camping gesloten en voor ons is er geen plaats meer om diensten te organiseren. 

Als stichting zijn we in contact met Art Carnivale. 

Maar om in 2022 bij elkaar te komen lukt nog niet. 

 

We hopen dat we voor het nieuwe jaar 2023 met betere berichten kunnen komen. 

We missen de contacten en toch blijven we positief kijken naar de toekomst. 

En dat we elkaar ook op kerkelijk gebied weer mogen begroeten. 

 

Namens Stichting Kerk en Recreatie een hartelijke groet. 

 

Rita Bouman. 



 

 

 

 



Column: Cees Wildervanck 

Hubert Lampo en de boomverzorger 

Kort geleden pakte ik weer eens een boek van de Vlaamse schrijver Hubert Lampo (1920 - 2006) uit de 

kast. Veel van zijn boeken vallen onder de noemer 'magisch realisme', een literatuurstroming waarin 

realisme samensmelt met het fantastische en bovennatuurlijke. (Met dank aan Wikipedia.) Soort Fantasy 

dus, maar dan wat subtieler.  

Ik heb vroeger veel van Lampo's boeken gelezen maar jarenlang kwam het er niet van. Maar in alle 

versterkte bevingsellende leek het me opeens een prima therapie. In al die boeken gaat het namelijk om 

beschaafde, ontwikkelde mensen die goed met elkaar overweg kunnen, en dat ook doen. Ik heb er nu 

weer een paar gelezen en lees nu weer achter elkaar alle exemplaren die op de plank staan. Vooral in het 

begin was het weer even wennen aan de wat wijdlopige beschrijvingen, filosofieën en dialogen maar dat 

stoorde al spoedig niet meer. Ik ben altijd wat jaloers op Vlamingen geweest omdat ze zowel met hun taal 

als met elkaar veel zorgvuldiger omspringen dan wij. Ik denk trouwens dat die twee omspringsels wel 

oorzakelijk met elkaar te maken hebben.  

Een van Lampo's bekendste boeken is 'De komst van Joachim Stiller'. Het verhaal: Freek Groenevelt is 

journalist en collega-columnist bij 'De Scheldebode'. Waarvoor hij vaak zijn ideeën opdoet en opschrijft, 

gezeten aan het raam van 'Het Gouden Anker'.  

Op een dag ziet hij hoe de straat voor dat kroegje door arbeiders wordt opgebroken, met een grote 

verkeersopstopping als gevolg. Tot zijn stomme verbazing worden de kasseien even daarna weer op hun 

plaats teruggelegd en de stratenmakers vertrekken weer. Zijn ze nou gek geworden bij de gemeente?! 

Vóer voor een goeie column in zijn krant, natuurlijk!  

Kort na publicatie van zijn column wordt Freek bij de hoofdredacteur ontboden. Of hij nooit meer van dit 

soort verzinsels in de krant wil zetten, want de wethouder heeft laten weten dat de gemeente helemaal niet 

in de Kloosterstraat bezig is geweest. Gelukkig wordt Freek geloofd dat dat wél zo was, en ze zijn het 

erover eens dat hij maar eens met die wethouder moet gaan praten. Die heeft van de betreffende dienst 

gerapporteerd gekregen dat er inderdaad nooit aan de Kloosterstraat is gewerkt. Maar de wethouder is wel 

erg zenuwachtig... 

En dan krijgt Freek een enigszins verbleekte brief die aan hem is geadresseerd en gericht maar die is 

geschreven vóór zijn geboorte, door ene Joachim Stiller. Er staat in dat hij op 14 juli 1957 een bijdrage in 

het dagblad De Scheldebode zal laten verschijnen... De rest is historie. Wel een prachtige historie. 

Wat dit nou te maken heeft met het hier en nu? Hoort! 

Begin mei werd op een maandagochtend de pastorale rust rond ons huis ruw verstoord door de herrie van 

een kettingzaag. 

'Moet je kijken,' sprak Marja verontwaardigd, 'ze zijn daar aan het zagen! In het broedseizoen!'  

Ik vond het ook nogal merkwaardig, en vooral ook nogal ergerlijk, omdat veel Schildjers wier huis hetzij 

versterkt hetzij wél nieuw wordt gebouwd, te maken krijgen met ingewikkelde, strenge en lastige 

gemeentelijke regels inzake broedende vogeltjes. 

Reden om op de pagina 'Versterkingsaanpak Overschild' van het gemeentelijk intranet narrig te schrijven: 

 

“Zag en hoorde gisteren tot mijn verbazing medewerkers van een tuinierbedri jf in opdracht van de 

gemeente bezig met kettingzagen in bomen en struiken aan de Westerpaauwenweg. Verbazing vanwege 

het feit dat het momenteel broedseizoen is en de gemeente bijvoorbeeld in het kader van het 

versterkingsproces nauwlettend op verstoring van vogels etc. toeziet.” 

 

Niet lang daarna werd ik opgebeld door een attente medewerker, boomverzorger van de gemeente 

Midden-Groningen: De gemeente, let nou even op, de gemeente hád helemaal geen opdracht gegeven om 

die bomen te snoeien!  

Ik kijk nu elke dag in de bus of er ook een brief is van ene Joachim Stiller...  

Cees Wildervanck. 



  

  
  
  
  
  
  

  

Menko Hammenga 
  

  
  



Werkgroep “Kunst aan de muur” 

 
 
Onlangs zijn de kunstwerken van Marja uit De Pompel weggehaald in verband met de 

toneelproductie. Gelukkig is alles goed gegaan. De muren in De Pompel zijn dus nu weer “kaal”. 

Dat betekent dus ook dat er weer ruimte is voor andere kunstenaars om hun werken te exposeren in 

ons dorpshuis. Ben je trots op je eigen producten? Wil je dat delen met de bezoekers van De 

Pompel? Aarzel niet en neem contact op met de coördinator van de werkgroep Kunst aan de Muur: 

Rob Gramberg, rob.gramberg@kpnmail.nl of telefonisch op 06 16678193. Een bericht via 

email heeft de voorkeur. 

    

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

        De Schildjer Eetclub          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corona heeft de activiteiten van de Eetclub stilgelegd. Eerder is al eens de belangstelling/behoefte 

voor/aan een nieuw eetmoment gepeild. Dat heeft geen respons opgeleverd. En dus is de vraag of er 

nog steeds behoefte is aan de activiteiten van de “Eetclub”. De coördinator van de Eetclub (Rob 

Gramberg) is wel benaderd door de opbouwwerker, Henriëtte Verhoeff en door de beheerder van 

De Pompel, Henk Heinen met o.a. de suggestie om e.e.a. te combineren met de Ouderensoos. In 

afwachting van verdere initiatieven van het bestuur van ons dorpshuis heeft de coördinator geen 

activiteiten ondernomen; ook omdat hij alle energie moest steken in de nieuwbouw van een nieuwe 

woning en sloop van de oude woning (en alles wat daarmee samenhangt!). 

De vraag aan de Schildjers ligt dus weer opnieuw voor: Wil je meedoen aan de eetmomenten van de 

Eetclub? Die eetmomenten vinden plaats in De Pompel om de ca 8 weken, meestal op een 

donderdagavond. De eetmomenten zijn een goede gelegenheid om elkaar in ons dorpshuis te 

ontmoeten, terwijl je geniet van een lekkere maaltijd, die door één of meer enthousiaste 

amateurkoks is bereid. Voor de kosten hoef je het niet te laten: een maaltijd kost slechts per persoon 

€ 10 à € 12. De drankjes voor, tijdens en na de maaltijd komen voor eigen rekening. 

Dus wil je meedoen? Stuur dan een email naar rob.gramberg@kpnmail.nl. Rob neemt dan 

contact op. 
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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.  

 



IJsclub Schildmeer en omstreken 
 

Op negentien mei herinnert ons de redactie eraan om als vereniging weer een bijdrage te leveren 

aan het Schildjer Proat. Verschrikt kijkt het bestuur in de mailbox, klopt dit, alweer drie maanden 

verstreken, maar drie maanden dichter naar de winter. 

In de vorige editie schreven wij aan de leden het volgende; “Het bestuur wenst iedereen een fijn 

voorjaar en zomer toe. Het bestuur kijkt nu alweer uit naar de winter en berichten jullie daarover 

in het Schildjer Proat van september.” 

De leden verwachten in deze editie van het Schildjer Proat geen bijdrage van IJsclub Schildmeer 

en omstreken. Niets is minder waar, graag willen wij verslag doen van de ledenvergadering die 

op vrijdagavond acht april plaats vond in de Pompel… Half acht ’s avonds, het bestuur schuift 

het Pompel meubilair in voor de leden welbekende formatie. Drie tafels in een rechte lijn voor het 

bestuur, met daarvoor tafels in een U geschoven voor de leden. Een letter U met macron formatie 

dus, Ū. Het bestuur is zenuwachtig, het heeft door de beperkingen drie ledenvergaderingen deze 

avond te verwerken. Is dit ARBO technisch wel verantwoord, kunnen de leden dit verteren. De 

leden druppelen binnen en zoeken met een kopje koffie naar een mooi plaatsje in het dorpshuis. 

Rond de klok van acht uur telt het bestuur 61 leden die de gang naar de Pompel hebben weten te 

vinden. Tevreden met de opkomst, tikt de hamer van de voorzitter op de tafel voor zich. 

Aandachtig doorstaan de leden de drie jaren, waarna de vergadering tegen half negen wordt 

gesloten. De IJsclub sluit haar ledenvergadering zoals gebruikelijk altijd af met een bingo en 

klaverjas avond. Zichtbaar genoten de leden van de samenkomst en de gezelligheid die de bingo 

en het klaverjassen teweegbrengen. Het was half twaalf dat het laatste nummer viel waarop bingo 

werd geroepen en de prijzen voor de kaarters konden worden uitgereikt. Genoeglijk, gekeken 

naar de opkomst, keek het bestuur terug op een mooie avond. Het meubilair werd weer terug 

geschoven in Pompel formatie en de gebruikte bingo kaartjes opgeruimd. Het bestuur bedankt 

alle leden voor de geweldige opkomst. 

Deze alinea wordt gebruikt voor een nieuwe “winter anekdote”, het feuilleton waarmee wij 

begonnen zijn in het Schildjer Proat. Voor deze tijd van het jaar iets minder gepast. Maar laten 

wij hopen dat de komende winter ons niet in de kou laat staan…. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

Wilfred. 

 



 



  Windlust   Mail   2022-02 

Alle schade die door de storm een paar maanden geleden 

werd aangericht is weer hersteld en de molen draait weer 

als vanouds. Het kruien ging ons nog een beetje te zwaar 

en daarom zijn we maar eens goed gaan smeren met als 

gevolg dat het nu een stukje lichter gaat. Meestal is 

smeren een vies werkje en daar zadel je dus beginnende 

molenaars of nieuwelingen mee op en zo ook hier op de 

Windlust. Beginnende molenaars, nieuwelingen…, hoe 

zit dat? Nou, de Windlust in Overschild heeft de eer als 

allereerste molen in Nederland een gecertificeerd 

moleninstandhouder op de stelling te verwelkomen, de 

z.g. CEMI, een geCErtificeerd Molen Instandhouder. 

Deze CEMI is opgeleid om op één type molen te draaien 

bij de Molenstichting Midden en Oost Groningen. We 

hebben hem in onze eigen stichting opgeleid en hij zal zichzelf in deze S.P. nog even 

introduceren. Ik kan u wel vertellen dat Marius en ik erg blij zijn met onze CEMI want nieuw 

bloed op de molen hebben we hard nodig. Liever hadden we er nog één bij, maar ja . . . 

lieverkoekjes worden niet gebakken, ook niet in een molen. We blijven hopen. Zo’n 

moleninstandhouder mag niet alles wat de molenaars doen en dat heeft te maken met 

theoretische en praktische kennis. Stel je ongeveer voor dat een molenaar een groot rijbewijs 

heeft en ook nog een touringcar mag besturen dan heeft de instandhouder z’n rijbewijs B. Hij 

moet eerder stoppen als het harder gaat waaien en mag alleen onbelast draaien, dus zonder 

malen. Als er een molenaar bij is mag hij het allemaal wel. Als hij alleen wil draaien moet hij 

toestemming vragen aan een molenaar of het vertrouwd is vanwege het weer. Dus als er een 

Schildjer is die toch wat wil gaan doen op de molen, het kan en de opleiding gebeurt in eigen 

huis. Weerkunde, veiligheid, valbeveiliging, molenonderdelen en een praktijktoets zijn de 

onderdelen. De duur is ongeveer een half jaar, veel korter dus dan de “grote ”molenopleiding 

die over het algemeen toch gauw twee en een half tot drie jaar duurt, maar meestal langer. 

Even terug nog naar het kruien, want daar hadden we het over tot ik over de nieuwelingen 

begon. Eigenlijk zat er wat te weinig vet op de kruiring en dan moet er gesmeerd worden. Dat 

gebeurt met reuzel. Sommige molenaars doen dat met rauwe reuzel. Dat haal je op bij de 

slager en hangt dat dan ergens boven in de kap zodat het kan indrogen en rijpen. Vervolgens 

heb je een soort gehaktmolentje nodig om dat vet te malen en de vliezen eruit te pulken. Op 

de Windlust doen we dat niet, maar gebruiken reuzel uit de fabriek, gezuiverd wit vet dat 

sprekend lijkt op Ossenwit frituurvet. En dan kan je gaan smeren met die reuzel. Met een 

spatel of een plamuurmes smeer je dat vet op de kruiring en dan weer een stukje kruien voor 

een nieuw stuk kruiring enzovoort. Het oude vet moet je afsteken en je snapt wel dat dit niet 

het meest geliefde werkje is. Twee tot drie maal per jaar doen we dat en als het even kan laten 

we daar een beginner voor opdraaien, zodat hij meteen weet dat dat er ook bij hoort.       



Het kruien kan nog steeds niet helemaal rond vanwege het kapotte boven-tafelement maar 

daar gaat nu zeer binnenkort iets aan gebeuren. Direct na het molenweekend van 11 en 12 juni 

zal de molenmaker ermee gaan beginnen en dat wordt nog een hele operatie. Tijdens die 

periode zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen malen of draaien, maar dat is niet 

zo erg want er wacht nog een grote klus op ons. Beneden moet het door de motor aangedreven 

steenkoppel worden voorzien van een meelkuip met kaar en op de eerste zolder een 

mogelijkheid om deze kaar te vullen met graan want dat kan niet op de begane grond. 

Dus dat wordt een gat in de vloer zagen en een kaartje bouwen dat de kaar van het onder-

koppel gevuld houdt. Ook het schudsysteem moet gemaakt en de aandrijving daarvan moet 

van onderaf komen, kortom we gaan weer heel wat puzzelen. De motor loopt nog steeds niet 

en degene die dit voor elkaar moet maken is al geruime tijd ziek.  

Hij heeft waarschijnlijk long-covid dus maar even geduld voordat daar weer wat gaat 

gebeuren. Van een van de stellingdeuren aan de ZW-zijde zijn alle bevestigingsbouten 

doorgeroest en er zitten wat rotte plekken in het hout. In de loop van dit jaar hopen we deze 

deuren ook te laten restaureren want verder mankeert er niet zoveel aan. We zetten er zelf een 

nooddeur in en daarna gaan de deuren richting molenmakerij om te worden opgeknapt. 

Als u dit leest hebben we net de molenfuif achter de rug met daarin een hoofdrol voor de 

Windlust en de molens aan de Groenedijk in Slochteren. De molenfuif is ons aangeboden 

door Erfgoedpartners Groningen die elk jaar aan alle vrijwilligers in de molenwereld een 

etentje aanbieden als dank voor hun inzet. 

En dan nog het laatste nieuwtje: het spoorwiel (Groningers 

zeggen Takrad) is eindelijk vervangen. Gelukkig maar want 

soms vlogen de stukken je om de oren. Het oude wiel staat 

op de begane grond opgesteld, is eerst helemaal uit elkaar 

gehaald door de molenmaker en voorzichtig naar beneden 

gebracht. Daar is het door ons klussenteam weer zo goed 

mogelijk in elkaar gezet en tentoongesteld. Het nieuwe wiel 

ziet er prachtig uit met “echt oud” lijkende bouten en 

moeren en is gemaakt met balken die uit een 300 jaar oude 

boerderij komen. Als u nog eens in de buurt bent kom dan 

kijken want het ziet er werkelijk schitterend uit. Ik heb er 

een foto bijgezet om u een idee te geven, maar de 

werkelijkheid is veel mooier.          

Inmiddels is er weer graan gekomen of het komt binnenkort 

zodat we weer “los” kunnen. 

Voor nu stop ik er weer mee en namens Marius en Jacco, 

onze nieuwe CEMI, als vanouds: 

Tot meels/mails 

Lex 



Even Voorstellen: Jacco de Maat 

moleninstandhouder 
 

Ik heb het niet gedaan. Maar hij is wel erg mooi geworden.   

Ehhm waar heeft hij het nu weer over 

denkt u. Nou over ons Takrad in 

Windlust. Lex heeft er ook al over 

geschreven en bij elke nieuwe Molenaar 

werd er het afgelopen eeuw gemopperd 

over het Takrad. Elke molenaar die de 

molen overgedragen kreeg, kreeg te 

horen “Laat dat Takrad maar zitten het 

lijkt slecht maar dat overleef jou wel”. 

Dat was al bij de beide heren Van der 

Zwaag (de beroepsmolenaars) in 1927 

en 1945 en dat was ook van hen naar 

Marius in 1994 en van Marius naar Lex 

in 2006. In 2021 toen ik voor het eerst 

op de molen kwam was ook mijn eerste indruk, hmm dat takrad ziet er oud uit. Maar mij werd 

niet meer verteld dat dit Takrad mij wel zou overleven. De vervanging was in de gang gezet 

en ongeveer 95 jaar nadat de eerste Van der Zwaag deze molen kocht is toch het Takrad eind 

april 2022 door Krabbendam molenbouw uit Wagenborgen vervangen.    En wat is dit takrad 

mooi geworden. Gelukkig wordt niet alles nieuw gemaakt want ik wil graag draaien in een 

mooi oud monument. Ja ik ben de trotse nieuwe Molenna……. Oja dat ben ik niet maar voor 

deze molen ook niet minder, ik ben de trotse nieuwe en eerste moleninstandhouder. Ik ben 

gecertificeerd om binnen onze stichting op een Korenmolen met stelling en Zelfzwichting 

(kleppen i.p.v. zeilen) De molen zonder belasting te laten draaien als ik alleen op de molen 

ben.   

  

Maar ja wie is Ik. Mijn naam is Jacco de Maat. Ik ben woonachtig in de gemeente Eemsdelta.  

Getrouwd en vader van twee Pubers. Ik ben van de jaren 70 en ben werkzaam voor de 

overheid.  De keuze om molenaar te worden dateert al van mijn vroege jeugd. Ik ben geboren 

in de Achterhoek en in ons dorp stond een watermolen en in één van de kerkdorpen van onze 

gemeente een belt molen (een korenmolen op een hoge heuvel) Van jongs af aan heeft deze 

techniek mij getrokken maar andere keuzes slokte toen mijn tijd op. Op 20-jarige leeftijd ben 

ik in de stad Groningen gaan wonen en in mijn jaren 40 zijn we verhuisd naar de gemeente 

Eemsdelta (toen nog Delfzijl). Daar hebben we een oude woning opgeknapt en de tuin 

aangelegd. Toen dat klaar was en mij twee kinderen minder aandacht vroegen kwam ik een 

artikel in de krant tegen Molenaars gezocht. Dit heeft mij doen besluiten om in 2018 aan te 

kloppen bij de Molenstichting midden en oost Groningen (MSMOG) op dat moment was er 

nog geen sprake van een CEMI-opleiding dus ben ik eerst begonnen met Molengids te 

worden en heb ik allerlei functies aanvaard waar vraag naar was. (Coördineren van het 

klussenteam, sleutelbeheerder, lid van de technische commissie, en molengids) Midden 2021 

ben ik ook als coördinator bij de Windlust gekomen voor een klus en tijdens de voorbereiding 

kwam ik erachter dat de windlust iedere vrijdag i.p.v. een weekend dag draait. Dit en de klik 

die ik meteen had met Lex en met Marius en het feit dat Lex mij ook wilde opleiden heeft mij 

besloten om in september 2021 te starten met de CEMI-opleiding. Ik kon gelukkig meteen 

aanschuiven bij de reeds in 2019 maar door Corona uitgestelde opleiding.   



 

  

 



Afgelopen maanden heb ik dan naast mijn baan en gezin mij ook intensief beziggehouden met 

de theorie, de bouw en de praktijk van deze molen. Mijn harde werken is op 13 mei 2022 

beloond met het halen van het laatste onderdeel van mijn examens. Hierdoor heb ik alle 

benodigde badges gehaald voor mijn CEMI-certificaat Koren stelling zelfzwichting.   

  

Nu ik mijn CEMI-opleiding heb afgerond is het voor mij zaak 

om in het eerste jaar minimaal 100 uur zelfstand of als 

molenaar van dienst te gaan draaien zodat ik mijn draaiuren 

krijg. Daarna is het door mij behaalde certificaat een blijvend 

feit. Voor mij is de Windlust nu ook de molen waar ik samen 

met Lex en Marius ga draaien. Mogelijk dat ik de toekomst ook 

nog wel eens een uitstapje maak naar een poldermolen. Maar 

zoals het er nu uitziet blijft de Windlust mijn thuisbasis voor het 

vak Moleninstandhouder.   

  

Ik hoop u allen een keer te zien zodat ik nog meer over mij 

maar zeker over de molen en het vak kan vertellen.   

  

Tot ziens in de Molen  

  

Jacco de Maat  

 

 

 

 Leestip uit de Boekenkast. 
 

Deze keer is er gekozen voor de titel: IN HET 

MAANLICHT geschreven door Nicci Gerard. Nicci 

Gerrad is de vrouwelijke helft van Britse schrijvers 

echtpaar Nicci Gerrard en Sean French. Dit duo is 

wereldberoemd om hun thrillers en korte verhalen. In 

onze dorpsbibliotheek vind je dan ook bijna een hele plank vol van dit duo, samen schrijven 

ze onder de naam Nicci French. 

 

In het maanlicht gaat over Gaby en Connor, ze lijken een liefdevol 

huwelijk te hebben. Als hun zoon Ethan naar de universiteit gaat, krijgt 

Gaby last van het lege nest syndroom. Gaby en Connor zijn weer alleen, 

een kans om hun relatie opnieuw te ontdekken. Maar er wordt een 

persoon gemist in Gaby's leven; iemand die ze niet kan vergeten: haar 

jeugdvriendin Nancy. Als tieners deelden zij hun diepste geheimen, 

angsten en toekomstdromen. Als volwassenen ontdekten ze liefde: Gaby 

met Connor en Nancy met Gaby's broer Stefan. De vier werden 

onafscheidelijk, maar op een dag ging Nancy weg. Na twintig jaar voelt 

Gaby de behoefte om naar haar opzoek te gaan. Maar wil Nancy wel 

gevonden worden? 

 

Onze oproep voor nieuwe boeken blijft gelden; heeft u boeken over, liever niet ouder dan 10 

jaar. Schenk ze dan aan de dorpsbibliotheek. 

Foktje Faber en Corrie van der Laan 



  



Van de werkgroep                                      
Evenementen 

 
 

Waar een grote groep Schildjers zaterdagochtend 16 april verrast werden door een mooie bos 

tulpen, konden de kinderen ’s middag in de Pompel paaseieren zoeken. Naast de extra 

chocolaatjes die verstopt waren, was er ook nog een andere leuke verrassing, namelijk ......het 

springkussen. De kinderen hebben fanatiek gezocht, gespeeld en geknutseld. Een geslaagde 

dag, aldus de werkgroep Evenementen. 
 

 
 

Zoals sommigen van jullie misschien al weten gaan Rammona, Gabriella en Dennis na de 

zomervakantie (2022) uit de werkgroep. Dit betekent dat alleen Kate nog zal overblijven.... 

Hierbij dus een oproep aan alle Schildjers: kom de groep versterken!  

Nu we alle corona- maatregelen achter ons kunnen laten, zou de werkgroep het leuk vinden 

om weer volop activiteiten te organiseren. Want de grote en kleine Schildjers missen 

natuurlijk de bazaar, live- muziek in de Pompel, knutsel- en speelmiddagen, bloemschikken 

en ga zo maar door.  

Dus laat van je horen. Heb je vragen en/ of interesse, stuur Kate gerust een whatsappje; 

0646469014. 

 

 

 

Met creatieve groet, 

De werkgroep evenementen Overschild 
 



  



Even voorstellen  

Kirsten en Arjan van Gulik 
 

Hallo, 

 

Wij zijn Arjan en Kirsten van Gulik en 

wonen sinds eind december aan de 

Meenteweg 6 Overschild. 

Arjan komt oorspronkelijk van de 

Veluwe en Kirsten is in deze buurt 

opgegroeid. 

 

Wij hebben drie kinderen: 

Lorenzo van 14 

Angelo van 11 

Lideweij van 14 maanden 

Verder leven we hier samen met 2 

honden en 7 katten. 

 

Verder hebben we nog spontaan twee 

eenden, een Koekkoek, hazen, vogeltjes, 

een heel aantal muizen, twee ratten en 

een steenmarter erbij gekregen. De muizen worden al minder dankzij de katten en de steenmarter bouwt 

zijn eigen feestje in de dakgoten. We zijn benieuwd wat voor beestjes we nog meer gaan tegenkomen. 

Zelf hopen we op korte termijn een aantal kippen toe te kunnen voegen aan de beestenbende.  

Sinds kort hebben we nieuwe buren! Schapen, lammetjes, koeien en kalfjes. Heerlijk genieten dus! 

 

Arjan heeft een eigen bedrijf genaamd ‘Vloerengilde’. Voor uw nieuwe vloeren, gordijnen, 

binnenzonwering en noem maar op, kunt u dus bij hem terecht. 

 

Kirsten is oorspronkelijk leerkracht (speciaal) basisonderwijs maar heeft sinds een paar jaar een 24 uurs 

zorg woonbegeleiding. 

Dus eigenlijk moeten we nog twee mannen aan jullie voorstellen! Namelijk Henk en Lau, onze bewoners 

van de woonvorm. 

Maar eigenlijk horen Henk en Lau gewoon bij ons gezin. Niet meer weg te denken uit de inboedel. Wie 

weet kunnen ze zichzelf een keertje voorstellen. 

 

We genieten ontzettend van het wonen 

hier! De rust, de natuur, het huis. 

Eigenlijk van alles! 

Oh ja, de deur draait hier naar binnen 

dus kom gerust eens langs voor een 

kopje koffie! 

 

Groetjes, 

Arjan & Kirsten 

Lorenzo 

Angelo 

Lideweij 

 



 



Blokum-Zweden 
 

Fam. van Rooijen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste oud-dorpsgenoten, 

 

Wij wonen inmiddels sinds 31 maart in Zweden. In juni vorig jaar hebben wij besloten om te 

emigreren. Nadat wij ook in Denemarken hebben rondgekeken hebben wij toch besloten om 

naar Zweden te gaan. In Blokum hadden wij een modern melkveebedrijf en toch zijn wij 

vertrokken. In Nederland is een gevecht om de ruimte ontstaan en daar hadden wij geen goed 

gevoel bij. Uiteindelijk leek het ons beter om de ruimte op te zoeken voor ons en de volgende 

generatie. Zowel Marjolein als mijn ouders zijn 50 jaar geleden vanuit het midden van het 

land naar Groningen gekomen voor de ruimte…. Zo zien wij dat nu ook weer en ook wel een 

stuk avontuur. Zweden heeft 10 miljoen inwoners in een land dat 10x zo groot is als 

Nederland en bovendien is de zelfvoorzieningsgraad voor de zuivel(eigenlijk voor de gehele 

landbouw) slechts 70%. Ondanks dat de regels hier rondom de dierhouderij streng zijn 

worden de boeren wel gewaardeerd vanwege de voedselproductie. Een Zweed koopt bij 

voorkeur ook altijd Zweeds en het liefst regionaal. Qua ruimtelijke ordening zijn hier niet veel 

regels, een bouwblok kennen ze niet eens. Milieu- en dierwelzijnsregels zijn hier wel heel 

streng. 

 

Uiteindelijk hebben wij een jongvee opfokbedrijf kunnen kopen met ruim 400 hectare land 

waarvan bijna 300 hectare gras- en bouwland en de rest is bos en moeras. De grondsoort is 

overwegend dalgrond maar ook klei grond. Het unieke aan dit bedrijf is dat alle grond aan één 

gesloten ligt en dat er verder geen extra woonhuizen op het erf staan. Wij hebben ook wel 

boerderijen bekeken waarbij tot wel 8 huizen op het erf stonden. Nu staat er een stal voor het 

vrouwelijk jongvee en een stal voor de ossen(gecastreerde stieren). Wij hopen eind dit jaar te 

starten met de bouw van een ligboxenstal voor de melkkoeien en dan daadwerkelijk volgende 

jaar te starten met het melken. Omdat Zweden strenge veterinaire eisen heeft konden wij onze 

koeien niet meenemen.  

De 3 honden en de paarden konden wel mee en zijn hier inmiddels ook. Inmiddels zitten wij 

hier nu twee maanden. Sinds augustus waren wij in Nederland al gestart met Zweedse les. 



Twee keer per week kregen wij thuis les en 

daarnaast via allerlei taal-apps op de 

telefoon. Nu wachten wij nog op ons 

Zweeds persoonsnummer zodat wij hier ook 

weer naar schoolkunnen voor de Zweedse 

les. Wij hebben in maart al een aanvraag 

voor persoonsnummers ingediend, lang leve 

de Zweedse bureaucratie, zonder deze 

nummers kan je helemaal niks. Geen 

verzekering, bankrekening, zelfs geen 

sportclub. De jongens spelen nu tijdelijk 

voetbal onder een valse naam. Dankzij de 

hulp van de vorige eigenaar kunnen wij het bedrijf wel door laten draaien als wij bijvoorbeeld 

materialen of voer willen bestellen. Thijs, de jongste zoon is gelijk naar school gegaan en 

uiteraard voetbal. Hij heeft het prima naar zijn zin en je merkt ook dat hij het snelst de taal 

gaat beheersen. Als je hier in het buitengebied woont wordt je met een schoolbus opgehaald 

en weer thuis gebracht. Ook krijgen alle leerlingen op het basisonderwijs een warme maaltijd 

op school. Hier blijven alle kinderen tot en met klas 9 op dezelfde school zitten met relatief 

veel vrijheid. Bas, de middelste zoon werkt volledig mee maar heeft hier het uitgaansleven al 

ontdekt en zit ook op voetbal. Wouter, de oudste is nu nog een maand in Nederland om zijn 

studie levensmiddeltechnologie af te ronden en komt dan ook hierheen en wil dan in Zweden 

werk zoeken. Voor ons zelf is het veel regelen, alles is nieuw en je hebt geennetwerk. Om het 

Zweeds te leren beginnen wij altijd in het Zweeds en als we vastlopen, gaan we wel verder in 

het Engels of gebruiken het Nederlandse woord. Behoorlijk veel woorden komen overeen met 

het Nederlands. De klemtoon ligt hier bijna altijd op de eerste lettergreep in de Nederlandse 

taal juist niet. Dat geeft nogal eens verwarring dan gebruik je wel het juiste woord maar leg je 

de klemtoon verkeerd en heeft het opeens een andere betekenis. 
 

 

Alle dagen zijn wij hier met veel plezier bezig. Het land is echt groot, ondanks dat wij in een 

redelijk dichtbevolkt gebied wonen, beleven mensen hier afstanden heel anders dan in 

Nederland Het landschap is hier licht glooiend met hoofdzakelijk een landbouw functie. Ook 

zie je veel bosbouw en zelfs nog turfwinning voor de energie of potgrond. Uiteraard stenen, in 

een rivierdelta als Noordwest- Europa ken je dat niet, in allerlei maten en vormen. Dat is iets 

waar je wel aan moet wennen met de machines. Bij elke grondbewerking de stenen opruimen 

en in het voorjaar met een grote rol het land rollen om de stenen terug te drukken. Het seizoen 



start hier wel een maand later maar door het hoge aantal zonuren maakt het voor de groei niet 

veel uit. Nu is het ‘s ochtends al om 3:30uur licht.  

Ook de regenval is gelijkmatiger verdeeld over het seizoen met relatief droge winters. Dat 

betekend dat het aantal werkbare dagen wel veel kleiner is om bijvoorbeeld in te kuilen of het 

land in te zaaien. Daardoor zie je hier ook grote machines en tractoren. Hoeken van de 

percelen worden niet gebruikt alles wordt in de bocht meegezaaid. Regelmatig zie je bulten 

met stenen midden in het land. De echt ruige percelen met veel stenen en bomen worden veel 

gebruikt voor de vleesveehouderij. Qua dierhouderij zie je dat boeren bijna allemaal 

grondgebonden zijn zowel bij de koeien als kippen en varkens. Bijna iedereen verbouwt hier 

zijn eigen krachtvoer in de vorm van tarwe, gerst, haver en veldbonen. Boeren gaat hier op 

een heel andere schaal en ook, op een andere manier door de natuurlijke hindernissen van het 

land zoals de glooiingen en de stenen en bomen. Al het land is hier ook gedraineerd, meestal 

op een buizenstelsel in de grond omdat hier weinig sloten zijn. Qua voorzieningen zijn wij 

gericht op Falköping, een stad met 25.000 inwoners hier wonen wij 5km vandaan, dit is een 

plaats met voor dit gebied een regiofunctie. Veel grote supermarkten bouwmarkten, 

woonwinkels en een ziekenhuis. Vanuit ons huis kunnen wij het skigebied van deze regio zien 

liggen. Dit maakt het voor ons natuurlijk helemaal compleet. Al met al zijn wij dik tevreden 

met deze stap en zien wij er naar uit om volgend jaar weer koeien te melken. 
 

 

Hejdå, 

 
 

Thijs, Bas, Wouter, Marjolein & Koen van Rooijen 
 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

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 
  



Dag allemaal, 

 

En dan is OVERSCHILD 2.0 al afgelopen! Wat was 

het een belevenis om dit te kunnen en mogen doen 

en wat een fijne reacties hebben we gehad van ons 

publiek.  

Het was voor veel van onze bezoekers 

confronterend, ook voor de spelers.  

Het was voor veel van onze bezoekers zeer 

herkenbaar, zo ook voor de spelers.  

Het was voor veel bezoekers pijnlijk, ook voor de spelers. 

Maar we hebben ook gelachen en onze frustraties verbeten, we hebben proberen te laten zien 

in wat voor mallemolen we terecht zijn gekomen als dorp en dat het door zoveel mensen ook 

herkend wordt zegt genoeg over de voorstelling.  

 

Als spelers hebben we een drukke periode achter de rug en ik mag al verklappen dat we in 

juni nog een keer gaan spelen en dan voor de mensen die aan de andere kant van het loket 

zitten.  

Vanuit diverse disciplines hebben we gehoord dat onze voorstelling gezien moet worden door 

de mensen die in het werkveld van ons zitten, de professionals zeg maar. Er zijn mensen die 

zelfs een mail hebben gestuurd naar de parlementaire 

enquêtecommissie met het verzoek om in Overschild te 

komen kijken en ook meneer Vijlbrief heeft een 

soortgelijk bericht gehad.  

We willen ze graag in de gelegenheid stellen om 

OVERSCHILD 2.0 te ervaren. Henriette Verhoeff gaat 

ons daarbij helpen en het voorstel is in de diverse 

organisaties uitzetten.  

Het is voor ons de kers op de taart om ook aan “de 

andere kant” te mogen laten zien wat er met ons 

gebeurd, ik noem het belevingstheater.  

 

De voorstelling had een bijzonder karakter. Je liep zomaar de voorstelling in en had eigenlijk 

geen idee dat je direct al onderdeel bent van het verhaal. Alle bezoekers werden hartelijk 

ontvangen op het plein en kregen een vragenlijst om in te vullen. Iedereen gaat braaf zitten 

invullen…… Na het invullen van de formulieren krijg je een batch en kun je dan eindelijk 

naar binnen en hoop je op een warme ontvangst. Voor een aantal bezoekers was dat ook zo 

maar voor een ander deel is het maar 

een schrale bedoening. Als je mazzel 

hebt krijg je koffie maar er zijn ook 

mensen die het met een bekertje 

water moesten doen of helemaal 

niks!  

Er zijn echt mensen geweest die 

verontwaardigd waren en dat konden 

we goed begrijpen maar regels zijn 

nu eenmaal regels en als je in de 

juiste “batch” zit krijg je het allemaal 

maar in de andere “batch” krijg je dat 

weer niet, daar kunnen we niets aan 

doen.  

 



  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  

  
  

  

  

        



De daarop volgende scene is het supersterke spel van de Schildgroep. Een scene die de vinger 

op de zere plek legt waarin zowel de “bewoner” als de “organisatie” beide gefrustreerd zijn en 

waar geen antwoorden komen.  

 

En dan verplaatst de groep zich naar buiten om het vleermuizenhotel te bewonderen met een 

echte vleermuizenexpert die precies kan uitleggen waarom de vleermuizen beschermd moeten 

worden.  

 

Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar een woning 

in aanbouw en is men getuige van de nieuwe bewoner die 

kansen ziet en de oud inwoner die door alle ellende 

Overschild heeft verlaten.  

 

Voor de laatste scene gaan we terug naar de Pompel waar 

een sociaal werker zich ontfermt over de groep en tegen wil 

en dank de bewoners voor zich probeert te winnen. Het 

heeft allemaal met vertrouwen te maken en daar zit nou net 

de moeilijkheid. De man 

moet het aan den lijve 

ondervinden en we hopen 

van harte dat hij er iets van opgestoken heeft en wensen hem 

van harte beterschap. En dan het lied, steeds weer moest ik 

een traantje wegpinken. De tekst is bewerkt door onze 

regisseuse Marjon Bouma en Rens Koldenhof heeft voor de 

muziek gezorgd.  

Vanaf deze plaats speciale dank aan Marjon voor de regie. Zij 

heeft er in korte tijd voor gezorgd dat de voorstelling is 

geworden wat het nu is. Ze kon binnen no time de tekst voor 

het eindlied zomaar uit haar creatieve mouw schudden. 

Chapeau! 

 

Ik kijk in dankbaarheid terug op een lastig traject want dat 

was het zeker. Je probeert als speler afstand te nemen van de 

werkelijkheid maar dat is best lastig met 

de wetenschap hoeveel mensen dit hele 

proces nog moeten doormaken. We 

hebben geprobeerd om de inwoners van 

Overschild een stem te geven met dit 

stuk en we hopen dat er een kleine troost 

vanuit is gegaan en uiteindelijk ook een 

glimlach heeft laten zien.  

Ondanks alle ellende hebben we kunnen 

genieten van weer een theaterseizoen.  

Voor foto’s en andere info kunt u terecht 

op onze website 

www.deschildgroep.nl   
En door ons te volgen op facebook bent 

u steeds op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes. 

 

Met theatrale groet, 

Klaasje  

http://www.deschildgroep.nl/


  

 

• Nieuwbouw •   Onderhoud  

• Verbouw  •   Agrarisch  

• Renovatie  •   Aardbevingsbestendig bouwen  

  

  

  

Hoofdweg 90  T: 0598 432 444  9628 CR 

Siddeburen   www.fledderman.nl  
  

  

  



Column 

Overschild 2.0 en dat 2 keer. 

(Shocking) 

 

Stel je voor dat in een dorp als 

Overschild bij zo’n 70 % van de 

woningen opeens een nieuwe auto zou 

staan. Dan denk je dat de hoofdprijs van de 

Postcodeloterij in Overschild is gevallen. 

Echter in Overschild staat in zo’n 70 % van de 

gevallen een nieuw huis naast een oude auto. 

Dan moet er wel een ramp zijn gebeurd. 

Op mijn E Bike kan ik zo maar grotere 

tochtjes maken en één van de eerste was een 

rit naar Overschild. Totale verwarring. Ik wist 

dat ik Overschild was binnengefietst, maar ik 

herkende het dorp niet. Ondanks alle berichten 

was ik niet op deze verpletterende indruk 

voorbereid (Overschild 2.0). Wel wist ik dat 

het geen weelde was ook al was heel veel 

nieuw. Waar nieuw is, is oud weg. Je woonde 

in een al oud dorp en nu woon je in een 

nieuwbouwwijk. Dit is ook alleen maar de 

buitenkant. De ellende die de ramp heeft 

veroorzaakt zit bij de bewoners. Het zal nog 

tijden duren voordat zij in hun nieuwe 

onderkomens het zelfde gevoel hebben als zij 

dat hadden in hun oude huizen. 

Veel van wat de bewoners hebben 

meegemaakt en nog meemaken werd getoond 

in de theaterproductie Overschild 2.0 door de 

Schildgroep welke wij op 29 mei bezochten. 

Nou is het al jaren een feest om de 

theaterprestaties in Overschild te bezoeken, 

maar dit had ik niet verwacht. Ex, tijdelijke, 

Beemster (Bedum) Klaasje Pen heeft mij ooit 

verzekerd dat zij zich niet aan het thema 

aardbevingen zou wagen omdat de Schildjers 

er tot over hun oren inzitten. Dat het in 2022 

toch is gedaan zegt iets over de staat van 

dezelfde Schildjers. De staat vertaal ik dan 

maar in kracht. 

Het is opvallend dat 3 vrouwen de drijvende 

krachten achter dit stuk zijn. Klaasje deed nu 

de productie. Zij heeft al jaren een goede band 

met theatercoach Astrid Warntjes, die de 

verhalen uit het dorp heeft omgezet naar 

theaterteksten. Met Marjon Bouma, uit Hellum 

(één 1/4 triathlon (fietsen/zwemmen/lopen) 

van de Pompel had men ook een regisseur van 

buiten. Het lijkt mij dat het in dit geval van 

belang was om mensen in het maakproces te 

hebben die de aardbevingsellende niet in zich 

zelf meenamen.  

Ter plekke (bij de Pompel) - Wij, 

bezoekers werden op het plein gelijk op 

het verkeerde been gezet. Een 

bureaucratische manier van afhandeling 

van de entreebewijzen viel ons ten deel. 

Formulieren invullen/een 

herkenningsnummer en ja hoor we mochten 

naar binnen. Zo langzamerhand werd duidelijk 

dat alle frustraties bij het afhandelen van 

schade aan ons, bezoekers, werd 

gepresenteerd. Bij het biljart kreeg één groep 

koffie/thee/tompoes en de andere slechts water 

of helemaal niks. 

In elke setting zaten acteurs tussen het publiek. 

Zij speelden inwoners die reageerden zoals ik 

ook had willen reageren, maar ja ik was 

slechts toeschouwer. In het lokaal waar we 

terecht kwamen leverden 2 actrices een 

fantastische prestatie door met veel tekst niets 

te zeggen. Ofwel zij vertegenwoordigden de 

overheid/NAM you name it. 

Natuurlijk ga je met de Schildgroep ook naar 

buiten (de steeds weer genoemde rondleiding). 

Eerst kwamen we uit bij de vleermuizentoren. 

De hoeder daarvan legde uit dat de 

vleermuizen in Overschild volledig ontheemd 

geraakt waren door de afbraak van al die 

beschadigde huizen. In deze toren zijn ze 

veilig. Aan het eind van het verhaal bleek de 

vleermuizenhoeder zelf een vleermens te zijn. 

Dan het nieuwe dorp in. Bij een bouwplaats 

waar het fundement er net in ligt gaat het stuk 

verder. 

Vervolgens belandden we in de sportzaal. Hier 

komen werkelijkheid en theater het dichtst bij 

elkaar. 

Drie acteurs vertellen over hun ervaring 

rondom de aardbevingsellende. Drama hoef je 

niet te dramatiseren, de gevoelens van de 

bewoners/acteurs waren echt. Shocking. 

De goeroe die aan damagecontrol kwam doen 

probeerde een open hartoperatie met Kusje 

erop te genezen. 

Heeft het nieuwe Overschild zijn/haar karakter 

verloren? Nee, het aangezicht is anders, maar 

het karakter van het dorp wordt bepaald door 

de Schildjers zelf. Met een beetje hulp van 

buiten heeft de Schildgroep aangetoond dat 

men zich in Overschild niet laat piepelen. Dat 

kan alleen maar als je te maken hebt met 

mensen met ballen. 

Het is een grote eer om voor deze mensen een 

stukje te mogen schrijven. 

Jan Hesseling 



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/
mailto:alexbadkamers@gmail.com


Fotowedstrijd ‘Groeten uit Overschild’ 2022 
  
 

Doe je weer mee aan de fotowedstrijd  

‘Groeten uit Overschild’ 
 

De fraaiste en/of meest bijzondere foto’s zullen worden gedrukt op een verjaardagskalender 

die eind van dit jaar huis aan huis wordt verspreid in 

Overschild. Een nieuw idee van de werkgroep uit het dorp, 

na het succes met de ansichtkaarten van de vorige jaren. 

Het thema is dit jaar vrijgegeven en er mogen ook oude 

foto’s worden ingezonden. Wel graag één foto per persoon. 

Een jury, bestaande uit bewoners, zal ook dit jaar een keuze 

maken uit de inzendingen. 

 

Het sturen van de foto’s kan tot en met 15 september a.s. 

via de mail naar opbouwwerker Henriëtte 

Verhoeff.h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl 

 

 

Maak kans op jouw foto op een kalender. Doe je (weer) mee? 

We kijken weer uit naar de inzendingen! 

De werkgroep ‘Groeten uit Overschild’ 

 

Kéz, Marian, Loes, Peter en Henriëtte. 

 

mailto:h.verhoeff@kwartierzorgenwelzijn.nl


 



Kinderspeelweek 2022 
 

`      15 t/m 19 augustus  
 

       Week 33  

 

 
Over een aantal weken is het alweer zover.  

Dit jaar vieren we de Kinderspeelweek met het thema: Natuur! 

 

Noteer onderstaande alvast op de kalender:  

 Op zaterdagavond 13 augustus vanaf 20.00 uur is de vergadering voor alle 

vrijwilligers in de tent op het Kosterserf. Tijdens deze vergadering maken we de 

planning van de week/groepsindeling bekend en krijg je handvaten om de week te 

overleven. Er wordt wél verwacht dat je hier bij bent. Kun je nou echt niet? Laat dit 

dan op tijd weten aan een van de bestuursleden. Om 20.30 uur beginnen we met de 

Muziek-QUIZZ!! Een aftrap van de O zo gezellige week! (Maak groepen van max. 5 

personen, dit kun je natuurlijk ook nog op het veld regelen). Opgave is niet nodig. De 

bar is tot 00.00 uur geopend, om 00.30 uur moet het veld leeg zijn.  

 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 aan 

een gezellige avond…Kom langs op het Kosterserf in Overschild! De avond begint 

om 19.00 uur en de muziek gaat uit/bar gaat dicht om 00.30 uur. Ouders let op.. Deze 

avond zijn jullie zelf verantwoordelijk voor jullie kinderen! Natuurlijk is er ook dit 

jaar weer een verkleedwedstrijd. Veld leeg om 01.00 uur. Tot dan! 

 

Net als andere jaren:  

 Iedere ochtend wordt de leiding (ook ouders die meedoen als leiding) om 9.15 uur 

verwacht. Neem dan gerust je kinderen mee, die vermaken zich wel in de speeltuin.  

 De kinderen worden iedere ochtend om 09.30 uur verwacht, waarna het lied zoals 

ieder jaar weer zal klinken...  

‘Van voor.. naar achter.. van links.. naar rechts…’ 

 De dagindeling voor kinderen is als volgt:  

- Ochtend -> 09.30-12.00 uur 

- Pauze -> 12.00-13.30 uur kinderen eten thuis (tenzij anders aangegeven) 

- Middag -> 13.30-16.00 uur 

 Om 16.00 uur eindigen we de dag met een nabespreking voor de leiding. Ook hier 

geldt.. ouders die meedoen met kinderen.. wees erbij! Dit geeft ons de mogelijkheid 

om de dag door te spreken.  

 Binnenkort komen wij weer langs de deuren voor de collecte. Iedere gift is welkom! 

Woon je nu (tijdelijk) niet meer in het dorp en wil je wel een donatie doen? Vraag dan 

ons rekeningnummer aan een van onze bestuursleden!  

 Door de weeks is de tent iedere avond geopend. De bar sluit om 23.00 uur, om 23.30 

uur moet het veld leeg zijn (m.u.v. de vrijdag uiteraard).   

 

 

 

 



 

 

  

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   
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De speelregels: 

 Kinderen jonger dan 4 jaar mogen onder begeleiding van een van hun/beide ouders 

komen ‘snuffelen’. Dit kan niet op dagen wanneer we met de bus weggaan. Hier zijn 

geen kosten aan verbonden, maar het is wel gewenst om je op te geven via de website!   

 Je mag meedoen als je 4 jaar of ouder bent.  

(Kosten €12,50 per kind voor de hele week of €3,- per dag)  

 Je bent jeugdleiding vanaf je 13
e
 of als je in de maand augustus jarig bent. Hier 

kunnen wij helaas geen uitzonderingen in maken. Dit om teleurstelling en 

misverstanden te voorkomen.  

(Alle leiding doet gratis mee, jullie hulp wordt zeer gewaardeerd) 

 Op bepaalde momenten in de week wordt verwacht een Kinderspeelweek T-shirt te 

dragen, dit zal worden aangeven op de weekplanning. T-shirts kosten €7,50. Heb je 

een T-shirt nodig? Geef dit aan bij de opgave of tijdens de speelweek. Geef dan ook je 

maat door. Natuurlijk is er de gelegenheid om de shirts eerst te passen.  

De weekplanning maken we binnenkort bekend. Volg ons op Facebook en/of Instagram! 

Zonder kinderen en zonder vrijwilligers is er geen speelweek! En geef toe.. dit is een van de 

leukste weken van het jaar! Voor vragen mag je bellen met Sandra 06-25598785 of Fleur 06-

34468408. Geef je snel op via de website: www.kswo.nl!  

 

Nog een nieuwtje: 

 Het is gelukt! Er is een nieuwe kabelbaan geplaatst in de speeltuin! Hier zijn wij 

ontzettend trots op en wij hopen dat veel kinderen hier plezier aan mogen beleven! Het 

hele jaar door… Als bestuur willen we dit vieren met een speciale opening. Datum en 

tijd volgt op Facebook!  

 

We zien jullie graag weer tijdens de Kinderspeelweek!  

 

Bestuur Kinderspeelweek Overschild 

Johan, Martijn, Sandra, Mark, Fleur en Marleen 

 
  

http://www.kswo.nl/


 

  



 

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? 
 

Emilliano Gabriella 

 2. Waar wonen jullie? Overschild Overschild 

 3. Hoe oud ben je? 

 
6 28 

 4. Waar ben je geboren? 

 
Groningen Delfzijl 

 5. Wat is er zo leuk aan mama/  

papa? 
Dat ze zo lief is  

 6. Wat is er zo leuk aan 

“Kind”? 
 lieve sociale/beleefde jongen 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 
Naar school 

Eerst verantwoordelijke 

verzorgende vliethoven 

 8. Wat vind je vervelend om te 

doen? 
Op de trap zitten Was opvouwen 

 9. Hebben jullie huisdieren? 
2 Honden, een Poes en 2 

paarden 

2 Honden, een poes en 2 

paarden 

10. Wat eet je het liefst? Spareribs Alles wat ongezond is 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Zwemmen Fitnes en Paardrijden 

12. Welke muziek vind je leuk? 
Ik vind je lief zoals je bent-

Maan 
Hardstyle 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 
Naar de bioscoop Spelletjes 



14. Waar ga je het liefst heen 

met  vakantie? 
Bollo de Beer (Landal) Waar het warm is 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Opa Jur vrieling 

16. Wat wil je later worden als 

je groot bent? 
Politie Heeel oud en gezond 

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Speelweek de Vrijheid 

18. Ben je verliefd? Nee Bah! Ja op Dennis 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  
 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Leonie en Sem 

 



 

 

 

Beste Schildjers,

 

Hierbij weer de update van de nieuwste vereniging in het dorp, met deze keer o.a. nieuws over de leuke 

kortingsactie die we hebben op de dorpsvlag in samenwerking met de vereniging Dorpsbelangen Overschild. 

 

Iedereen in het postcode gebied van Overschild kan nu een dorpsvlag kopen met € 10,- korting. Hoe werkt het: 

De vlag kost € 25,- en u krijgt hiervan € 10,- vergoed door de vereniging Dorpsbelangen. Na aankoop van de 

vlag krijgt u van ons een coupon ter waarde van € 10,- die u kunt inleveren bij de vereniging Dorpsbelangen. U 

krijgt van hen dan € 10,- contant retour. Per adres kan dit eenmalig en ook met terugwerkende kracht. Een ieder 

die al een vlag heeft kan dus nog een coupon ophalen bij ons. We hebben weer nieuwe vlaggen in huis, er zijn 

er dus nog genoeg. U kunt de vlaggen bestellen via 06-12507814 en de coupons kunnen ook via dit nummer 

aangevraagd worden. 

 

Onze vereniging heeft als doel om mensen bij elkaar te brengen met interesse voor vlagenmasten, vlaggen en 

vaandels. Met de dorpsvlag willen we een soort verbondenheid creëren. Behalve een wapperend stuk stof is een 

vlag ook een symbool. Het kan een symbool zijn voor een land, een stad, een dorp, een vereniging en nog veel 

meer. Neem nu als voorbeeld de Oekraïense vlag, momenteel in heel Nederland overal te zien. In officiële 

vlaggenmasten van de overheid, tot de vlaggenmasten, vlaggenstokken en slaapkamerramen bij de mensen 

thuis wordt verbondenheid getoond met het Oekraïense volk en hun vlag is het symbool. Blauw en geel. 2 

kleuren zijn voldoende om de boodschap over te brengen. 

 

Het doet ons dan ook goed om te zien dat er inmiddels al zoveel Schildjer vlaggen aan mast en gevel pronken. 

Ook buiten onze dorpsgrenzen wappert her en der al een Schildjer vlag. Er zijn vlaggen verkocht in 

Wagenborgen, Schildwolde en Slochteren. We hebben er zelfs 1 naar Denemarken en 1 naar Bonaire zien 

vertrekken. 

 

Ons ledenbestand is het afgelopen kwartaal weer gegroeid. Lid #017 aan de Graauwedijk 49 heeft van ons een 

tijdelijk lidmaatschap gekregen. Tijdelijk inderdaad, omdat de mast niet aan de eisen voldoet die wij stellen. 

Lid #017 heeft ons toegezegd dat na de nieuwbouw van hun pand er een volwaardige mast wordt geplaatst. 

Onze leden kunt u overigens herkennen aan de rode lidmaatschapssticker op de vlaggenmast. Tevens zijn 

aspirant-lid #027 en aspirant-lid #007 in de afrondende fase. Beide masten staan inmiddels in de grond te 

pronken aan de Graauwedijk 27 en de Graauwedijk 56. Zij worden het komende kwartaal door ons bezocht en 

hopelijk slagen zij met vlag en wimpel. Meer hierover in de volgende Schildjer Proat.  

  



Het komende kwartaal staan aspirant-leden #069 en #078 op de agenda om te worden bezocht door ons. Ook 

meer hierover in de volgende Schildjer Proat. 

 

Op 16 juli aanstaande zullen wij alweer onze 3e Algemene Leden Vergadering houden en deze keer over het 

afgelopen jaar: 2021. De leden die in 2022 lid zijn geworden zullen hier ook voor uitgenodigd worden, zodat zij 

kunnen zien waar we zoal druk mee zijn. Na 2 Covid jaren hangt de vlag er nu weer goed bij en zien wij uit 

naar het komende kwartaal. 

 

 

Met wapperende groeten, 

Wilfred Stok 

Voorzitter Wave Your Flag 

 

Contactinformatie: 

VLAGGENMASTVERENIGING WAVE YOUR FLAG 

E-MAIL: VMV.WYF@OUTLOOK.COM 

WhatsApp: 06-12507814 

KvK: 82328773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordt lid van 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 
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Persbericht 
Zummerbühne zoekt amateurmuzikanten, figuranten en vrijwilligers voor in de 

muziektheatervoorstelling Hollands Hoop 

7 april 2022, Groningen - Deze zomer speelt de allereerste Zummerbühne-productie Hollands Hoop 

van 17 augustus tot en met 11 september in Overschild. Binnen deze muziektheatervoorstelling is 

veel ruimte voor Groningers om zelf mee te doen. Als figurant, muzikant of als vrijwilliger achter 

de schermen. Inwoners uit de provincie Groningen die het leuk vinden om mee te doen kunnen zich 

vanaf nu aanmelden via zummerbuhne.nl. 

Samenspel tussen professionals en amateurs 

De muziek in de voorstelling wordt gespeeld door een 27-koppig orkest van professionele muzikanten. 

Dit orkest krijgt ondersteuning van 30 amateurmusici die samen het Hollands Hoop Harmonieorkest gaan 

vormen. Dit harmonieorkest speelt mee tijdens alle voorstellingen. Als muzikant speel je enkele nieuwe 

muziekstukken samen met een orkest van professionele muzikanten en solisten. “Wat wij met 

Zummerbühne willen is professionals en amateurs samenbrengen en ze gezamenlijk laten schitteren in 

een buitengewoon prachtige voorstelling voor nieuwsgierige oren en ogen. Het is natuurlijk geweldig om 

als Groninger mee te mogen doen aan een dergelijk grote en professionele productie”, aldus componist en 

artistiek leider van Zummerbühne Reinout Douma. 

Zummerbühne is op zoek naar muzikanten die één van de volgende instrumenten kunnen spelen: klarinet, 

saxofoon, fluit, trompet, hoorn, trombone, bas, tuba, bariton, euphonium of slagwerk. 

Belangrijke rol weggelegd voor figuranten en vrijwilligers 

Groninger amateurspelers kunnen zich opgeven voor een figurantenrol. Figuranten kunnen een rolletje 

krijgen in de voorstelling of de entourage eromheen, waarmee ze bijdragen aan de beleving van het 

publiek en het succes van de voorstelling. Zakelijk leider Emil Klok hierover: “We vinden het belangrijk 

Hollands Hoop echt voor én samen met Groningers te maken. Het is het moment voor Groningers en 

Groningen om te laten zien wat we allemaal in huis hebben.” Figuranten hebben een rol gedurende de 

voorstelling, maar ook vooraf bij aankomst van het publiek. 

Naast figuranten en amateurmusici zoekt Zummerbühne ook vrijwilligers voor achter de schermen. Zo 

kunnen vrijwilligers helpen achter de bar en bij de kaartcontrole, maar ook als publieksbegeleider of 

productieassistent. Emil Klok: “Of je nu 16 of 96 bent, je bent van harte welkom om bij te dragen aan 

deze productie! Samen maken we er een fantastisch visitekaartje voor Groningen van. Zonder hulp van 

vrijwilligers en figuranten geen Zummerbühne-productie.” 

Aanmelden 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Zummerbühne, er wordt dan op korte termijn 

contact met ze opgenomen. Om mee te kunnen doen als figurant of amateurmuzikant moet iemand 

minimaal de helft van de voorstellingen beschikbaar zijn en in de provincie Groningen wonen. 

Aanmelden kan vanaf nu via zummerbuhne.nl/voorstelling/doe-mee 

  

https://www.zummerbuhne.nl/voorstelling/doe-mee


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   
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EET SMAKELIJK 

Wentelteefjes 

met 

banaan 

en 

chocola 

 

 

 

 

 

Heb je wat oud brood liggen, maak dan deze wentelteefjes met banaan en chocola!  

Overheerlijk en makkelijk te maken. 

Categorie: Ontbijt, lunch 

Bereidingstijd: 25 minuten 

Recept voor: 2 personen 

Ingrediënten 

 4 boterhammen 

 100 ml melk 

 1 ei 

 bananen 

 pure chocolade 

 125 ml verse slagroom 

Bereidingswijze 

Verwijder de schil van de banaan en snijd de banaan in de lengte doormidden.  

 Smelt een beetje boter in een pan en bak de banaan circa 2 minuten per kant. Haal de banaan uit 

de pan en leg op een bord. 

 Meng het ei met de melk in een diep bord. Eventueel kun je de korstjes van het brood snijden.  

 Doop de boterhammen in het eimengsel aan beide kanten. Doe een beetje boter in een koekenpan 

en bak de wentelteefjes aan beide kanten circa 3 minuten totdat ze aan beide kanten licht bruin 

zijn. 

 Verwarm de slagroom in een steelpan. Als de slagroom warm is, voeg je de chocolade toe. Laat de 

chocolade op een zacht vuurtje smelten. Zet vervolgens het vuur uit. 

 Serveer de wentelteefjes met de gebakken banaan en wat chocoladesaus.  

 In plaats van de chocoladesaus kun je ook wat chocoladepasta op de boterhammen smeren voordat 

je ze gaat bakken.  

https://www.lekkerensimpel.com/wp-content/uploads/2021/09/588A1747.jpg
https://www.lekkerensimpel.com/ontbijtrecepten/


 

  

  

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 
  



Een heel gewoon meisje uit Hunsingo 

Wie in Hunsingo komt, ziet op het wapen van het plaatsje de afbeelding van een jonge ridder en een jong 

meisje die samen op een bruin paard zitten. Op de achtergrond straalt een ster. Merkwaardig genoeg, kan 

men in Marne precies zo'n wapen bewonderen. Wie mogen die jonge ridder en dat jonge meisje wel zijn, 

die aan Hunsingo en Marne een en hetzelfde wapen gaven? 

In de omgeving van Hunsingo woonde een aardig, bescheiden meisje. Ze had geen behoefte aan rijkdom 

en luxe, zoals veel andere vrouwen. Wanneer ze over haar toekomstige man 

mijmerde, kwam het niet in haar op om aan geld of sieraden te denken. Ze verlangde 

er slechts naar om samen met hem te leven van het geld dat hij eerlijk met zijn 

handen zou verdienen. Ze was nooit bang dat ze ongelukkig zou worden, want ze 

stelde weinig eisen aan het leven. Het geluk bestond voor haar uit een bestaan met 

man en kinderen, uit oud worden en kleinkinderen krijgen, en dan te sterven. Een 

vrouw die zo denkt, kan gelukkig worden in haar leven. 

Ze wist zelf niet hoe mooi ze was. Het was juist haar eenvoud die haar een 

geheimzinnige schoonheid verleende. Haar ogen straalden diepblauw als 

korenbloemen, en ze waren in volmaakte harmonie met haar zijdezachte, korenblonde 

haar. Haar neus was een tikje gebogen, en dit gaf haar gezicht iets aristocratisch. Ze 

stamde uit een oud, krachtig boerengeslacht. Ze had blanke, slanke handen, die 

ondanks hun fijnheid niets weeks in zich hadden. Haar hals was bloot: als een fiere, 

witte zuil rees hij op uit haar schouders. De mond was een beetje gewelfd. Hierdoor kreeg zij een 

hooghartig trekje, dat verwees naar de geërfde trots van haar voorvaderen. 

Vlakbij de boerderij waar ze leefde, woonde een rijke jonkheer, met veel versieringen op zijn wapen en 

veel op zijn geweten. Hij bekeek meisjes en vrouwen zoals een hengelaar vissen, en hij had net zoveel 

ondeugden als er onkruid is in het voorjaar. Hij leefde voor het genot, en voor het genot alleen. Hij had 

een knecht, die nog verdorvener was dan hijzelf. Deze vroeg hem op een dag: "Kent u het mooiste meisje 

van Hunsingo niet, heer?" 

De edelman keek hem verwonderd aan. "Zie je me voor een ezel aan?" - "Gisteren was ze nog een 

meisje," zei de knecht, "maar vandaag is ze een vrouw geworden." 

"Ja, zo gaat dat!" lachte de jonker, "de madeliefjes ontluiken in één enkele lentedag!" - "Zou u haar willen 

leren kennen?" - "Heel graag," zei de edelman. 

De volgende dag reden ze te paard tot aan haar vaders huis, en daar stegen ze af. Ze klopten aan de deur, 

die werd opengedaan door de jonge vrouw. 

"Ik heb dorst," zei de jonkheer, "kan ik hier een beker water krijgen?" 

Nu wist iedereen die op de boerderij woonde, wat voor vlees ze in de kuip hadden en met wat voor 

bedoelingen de edelman langskwam, maar een verfrissende dronk uit de waterput kan moeilijk worden 

geweigerd, en dus ging het meisje hem voor om de emmer te vullen. Op enige afstand volgde de heer, op 

het oog heel gedwee. 

Toen ze samen bij de waterput waren aangekomen, en zij de 

rinkelende ketting met de emmer in het gat liet zakken, boog hij zich 

over de stenen rand, en zei: "Diep daar beneden zie ik je beeltenis in 

het water." 

"U vergist zich," antwoordde het meisje lachend, "in de diepte daar 

beneden is het donker." 

"Dan komt het omdat je beeld op mijn netvlies is gegrift. Ik ben als 

een blinde, die altijd het beeld voor zich ziet dat hij het laatste op de 

wereld heeft aanschouwd." 

"U moet zo niet tegen mij praten," zei ze, maar ze klonk niet boos. 

"Ik ben maar een eenvoudig meisje en u maakt me verlegen door meer van mij te maken dan ik ben." - 

"Weet je, hoe ik je noemen zal? Madelief! Omdat je in één dag ontloken bent." 

"Is het niet uw gewoonte, om de kleine madelieven, die in één dag ontloken zijn, te plukken?" 

"Hahaha - die meisjes van Hunsingo weten ook alles!" - "Hier is uw beker water!" Ze had de emmer uit 

de put opgehaald, en ze liet de ridder drinken. Toen keerde ze zich om en wandelde op haar gemak naar 

de boerderij terug. De knecht keek haar spottend na, alsof hij zeggen wilde: "Denk je nu heus dat je aan 

hem kunt ontkomen?" 

In de tijd na hun ontmoeting, maakte ze pas goed kennis met zijn verleidingskunst, die hij tot in de 



puntjes beheerste. Hij sprak haar aan met zoete woorden. Hij leek altijd te weten waar ze was. Wanneer 

ze de wei inliep om de koeien te melken, kon hij vanuit het niets opduiken. En altijd bespeelde hij haar 

met de taal der liefde, een melodieus register dat zachte klanken aan zijn keel ontlokte. Maar ze sloot zich 

voor hem af, want ze wist waar hij op uit was. Zijn streken waren het onderwerp van gesprek in de buurt. 

Op een keer stond hij weer eens onverwacht voor haar. Hij probeerde haar in zijn armen te strikken, maar 

zij probeerde zich te ontworstelen. Ze was vlug en lenig, en dit ergerde hem zeer. 

 

"Hoe lang moet die aanstellerij nog duren?! Nog nooit heeft een meisje me zo de voet dwars durven 

zetten!" - "Laat me toch met rust! Kan de havik soms geen andere prooi vinden?" 

Hij barstte in een uitbundig lachen uit, verrast door haar antwoord. En zij maakte van deze gelegenheid 

gebruik te ontglippen, tot zijn grote verdriet. Weer was het haar gelukt aan hem te ontsnappen, het zachte, 

malse duifje, en hij kon zichzelf wel voor zijn kop slaan. Het vogeltje was gevlogen, zoals altijd, of hij het 

nu op zondag of op doordeweekse dagen probeerde te vangen. Zijn vrienden begonnen hem te bespotten 

om zijn vergeefse pogingen. 

"En, wanneer denk je het malse duifje te verschalken?" vroegen ze. "Je ligt nu al zo lang achter heggen te 

loeren, dat het iedereen opvalt. Ze kijken er gewoon van op 

wanneer je je in het openbaar vertoont." 

"Wacht maar af!" antwoordde hij grimmig, "wie niet 

vrijwillig komt, zullen we buigen." 

Ze hoorde van zijn dreigementen, maar ze leek niet erg onder 

de indruk, ja ze lachte er zelfs om met haar vriendinnen. Hoe 

zou de jonkheer ooit, hoe machtig hij dan ook was, met haar 

zijn gevaarlijk spel kunnen spelen? Ze woonde immers goed 

beschermd. 

Wat ze niet wist was, dat hij bij nacht en ontij rondom de 

boerderij zwierf, samen met zijn verdorven knecht, als Satan 

met een van zijn trawanten. Terwijl de tijd vergleed, sliep zij rustig door, maar de edelman werd verteerd 

van verlangen. Op een avond zat hij in zijn eentje in de grote zaal te treuren. Een zwoel juniwindje blies 

door de ruimte en wakkerde zijn begeerte aan. Op dat moment kwam zijn knecht binnen, die pal voor 

hem bleef staan. "Jonkheer!" fluisterde hij, "het is zover!" - "Wat bedoel je?" 

"Haar vader en moeder, en al haar broers en zussen, zijn naar een feest, en zij is alleen thuis." 

"Wil je beweren," vroeg de jonge man loom, "dat zij niet mee is gegaan om te spelen en te dansen?" - "Zo 

is het precies." - "En wat moet ik nu doen?" 

"Een ladder zetten tegen haar vaders huis Ik zeg u jonkheer, er is niemand thuis." 

En de jonkheer antwoordde: "Ja ja, dat is mij alles waard, zadel dan vlug mijn bruine paard. " 

De knecht nam de ladder op zijn schouders en de ridder nam plaats op de brede rug van zijn paard. Zo 

gingen ze samen op weg. Al snel kwam de boerderij in zicht, die er verlaten bij lag. Er was geen geluid te 

horen. 

"Je hebt dus de waarheid gesproken," zei de ridder voldaan. Maar de knecht deed er het zwijgen toe, en 

zette zijn ladder geruisloos tegen de muur. Hij plaatste zijn voeten op de treden, stilletjes en behoedzaam, 

als een marter die 's nachts een duiventil belaagt. Het raam was dicht, maar hij klopte er zachtjes tegen, en 

hij zei met een verdraaide stem: "Dit is je broer. Ik ben vroeger thuis gekomen. Alle anderen zijn nog op 

het feest. Laat me erin." Ze opende het raam, en in een oogwenk stond de verdorven knecht al in de 

kamer. Ze wilde zich verzetten, maar hij pakte haar stevig vast en droeg haar, terwijl ze tegenstribbelde, 

heel behendig de ladder af. Daar stond ze dan, het eenvoudige meisje. Haar witte nachtgoed stak af tegen 

de duisternis van de nacht. De knecht tilde haar op een paard, en meteen gaf de ridder het dier de sporen. 

Wat draafde het paard! Klakkerdeklakkerdeklak, klonken de hoeven op de weg. De maan scheen op haar 

mooist. 

"Waar brengt u me heen, heer ridder?" vroeg het meisje. Er viel geen spoortje angst in haar stem te 

bespeuren. "Naar mijn kasteel, waar je zult wonen in de mooiste kamer. Je hals zal ik omhangen met 

parels, wit en zuiver als frisse dauw. Die zullen je prachtig staan, mijn lieve madelief." - "Ik vraag niet om 

uw mooiste kamer, en ik geef niks om parels." 

"Dienaressen zullen voor je klaar staan - je hoeft maar in je handen te klappen, en er zijn er zoveel je 

maar wilt. Je zult rusten in kussens van zijde en fluweel; om je armen zal ik spiralen van goud slingeren, 

met diamanten bezet. Je voeten zal ik tooien met satijnen muiltjes." 

"Dienaressen wil ik niet - kussens van zijde en fluweel verlang ik niet - spiralen van goud met diamanten 



bezet, zoek ik niet -en uw satijnen muiltjes passen mij niet." 

Het paard reed verder in een woeste galop, en na een tijdje vroeg ze opnieuw: "Waar brengt u me naar 

toe?" En hij antwoordde: "Zal ik je meenemen diep, diep het bos in? Ik weet een plek bij beukenstammen, 

waar je in het mos zult wegzinken alsof het een veren bed is. Dit is de tijd waarop de eierzwammen rijp 

zijn. Die glanzen in het maanlicht zo wit, zo wit... dat ze een sluier lijken te vormen over het donkere 

mos." - "Ik heb helemaal geen zin om te liggen in een bed van zacht mos; ik wil in mijn eigen bed van 

stro liggen, en niet met een sluier van de eierzwam om mij heen, maar in het donker van mijn eigen 

kamertje. Laat me gaan!" - "Het zou me eeuwig berouwen, als ik je nu liet gaan." - "Het zou u weleens 

eeuwig kunnen berouwen, als u me niet laat gaan." 

Op deze woorden lachte de jonge, lichtzinnige ridder, en zijn stem schalde over het veld als de kreet van 

een overwinnaar. Maar terwijl 

hij nog lachte, stak zij snel haar 

voet uit, en met alle kracht die 

er in haar jonge en sterke 

lichaam was, lichtte ze hem uit 

het zadel. Hij smakte tegen de 

grond en bleef daar verdoofd 

liggen. 

"Hij viel met een harde plof te 

lande en dit was eeuwig tot zijn 

schande. " 

De jonge vrouw wendde het 

paard en reed spoorslags heen, 

zonder de ridder nog een blik 

waardig te keuren. 

"Tegen de morgen kwam ze thuis aan De vader vroeg: waar kom jij vandaan?' 

Ze vertelde wat haar overkomen was, maar niemand wilde haar verhaal geloven. Zij, zo'n tenger meisje, 

zou de brutale jonkheer uit zijn zadel hebben gelicht? 

"Ga zelf maar kijken," zei ze trots. "Onder de bomen, aan de rand van het bos, zul je hem aantreffen. Hij 

heeft een flinke smak gemaakt, en ik hoop dat hij van de liefde is genezen." Iedereen die rijden kon, 

sprong te paard en reed naar de plek die het meisje hen gewezen had. Daar lag hij, de verwaande, 

verdorven kerel, midden in een bed van mos. Al zijn vrienden stonden om hem heen en lachten, en ook 

zijn vijanden, die trouwens in de meerderheid waren. Te midden van het tumult kwam zijn knecht 

toegesneld. Hij tilde de ridder op en droeg hem in zijn armen naar het kasteel. 

Enige tijd later had de streek Hunsingo een wapen nodig. Een raad 

van wijze mannen koos de beeltenis van een paard met daarop een 

ridder en een jong meisje. Maar men plaatste een ster achter het stel. 

Dit was een teken dat de duisternis was ingetreden. De ster werd 

niet vóór de ridder en zijn meisje geplaatst, want dat zou kunnen 

betekenen dat er hoop gloorde voor de ridder en dat deze een kans 

maakte de jonge vrouw voor zich te winnen. Het meisje is afgebeeld 

met loshangende haren, om te laten zien dat zij tegen haar wil werd 

ontvoerd. Zo hing de ridder voor iedereen te kijk. Toen de jonkheer 

het wapen zag, besloot hij nooit meer op avontuur te gaan. En ook 

de knecht verliet deze streek, waar de meisjes toch o zo gewoontjes 

zijn... 



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



!VOOR IN DE AGENDA! 

 

   Juni Juli Augustus September 

sluitingsdatum kopij    2 

Oud papier   18 30  10 

Dierbaar Overschild  14   

Hooghammen, lezing Wilco 

van der Laan 

18    

Hooghammen, Erwin de 

Vries schuurconcert 

26    

Steendam, Art Carnivale  22, 23 en 24    

Kinderspeelweek   15 t/m 19  

Sluitingsdatum 

Fotowedstrijd groeten uit 

Overschild 

   15 

 



             
 

 

 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 


