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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 

 

Druk 

Multi Copy, Rengerspark Kolham 

 

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  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/


VOORWOORD VAN DE REDACTIE  
 

Nr. 3, september 2022,  jaargang 41.   

 

 

Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt weer een nieuwe dorpskrant, de herfsteditie. 

Na een hele mooie, warme zomer met een zeer geslaagde speelweek met een recordaantal 

kinderen is het nu tijd om de herfst in te luiden. 

 

September begint met nieuwe activiteiten in en om de Pompel, Overschild komt in Beweging 

en er is Tijd voor Gezelligheid. Mooie initiatieven!! 

 

Oud en vertrouwd is de Eetclub, terug van weggeweest. We kunnen en mogen weer samen 

eten!  

En de werkgroep Evenementen is weer op sterkte en organiseert als vanouds het 

Sinterklaasfeest. Alle succes meiden! 

 

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

 

• Vereniging Dorpsbelangen  

• Stichting de Pompel  

• Eetclub 

• Kinderspeelweek   

• De Schildgroep  

• Windlustmail  

• IJsclub 

• Werkgroep Evenementen 

• DVO 

• Wave your flag 

 

De redactie zoekt nieuwe redactieleden.  
Niet omdat we willen stoppen maar verbreding van kennis en inzichten nodig zijn.  

Heb jij enige kennis van de digitale wereld, ben je creatief met taal en heb je mooie ideeën? 

Neem dan contact met ons op.  

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 2 december2022 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  



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


 

 

 

 

 

 

Overschild, augustus 2022, 

 

 

Beste Schildjers, 

 

Hoewel we al een warme en droge zomer achter de rug hebben, is de verwachting 

dat deze nog wel even aanhoudt. Waar in de rest van Nederland de rivieren 

droogvallen en de scheepvaart grote hinder ondervindt van de lage waterstand, is in 

het Eemskanaal hier weinig van te merken. Wel is het te hopen dat de droogte 

spoedig ten einde komt en het land weer wat kan aansterken. 

 

Tijdens dit mooie hebben veel kinderen (en ook volwassenen) zich weer prima 

vermaakt tijdens de Kinderspeelweek met de activiteiten die gedurende de hele 

week werden georganiseerd. Hierover meer verderop in deze editie. 

 

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. 

 

Wel was er een korte pauze tijdens de bouwvak. Waar het dorp normaal gesproken 

vanaf 7:00 uur in de ochtend overspoeld wordt met busjes en vrachtwagens met 

bouwmaterialen, was het gedurende 3 weken ineens weer stil in het dorp. Geen 

busjes, geen vrachtwagens, geen bewegende huiskranen, geen bouwgeluiden. 

Ineens was het weer duidelijk hoe de situatie was voor de versterking, een dorp van 

rust, waar we allen naar verlangen. 

 

Zummerbühne 

Afgelopen maand en ook de komende tijd is het nog druk rond de Graauwedijk 1, 

de boerderij Hoog Hammen. Hier vinden 5 avonden in de week de 

theatervoorstelling plaats van Hollands Hoop. Het is indrukwekkend om te zien hoe 

men deze grote theatervoorstelling bij ons achtertuin heeft kunnen realiseren en dat 

deze iedere avond veel bezoekers trekt.  

Het is fijn om te zien dat er verschillende dorpsbewoners actief meewerken aan- of 

meespelen in deze grote productie en daar mogen wij als dorp trots op zijn. 

 

Herinrichting Meenteweg – Bloemhofbrug 

Vanuit de provincie Groningen wil men een ivm de verbetering van de 

verkeersveiligheid voor fietsstimulering een fietspad gaan aanleggen tussen 

Wittewierum en de kruising Graauwedijk / Meenteweg. Dit betekent het 

doortrekken van het fietspad langs de Meenteweg komende vanuit Schildwolde.  

Daarnaast wil men de verkeersveiligheid van de weg zelf ook gaan verbeteren met 

nog vast te stellen maatregelen. Na de zomervakantie organiseert de provincie 

hiervoor een bijeenkomst voor direct aanwonenden en vanuit Dorpsbelangen 

blijven wij hier aangehaakt. 

 

  

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 



AUTOBEDRIJF  

 

WIST U DAT…   

- Wij onderhoud en reparatie aan alle type auto’s doen? 

- Wij de A.P.K. van uw auto kunnen verzorgen?  

- Wij een gecertificeerd airco service- en vulstation zijn?  

- Wij over meerdere leenauto’s beschikken?  

- Wij een 1e autotechnicus in dienst hebben?  

- Wij zomer- en winterbanden scherp kunnen leveren?  

- Wij uw zomer- en winterbanden kunnen opslaan?  

- Wij een leerbedrijf voor monteurs in opleiding zijn?  

- Wij een gecertificeerd demontagebedrijf zijn?  

- Wij al ruim 30 jaar in Overschild gevestigd zijn?  

- Wij gereedschap voor alle distributiesets hebben?  

- U vrijblijvend offertes en prijzen kunt opvragen?  

BEL OF KOM LANGS,  

DE KOFFIE STAAT KLAAR  
 

Autobedrijf Van der Laan B.V.  

Graauwedijk 49  

Tel: 0596-566460  

Mob: 06-53321648  
Mob: 06-57707223 
info@vdlaansaabspecialist.nl 
www.vdlaansaabspecialist.nl   

  

  

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


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 

 

Notulen Algemene ledenvergadering 

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

plaatsgevonden in de Pompel. De notulen van deze algemene ledenvergadering zijn verderop in deze editie 

van de van de Schildjer Proat gepubliceerd. 

 

Namens het bestuur, 

 

Bart Leving 

Secretaris 

 

 

 Apple funding 

In de maanden september en oktober organiseert Doggerland Cider meerdere appel inzameldagen bij het 

Ciderhuis in de Biotoop in Haren. 

Door middel van “apple funding” kan iedereen investeren in de productie van cider, gemaakt van hun appels 

uit eigen tuin. Voor elke 15 kg appels, ontvang je een fles Doggerland Craft Cider, gemaakt van appels uit 

jouw eigen tuin! Voor meer informatie, check de website: 

https://doggerlandcider.com 

Appeldonatiedagen 2022 

Inleveren kan tijdens onze appel inzameldagen van september tot november op de volgende dagen (9-14 uur 

in de Biotoop, Haren): 

🍎 Zondag 18 september 

🍎 Zondag 25 september 

🍎 Zondag 2 oktober  

🍎Zondag 16 oktober  

🍎 Zondag 30 oktober 

Geen boomgaard, maar wel een flesje cider verdienen? Kom dan helpen plukken in de vele boomgaarden in 

de omgeving van Groningen. Wil jij appels inleveren buiten de appel inzameldagen om? Dat kan natuurlijk! 

Neem dan even contact op door een mail te sturen naar: info@doggerlandcider.com of check de 

Facebook pagina. 

 

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
https://doggerlandcider.com/
mailto:info@doggerlandcider.com


Vereniging voor Dorpsbelangen Overschild e.o. 

Notulen 17 mei 2022 om 20:00 uur in de Pompel. 

Aanwezig: Bart Leving (secretaris), Corrie van der Laan (voorzitter), Eric Boer (penningmeester), Jolanda 

Braam (bestuurder), Fleur Noordenbos (bestuurder), Martijn Rosenboom, Hilbert Tuinema en Berdien 

Kazemier, Johan Folkersma, Henk Kruizinga, , Elise Gruber, Ellen de Vries, Edwin van Splinteren, Bert 

Schage, Herma Groenwold, Greet Nijborg. 

Afwezig met kennisgeving: Klaasje Pen, Mark van der Maar, Harm en Kate. 

Opening 

Corrie opent de eerste na corona in de Pompel en heet iedereen welkom die aanwezig is. Tevens is er gebak 

aanwezig. 

Agenda vaststelling    Er zijn geen toevoegingen voor de agenda betreft extra punten. 

Notulen vorige vergadering   Geen aanvullingen of opmerkingen over de inhoud. 

Jaarverslag secretaris   Het jaarverslag over 2021 wordt door de secretaris voorgelezen met 

de belangrijkste gebeurtenissen voor het dorp en Dorpsbelangen. 

Financieel verslag penningmeester  De penningmeester geeft een verslag van de financiële situatie van 

de vereniging. Wij staan er financieel goed voor, mee dankzij een toename aan binnengekomen contributies van 

leden. Grote kostenpost vorig jaar was de aankoop van het Kosterserf. Daarnaast is er voor de Kerstdagen extra 

verlichting aangeschaft met ondersteuning vanuit de gemeente. Carel Leemhuis en Henk Kruizinga hebben als 

kascommissie de stukken voor Dorpsbelangen gecontroleerd en hebben decharge verleend. Henk is in de zaal 

aanwezig om dit te bevestigen. De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Henk Kruizinga en Berdien 

Kazemier. Greet Nijborg stelt zich beschikbaar als reserve. 

Vaststelling contributie voor 2021  Dit jaar is voor het eerst de contributie huis aan huis opgehaald bij 

de leden en dit heeft een positieve invloed gehad op de ontvangen contributie. De huidige contributie inkomsten 

zorgen ervoor dat Dorpsbelangen financieel gezond blijft en voor lopende onderhoud van oa. de AED en 

grasmaaier kan blijven voldoen. Daarnaast is het nu mogelijk om de contributie via pinbetaling te voldoen door 

de aanschaf van een aantal mobiele pinapparaten. Het voorstel aan de leden wordt gedaan om de contributie 

gelijk te houden op € 15,- per jaar en dit wordt zonder opmerkingen aangenomen.  

Financieel verslag van de werkgroepen. De werkgroepen (Evenementen, Kinderspeelweek, SchildjerProat 

en de Schildgroep) hebben dit jaar hun stukken aangeboden, waar mogelijk digitaal. De stukken zijn 

gecontroleerd en waar er onduidelijkheden waren zijn de vragen voldoende beantwoord. 

Er zijn geen onregelmatigheden gevonden en er is decharge verleend. 

Hierna worden het financiële overzicht van de Schildgroep toegelicht door Bert Schrage. Het financiële 

overzicht van Schildjer Proat door Corrie van der Laan die meldt dat men vanwege het failliet gaan van 

OfficeCenter nu een nieuwe drukker hebben moeten zoeken. Johan Folkersma licht het financiële overzicht van 

de Kinderspeelweek toe. Voor geïnteresseerd zijn de volledige stukken in te zien bij de penningmeesters. 

Bestuursverkiezingen   Voor deze bestuursverkiezingen zijn vooraf geen nieuwe 

aanmeldingen binnengekomen. Er wordt daarom alleen gestemd over aftredend en hierkiesbaar bestuurslid en 

penningmeester Eric Boer.  Eric wordt unaniem herkozen voor de lengte van 3 jaar. 

Terugkoppeling aankoop Kosterserf Tijdens de vorige algemene ledenvergadering is de vraag 

voorgelegd aan de leden of Dorpsbelangen het Kosterserf mag overnemen van het Kantoor Kerkelijke 

Goederen. Na een positieve stemuitslag zijn wij hier verder mee gegaan en op 19 november 2021 is de stichting 

Dorpsbelangen officieel eigenaar geworden van het Kosterserf. Het doel van de aankoop is om het Kosterserf te 

behouden in zijn huidige vorm en hiermee de leefbaarheid op peil te houden. Het Kosterserf is aanschaft voor 

het symbolische bedrag van € 1,-. De totale kosten voor de aanschaf incl. kosten koper bedragen € 2114,10. 



Dorpsbelangen is nog met de gemeente in overleg over de afspraken voor het onderhoud en controle van de 

speeltoestellen en het Kosterserf. 

Status lopende projecten vanuit de structuurvisie  In de structuurvisie van Overschild zijn een 

groot aantal projecten benoemd om de versterking en leefbaarheid te vergroten die al dan niet met de gemeente 

worden uitgevoerd en waar overleg met de gemeente plaatsvind over de voortgang. Dit zijn nog de volgende 

projecten: 

Project 8: ‘Oeverschild’ – nieuwe kern buiten het dorp. Dit project is niet officieel geschrapt, maar er 

vinden ook geen acties op plaats. Is voor de lange baan. 

Project 10: Herinrichting openbare ruimte algemeen. De gemeente is nu bewonersavonden aan het 

organiseren om de wensen helder te krijgen. Dit verloopt zeer stroef. 

Project 11: Herinrichting Graauwedijk specifiek (verkeersveiligheid). Dit project is eigenlijk bij nummer 10 

ingeschoven met de herinrichting van de openbare ruimte. 

Project 12: Eemskanaal Zuidzijde – Fietsverbinding langs Eemskanaal. Vanwege een fietsverbinding aan de 

noordzijde van het Eemskanaal is dit gewijzigd in een fietsverbinding Bloemhofbrug naar de Kanaalweg. Alle 

betrokken partijen zijn het eens over de aanleg, men is nu op zoek naar voldoende subsidiepotjes om dit te 

realiseren. 

Project 20: Recreatieve ommetjes en voorzieningen. Hier is een voorstel voor gemaakt voor verschillende 

ommetjes van een fietsverbinding tot wandelpaden door het gras langs de sloot. Dit voorstel wordt met een 

kaartje toegelicht. Vanuit de vergadering komen veel suggesties: 

Herma Groenwold merkt op dat het hebben van een vuilnisbak bij het Henk Kruizingapad overlast van 

hondenpoep kan voorkomen. Een dispenser voor poepzakjes zou dan wenselijk zijn. Het bestuur gaat uitzoeken 

wat de kosten zijn. Vanuit de gemeente is het beleid om geen extra vuilnisbakken te plaatsen. Dit hebben wij 

helaas al ondervonden. 

Henk Kruizinga vraagt of het bankjes bij de zorgboerderij ook onderhouden wordt door en partij en of hier 

vaker het gras gemaaid kan worden. Hier zullen wij het maaiplan van de gemeente op navragen. 

Herma Groenwold merkt op de dagbesteding in Wirdum ook houten toestellen maakt om een eventuele 

wandelroute van afwisseling of trainingsmogelijkheden te voorzien. 

Aanschaf nieuwe grasmaaier.  Dorpsbelangen is eigenaar van een grasmaaier, waarmee het 

Kosterserf ook wordt bijgehouden. De oude machine (bj 2011) was in 2013 aangeschaft en was aan vervanging 

toe. Vanwege een gunstige actie is er een nieuwe grasmaaier aangeschaft die na inruil van de oude machine € 

2500,- heeft gekost. Deze machine is in 2022 aangeschaft. Hiermee hopen wij weer een lange tijd mee vooruit 

te kunnen en het onderhoud van het Kosterserf goed te kunnen blijven doen.  Johan Folkersma geeft een 

toelichting op de grasmaaier en de aanschaf en enkele foto’s worden gedeeld. 

Ideeën om de Leefbaarheid in het dorp te vergroten. Vanwege de versterking staat de leefbaarheid in ons 

dorp zwaar onder druk en daarom zijn wij op zoek naar ideeën of initiatieven om grotere evenementen of 

bijeenkomsten te organiseren die grotere groepen mensen aanspreken. Het idee is om dit door enthousiatie 

bewoners te laten doen die zich per evenement kunnen aanmelden als vrijwilliger. Dit om te voorkomen dat 

mensen lagere tijd ergens vast aan zitten en zich kunnen storten op iets wat zij juist heel leuk vinden om te 

doen. Vanuit de vergadering komen een groot aantal suggesties, zoals een buurt BBQ, een buurt verkoop 

(mogelijk in combinatie met de andere 5 Schildmeer dorpen), een braderie of stekjesmarkt. Ook de wandeltocht 

die in het verleden door Mono werd georganiseerd is weer een optie om te doen of juist activiteiten op 

Koningsdag. Hierbij kan Dorpsbelangen faciliteren met draaiboeken, waardoor de vrijwilligers zich kunnen 

richten op de zaken die zij leuk vinden. 

  



Werkgroep DVO    De DVO is een werkgroep van Dorpsbelangen voor bewoners om 

problemen rond de versterking te bepsreken en onderling kennis uit te wisselen. De werkgroep is in gesprek 

met de gemeente en NCG om de voortgang en knelpunten te bespreken. De DVO is op zoek naar nieuwe leden 

om de groep te versterken. Er zijn de afgelopen tijd een groot verloop geweest en om de kennis uitwisseling op 

peil te houden en een goede gesprekspartner te blijven is het belangrijk dat de groep wordt aangevuld met 

nieuwe leden. Op 7 juni vind de kennismaking plaats met de opvolgers van Nico Beukema tijdens de eerst 

volgende OVO vergadering. 

Dorpsvlag voor Overschild   De vlaggen vereniging Wave your Flag heeft een dorpsvlag 

gemaakt voor Overschild en deze is reeds door veel bewoners gekocht. Leden van dorpsbelangen krijgen vanuit 

Dorpsbelangen 10 euro korting op de aanschaf van de vlag door middel van een voucher. 

Rondvraag     Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

Sluiting Corrie sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun 

aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

mailto:dboverschild@gmail.com


Nieuwsbrief  

September 2022 
 

 

Schadeherstel – Versterking 
 

Afgelopen periode zijn we begonnen met een nieuwe samenstelling van het OVO. Zowel aan 

de kant van de gemeente zijn er nieuwe vertegenwoordigers aan tafel gekomen, maar ook 

bestaande vertegenwoordigers die een nieuwe rol hebben gekregen. Ook de 

vertegenwoordiging vanuit de NCG is vernieuwd. Daarnaast zijn er gelukkig ook weer een 

aantal dorpsbewoners aangeschoven. Hierdoor zijn we afgelopen periode in het OVO bezig 

geweest om te kijken hoe we nu met elkaar willen overleggen en wat we met het overleg 

willen bereiken. Wat we willen bereiken is wel helder en hiervoor zullen we vanuit het DVO 

met concrete zaken moeten komen. Hierbij hebben we jullie hard nodig. Mocht je 

bijvoorbeeld tegen problemen aanlopen, merken dat je vastloopt of dat de gesprekken met je 

woningbeleider moeizaam lopen, dan horen we dat graag van je. 

 

Voor het dorp lijkt het best aardig te lopen, maar voor het buitengebied is dit een heel ander 

verhaal. In het buitengebied hebben we bijvoorbeeld meer te maken met versterking in plaats 

van sloop / nieuwbouw. Het gevolg is dat er beter naar de fundering gekeken moet worden. 

Iets waarover Den Haag nog geen formeel standpunt heeft ingenomen. Dit maakt het in de 

gesprekken met NCG en gemeente best lastig. Er worden bij een aantal koplopers wel al 

proeven gedaan om te kijken naar de fundering, maar dit loopt nog stroef. 

 

Komende periode hopen we weer een ander te bereiken in ons overleg met de gemeente en 

NCG, maar zoals al aangegeven, hier hebben we jullie hard voor nodig. Deel je zorgen, je 

problemen of zaken die wel goedlopen. Ook dat is wel eens goed om te delen. Jullie punten 

kunnen gestuurd worden naar:  

meldendvo@gmail.com 

 

Frits Henrotte 

namens de DVO  

 

 

 

mailto:meldendvo@gmail.com


 

  

  

Hét activiteitencentrum voor  Iedereen 
  

  

Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten,  

voorstellingen en alle zaalsporten.   

  

Multifunctionele gebruiksmogelijkheden   

tot 300 personen   

  

Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ  Overschild   

  

Contact en reserveringen:   

Henk Heinen:  06   -   12  08  88 888   

dorpshuisdepompel@gmail.com 
  



DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 

 Bezoekadres: 

Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 

contact en reserveringen: 

Henk Heinen:  06-12 08 88 88 

beheerderpompel@gmx.com 

 
 

Nieuwsbrief september 2022 
Vol goede moed starten we deze maand weer aan een nieuw seizoen waarin het gebruik van 

de Pompel voor zoveel mogelijk activiteiten voor en door het dorp centraal zal staan. Corona 

belemmeringen zijn er niet meer en veel Schildjers hebben hun nieuwe behuizing al mogen 

betrekken. Geen onderhoud meer, dus ruim tijd om iets voor en met het dorp te doen, toch?   

Intussen hebben we in de Pompel wel wat onderhoud kunnen plegen: Er zijn koelkasten vervangen (met dank 

aan Johan Folkersma), er zijn formidabele luidsprekers voor bijeenkomsten of muziek gedoneerd (met dank aan 

Stefan en Dorien), de vloeren hebben een grote beurt gehad en de keuken is gepoetst. Dit ondanks het feit dat 

helaas niemand zich aanmeldde voor de schoonmaakactie in augustus. 

Maar er is een nieuwe kans: zijn er een paar mensen die de kasten in de keuken en achter de bar willen 

opruimen en de inhoud schoon kunnen poetsen? Een paar uurtjes met mekaar, da’s alles. Zo komt niet alles op 

de schouders van een enkeling terecht, en we weten wie dat is .... 

Die iemand neemt ook graag het initiatief om de laatste vrijdag van de maand iets te organiseren, zoals 

klaverjassen, poolen, of spelletjes zoals rummicup,  yahtzee of sjoelen. Of iets anders? Laat het weten. Bij 

voldoende belangstelling kunnen er zelfs (vlees)prijzen worden georganiseerd. 

Dan een iets minder bericht: vanwege de verhuur van 

kantoorruimte van nu en in het verleden, zijn bij de 

penningmeester van het Pompelbestuur blauwe brieven 

binnengekomen waaruit blijkt dat we BTW moeten gaan afdragen. 

Dat levert niet alleen iets verhoogde prijzen op, maar ook veel 

extra werk. Hulde voor de man (in dit geval) die daar manmoedig 

(in dit geval) het hoofd aan gaat bieden. 

  

 

 

 

 

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 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

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 
  



 

 

 

Uit ons dorp vertrekken af en toe bewoners en er komen uiteraard nieuwe inwoners. 

Een afvaardiging van de vereniging dorpsbelangen bezoekt de nieuwe bewoner(s), 

na enige tijd om een bloemetje of fotoboek te overhandigen. 
 

De redactie heeft kennis gemaakt met: 

 
Therre van Blerck & Sonja Groenwold   Bauke & Floor Stelpstra  

Vesper        Boaz, Thijs en Sofie   

Graauwedijk 64      Oude Graauwedijk 2 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel van der Werf & Chantal Bakker 

Jaylinn 

Meerweg 29 
 

 

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

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

 

 

SUDOKU 
Even de hersens kraken 

Vul de cijfers 1 t/m 9 in zodat op elke horizontale rij, in elke verticale kolom, en in elk 

omkaderd subrooster ieder cijfer slechts één keer voorkomt.  
 

 
 
 
 
 
 



 

Wij zijn Marcel, Chantal, Jaylinn en Luna. Wij komen over 

een aantal weken, als onze woning klaar is, te wonen aan de 

Meerweg. Op dit moment verblijven wij aan de tijdelijke 

huisvesting.   

  

Marcel is 35 jaar en werkt al een 

aantal jaar in de scheepsbouw. 

Chantal is 24 jaar en werkt op dit 

moment drie vaste dagen als 

frontoffice medewerker.   

  

 

Onze dochter Jaylinn is 1,5 jaar oud  

en ontdekt op dit moment van alles! Daarnaast hebben wij nog een 

ontzettend lieve kat genaamd Luna van 3 jaar 

oud.   

 

We zien er naar uit om jullie, onze buren, te 

leren  kennen. Ofwel in de Pompel, ofwel 

tijdens een evenement of gewoon bij een 

bakkie koffie.  

  

  

  

   

 

 

Verhuisbericht 
 

Wij hebben het mooie Overschild verlaten 

voor het mooie Onstwedde dit om onze 

droom waar te maken. Een boerderij waar 

onze paardjes lekker bij huis kunnen en de 

kinderen vrijuit kunnen spelen op eigen 

grond. Een wens die we niet zo snel al 

hadden mogen dromen.  

Na alle ellende van de gaswinning proberen 

we dat boek te sluiten en een nieuw boek te 

openen op een andere plek. Helaas moeten 

wij daarbij wel mijn ouders achter laten in 

het mooie Overschild maar dat betekend dat 

wij natuurlijk nog met regelmaat te zien zijn 

in Overschild.  

Allemaal het gaat jullie goed en bedankt 

voor de leuke tijd in  

Overschild. 

 

Liefs Dennis, Gabriella, Emilliano, Dyliano en Mila Meijer 

 

 



Hoi mede-Schildjers,  

 

Wij zijn Sonja Groenwold, Therre van Blerck 

en Vesper Groenwold, samen met onze katers 

Wiebe en Max zijn wij in februari naar 

Overschild verhuisd. Hiervoor woonden wij 

een paar jaar in Dordrecht. Sonja is 

opgegroeid in Appingedam en zo’n beetje 

haar hele familie woont in deze regio. Dik 

anderhalf jaar geleden werd Vesper geboren, 

midden in coronatijd. Die combinatie deed 

ons beseffen dat het wel erg fijn is om 

dichtbij je familie te wonen. Na een tijdje 

zoeken, zijn we hier in Overschild terecht 

gekomen. We zitten hier inmiddels best wel op 

onze plek en zijn ook druk bezig met het 

ontwerpen van ons nieuwe huis, want ook ons 

huis zal gesloopt worden.  

 

In de korte tijd dat we hier wonen hebben we al 

aardig wat mensen gezien. We zijn aanwezig 

geweest bij de gesprekken over de openbare 

ruimte, één van de likeurproeverijen en 

natuurlijk het toneelstuk Overschild 2.0.  

Vesper eet graag patat met een eierbal in de 

Pompel. We vinden het mooi om te zien dat er 

zoveel leuke dingen gebeuren in het dorp.  

 

Om nog wat meer over onszelf te vertellen: We 

spelen graag bordspellen zoals Wingspan of 

Terra Mystica. Sonja tuiniert graag en Vesper 

schommelt graag 

in de speeltuin. 

Mocht je het leuk 

vinden om een 

keer een spelletje mee te spelen, een stekje over hebben (of één 

willen krijgen) of heb je ook een zoon of dochter in de leeftijd 

van 1 tot 3 die samen wil spelen, bel dan gerust een keertje aan 

bij Graauwedijk nummer 64! En als je gewoon even wil 

kennismaken mag dat natuurlijk ook.  

 

 



 



Beste bewoners, 

 

Ruim anderhalf jaar geleden hebben wij Oude Graauwedijk 2 in Overschild weten te 

bemachtigen. Er moest heel wat gebeuren. Opknappen en verkopen was het oorspronkelijke 

plan. Maar de verbouwing werd steeds grootser en het huis werd steeds mooier. We waren er 

al over uit dat we landelijker wilden gaan wonen. En 

uiteindelijk zijn we er dan toch zelf gaan wonen. In 

augustus zijn wij vanuit Haren hierheen verhuisd. En 

we hebben er nog geen moment spijt van gehad. Wat 

een rust, wat een ruimte en heerlijk in zo’n klein 

dorpje dat iedereen een praatje met elkaar maakt en 

voor elkaar klaar probeert te staan.  

 

Wij zijn Bauke en Floor Stelpstra. Wij hebben drie 

kinderen: Boaz (6), Thijs (bijna 4) en Sofie (9 

maanden), een hond en een konijn.  Bauke heeft een 

stukadoorsbedrijfje en Floor werkt 2 dagen in de week 

bij de dierenartspraktijk in Schildwolde. En voor de 

rest is ze thuis bij de kinderen.  

Onze kinderen gaan naar de Wiekslag in Schildwolde 

naar school.  

 

 

We waren al even van de partij bij de kinderspeelweek deze 

zomer en hebben genoten van de leuke activiteiten. En wat 

was alles goed voor elkaar! We kijken al weer uit naar 

volgend jaar.  

 

We hebben voorlopig nog genoeg te klussen in en rond het 

huis maar we willen ook graag tijd vrij maken om jullie, de 

mensen in en om het dorp te leren kennen. Dus loop gerust 

eens langs voor een praatje of een kop koffie. 



 

  

 



Van de werkgroep                                      
Evenementen 

 
 

 

 

Beste lezers, 

 

De oproep in de vorige Schildjer Proat heeft geholpen. De werkgroep Evenementen 

Overschild heeft er maar liefs vier nieuwe leden bij. Elise, Gerda, Herma en Nicole hartelijk 

welkom. Naast de drukke agenda’s van de leden, heeft de (nieuwe) werkgroep zin om voor u 

leuke activiteiten te organiseren. Voor de zomervakantie heeft de werkgroep met elkaar 

kennis gemaakt en alvast wat ideeën voor volgend jaar bedacht. Hier houdt de werkgroep nog 

graag haar mond over dicht...! 

 

Wat al wel vast in uw agenda genoteerd mag worden is zaterdagmiddag 19 november. 

Sinterklaas en zijn Pieten hebben laten weten dat zij dan in Overschild langskomen. Te zijner 

tijd laat de werkgroep meer van zich horen. Indien er Schildjers zijn die geen gebruik maken 

van social media, is het wenselijk dat u Kate (0646469014) een WhatsApp- bericht stuurt met 

uw telefoonnummer. De werkgroep doet haar best om u dan persoonlijk te benaderen. 

 

De werkgroep heeft vernomen dat de Schildjers de schuurverkoop enorm missen. Wat vinden 

jullie ervan om de schuurverkoop een keer in het voorjaar te doen? Laat het de werkgroep 

maar weten. Een datumvoorstel is ook altijd welkom. 

 

Naast het welkom heten van de nieuwe leden, wil de werkgroep Dennis en Gabriella hartelijk 

bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. De werkgroep wenst hun veel plezier in hun 

nieuwe woning in Onstwedde. Ook Rammona die op de achtergrond nog actief was heeft 

definitief haar werkzaamheden binnen de werkgroep beëindigd. Rammona 

bedankt voor je jarenlange inzet! 

 

Zijn er nu nog Schildjers die denken het lijkt mij ook leuk 

om activiteiten te organiseren voor het dorp, u bent 

uiteraard welkom. Vele handen maken licht werk! 

 

Met creatieve groet, 

De werkgroep Evenementen Overschild 



  



DE SCHILDJER EETCLUB 
 

In augustus 2020 schreven wij het onderstaande: 

 

“De corona-crisis houdt ons in zijn greep. Twee 

eetmomenten hebben we inmiddels voorbij moeten 

laten gaan. Ook is het nog volstrekt onduidelijk of we 

de geplande maaltijd van 2 juli a.s. door kunnen laten 

gaan en daarom lijkt het ons beter om ook die maaltijd 

te annuleren. 

Het wachten is dus op de ontwikkelingen rondom 

corona. Na de vakantie starten we op 3 september 

2020: onder alle voorbehoud natuurlijk.” 

 

Welnu, we hebben dus helemaal niet meer samen gegeten. En daar willen we verandering in brengen. 

 

Eerst even het geheugen opfrissen: 

De Eetclub is een activiteit van en in ons dorpshuis De Pompel. Namens de stichting wordt de Eetclub 

gecoördineerd door Rob Gramberg. De Eetclub is geen club met een bestuur, ledenvergaderingen, statuten, 

jaarverslagen enz.. De Eetclub organiseert om de ca. 8 weken gezamenlijke eetmomenten in De Pompel, 

waar alle inwoners van Overschild aan mee kunnen doen. Per eetmoment bepaal je zelf of je meedoet. De 

maaltijden en drankjes zijn niet gratis. Voor de drankjes gelden de normale tarieven van het dorpshuis. De 

maaltijden worden zo samengesteld en ingekocht dat met een vast, kostendekkend tarief gewerkt kan 

worden. In verband met de recente prijsstijgingen in ons land is dit tarief nu vastgesteld op € 12,50 p.p..  

 

Om mee te kunnen eten is het noodzakelijk om je vooraf voor ieder eetmoment apart weer op te geven. Dat 

kan via e-mail bij de coördinator (Rob Gramberg) of door een ingevulde antwoordstrook in zijn brievenbus 

te doen. Voor ieder eetmoment wordt via e-mail een flyer verspreid met een antwoordstrook. Ook liggen er 

papieren flyers in het dorpshuis.  

 

Nog iets over de communicatie: 

Als je op de hoogte wilt worden gehouden over de eetmomenten of andere wetenswaardigheden van de 

Eetclub, dan is het handig om via e-mail je eigen e-mailadres kenbaar te maken bij Rob Gramberg. 

E-mailadres: rob.gramberg@kpnmail.nl  
Adres: Kanaalweg 19 te Overschild 

Telefoonnummer: 06-16678193 

 

De verwachting is dat de huidige e-mailadressenlijst voor de Eetclub niet meer up-to-date is.  

Er wordt dan ook aan iedereen gevraagd zich opnieuw te melden bij Rob met zijn actuele e-mailadres.  

 

 

In overleg met de beheerder van De Pompel is het eerstvolgende eetmoment gereserveerd op:  

 

Donderdag 29 september 2022 
 

Zie voor meer details over dit moment de eveneens in deze Schilder Proat afgedrukte flyer. 

Vergeet niet om je tijdig op te geven als je mee wilt eten en mee wilt helpen.  

Heb je speciale dieetwensen, geef die dan ook tijdig door; dan kunnen we er rekening mee houden. 

 

KORTOM: DE SCHILDJER EETCLUB IS ER VOOR JONG & OUD EN WIL 

BEWONERS VAN ONS DORP SAMENBRENGEN IN EEN ONTSPANNEN EN 

VOORAL LEKKERE SFEER! 
 

mailto:rob.gramberg@kpnmail.nl


  



 

DE SCHILDJER EETCLUB 

 
29 september 2022 

 

Het is alweer heel lang geleden, dat we als 

Eetclub samen hebben gegeten. 

Daar liggen natuurlijk allerlei redenen aan ten 

grondslag, maar het is nu tijd om vooruit te 

zien. Daarom deze flyer! We gaan weer eten! 

In overleg met de beheerder van De Pompel is 

gekozen voor  

 

donderdag 29 september a.s. 
 

Uw coördinator gaat nu nadenken over het menu. Suggesties zijn natuurlijk welkom.  

Voor het bereiden van de etenswaren in de keuken van De Pompel zijn extra “handjes” evenzeer 

van harte welkom.  

 

Zoals gebruikelijk starten we om ca. 17.30 uur met een aperitief.  

 

De drankjes (voor, tijdens en na de maaltijd) komen voor eigen rekening en dienen te worden 

afgerekend met de Pompel barman of – vrouw (pinnen kan, graag zelfs). De maaltijd kost deze 

keer € 12,50 p.p., contant af te rekenen met uw coördinator. 

 

Wil je meedoen? Meld je dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 24 september a.s., 

aan bij uw coördinator via de e-mail (rob.gramberg@kpnmail.nl) of door onderstaande, 

ingevulde antwoordstrook bij hem in de brievenbus te deponeren (Kanaalweg 19). 
 

 

 

 

  

DE SCHILDJER EETCLUB 

 Ja, ik/wij eten graag mee op 29 september a.s. 

 Ik wil meehelpen met (voor)bereiding in de keuken gedurende de middag 

 Ik wil ’s middags meehelpen met het klaarzetten van de tafels, stoelen etc. 

 

Naam/ Namen   .............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adres   ...........................................................................................................................................  

Telefoon   ...........................................   E-mailadres ....................................................................  

Gooi de ingevulde antwoordstrook in de brievenbus van Rob Gramberg, Kanaalweg 19.  

De gevraagde gegevens kan je ook via e-mail sturen naar rob.gramberg@kpnmail.nl . 

mailto:rob.gramberg@kpnmail.nl
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W I N D L U S T   M A I L   2022-03 
 

De molenmaker heeft de Windlust van enkele nieuwe  

boventafelementdelen voorzien en wij, de molenaars,  

kunnen weer helemaal rond kruien. De molen is terug in normaal bedrijf.  

Niet meer extreem voorzichtig tot de krijtstreep op de muur of het pot  

loodstreepje op de balie en dan hopen dat alles goed gaat maar gewoon  

vol er tegenaan. Hai wat een opluchting.  

Ik heb er foto’s bij gedaan waarop een beetje te zien is wat er is gebeurd.   

Beneden in het motorhuis zijn nog steeds alle aanpassingen niet naar behoren en de motor 

werkt nog niet zoals het zou moeten. Wel zijn we bezig om het maalkoppel in orde te krijgen 

en o.a. de buiten- en binnenrijn zijn opgeknapt. Deze waren zo erg versleten dat er ribbels 

opzaten waardoor de lopersteen niet soepel draaide en zich soms vreemd gedroeg.   

Deze rijnen zijn in elkaar passende stukken ijzer die een soort cardanophanging vormen 

waardoor de steen recht blijft draaien. Voor de autoliefhebbers: zoals bij een homokineet. Als 

dat ding kapot is hoor je vreemde geluiden bij het wiel in de buurt en zo is dat ook bij 

versleten rijnen bij een molensteen.  OK, tot zover de techniek.  

We zijn bezig met de ombouw van het maalkoppel beneden en dat vordert heel langzaam. Dat 

komt vnl. omdat we moeten wachten op onderdelen die we niet zelf kunnen maken. Zodra die 

er zijn kunnen we weer verder. Dit geldt overigens ook voor de motor. Er is een oplossing 

gezocht en waarschijnlijk gevonden voor het luchtprobleem. Als dat werkt kunnen we de 

motor op lucht starten en  als hij eenmaal loopt dan kan hij zelf de voorraad lucht op peil 

houden. Wordt vervolgd.  Door de hitte en de droogte van de laatste maanden zijn er toch wat 

onregelmatigheden opgetreden.  De kammen zijn van hout en hout heeft de neiging te 

krimpen bij langdurige droogte. Aldus geschiedde en er blijken kammen los te zitten. Meestal 

kunnen we dan de wigjes waarmee ze geborgd  zitten even aanslaan, aanhalen zegt de 

molenaar, en dan zitten ze weer vast. Maar soms is dat nog te weinig en dan moeten de 

kammen gevoerd worden. We halen de kam eruit, doen een strookje doek  om de staart van de 

kam en plaatsen dan de kam weer terug. Dat is bij een stuk of 4 kammen  gebeurd. Probleem 

over, gaan met die banaan. Maar wel goed blijven luisteren naar gerabbel en  geratel en dan 

vooral afwijkende geluiden.   

Er wordt momenteel volop geoogst, dus we kunnen binnenkort graan verwachten en dan 

gaat het  weer stuiven in de Windlust.   

10 en 11 september zijn de open monumentendagen en natuurlijk zijn we zaterdag 10 

september  van de partij, misschien draait de BRONS-motor wel. Dus welkom op de molen. 

Maar eerste nog even de foto’s van de reparaties aan het boventafelement van de Windlust. 

Goed te zien is dat de boel verzakt en aangetast is. Het was dus heel erg nodig dat de delen 

werden  vervangen en dat is keurig uitgevoerd. 

 

 Vermolmde hondsoren:      Doorgezakte delen:  



 

 

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.  

 



 

 
 

 

Gebroken boventafelement                EN WEER KLAAR  

 

Dan wil ik jullie hierop attent maken : molen onderhoud kost geld, HEEL VEEL GELD.  

Daarvoor zijn er fondsen in het leven geroepen die dit subsidiëren en ook provincie en rijk 

betalen  eraan mee. Maar we moeten als stichting ook zelf actief werven en op zoek gaan naar 

middelen. Waarom zeg ik dit nu? Wel, bij de molen Noordstar in Noordbroek blijken de 

wieken in een  dusdanig slechte staat te zijn dat het niet meer verantwoord is om er veilig mee 

te draaien of malen.  Misschien weet u nog dat we vorig jaar getracht hebben de eerste prijs te 

verwerven bij de  Vriendenloterij voor de Dellen waarvan het gevlucht was afgebroken. We 

eindigden toen op de 2e plaats en kregen voor elke stem, uitgebracht op de Dellen, 1 euro. 

Hoewel dat een respectabel  bedrag van ruim 7000 euro opbracht kwamen we 480 stemmen 

tekort voor de hoofdprijs van  € 75.000. Heel jammer dus maar we waren wel blij met het 

bereikte resultaat. Tot onze grote vreugde mogen we dit jaar weer meedoen met de 

Vriendenloterij voor de molenprijs  2022. Deze keer willen we een nieuw wiekenkruis voor 

de Noordstar in Noordbroek. Wij zetten  alles op alles om deze keer de hoofdprijs in de wacht 

te slepen en daar hebben we jullie hulp hard  bij nodig. Maar het kost jullie deze keer 

helemaal niets ( ook belangrijk in deze tijd ) ! Wat vragen wij van jullie?  

Vanaf 7 september 10.00 uur mag iedereen een stem uitbrengen bij de Vriendenloterij op zijn 

of  haar favoriete molen, in ons geval dus de Noordstar. Dat gaat met een QR-code. Dat 

schijnt niet zo  moeilijk te zijn want het is mij vorig jaar ook gelukt en ik sta bekend als 

digibeet. Als jullie je stem  hebben uitgebracht en dat kan maar één keer, geef hier zoveel 

mogelijk bekendheid aan bij jullie  familie, vrienden, kennissen, op je werk en waar dan ook 

zodat die mensen ook allemaal gaan  stemmen want we willen minimaal 8000 stemmen 

ophalen, liefst nog veel meer. Dus allemaal  meedoen. Van de flyer heb ik een copie gemaakt 

en ik ga ervan uit dat de QR-code werkt. Mocht  het nu niet lukken met die QR dan kan het 

altijd nog met uw mailadres. Nou het is een lang stuk geworden dus ik stop ermee en ik hoop 

dat de redactie het allemaal plaatst.   

 

TOT MAILS/MEELS ook namens Marius en Jacco.   

Lex.  

 

P.S. En vergeet niet te stemmen op de Noordstar in Noordbroek. 



Laat de Noordstar weer stralen!

Stem op Noordbroek

Stem vóór 3 oktober 2022 op de Molen van Noordbroek
www.molenprijs.nl/noordbroek

Stemmen kan vanaf 7 september 2022, 10.00 uur
Je maakt kans op een molenarrangement t.w.v. €450,-

en wij maken kans op de molenprijs 2022!

VriendenLoterij Molenprijs 2022



VriendenLoterij Molenprijs 2022
Stemmen op De Noordstar in Noordbroek   

• Van 7 september 10.00 uur tot 2 oktober 23.59 uur kan er 
gestemd worden

• Ga naar www.molenprijs.nl/noordbroek of gebruik de QR-
code om te stemmen

• Klik op de button, vervolgens worden enkele persoonlijke 
gegevens gevraagd nl. naam en mailadres

• LET OP: je ontvangt een e-mail met daarin een 
bevestigingslink. Geen e-mail ontvangen? Controleer dan 
de spambox / ongewenste e-mail

• Tot slot ontvang je de bevestiging en is je stem geldig
• Niet bevestigde stemmen zijn ongeldig en dat is natuurlijk 

jammer!
• Jongeren onder de 18 jaar mogen niet stemmen, dit zijn de 

strikte regels voor de loterij
• Je wordt per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht
• Elke stem is € 1,- waard en die gaat naar Molenstichting 

Midden en Oost Groningen
• Op De Noordstar stemmen is dus erg gemakkelijk en wij 

zijn er heel blij mee!

Nieuwsgierig wie wij zijn en waar we voor staan? 
Kijk op www.msmog.nl



  

  
  
  
  
  
  

  

Menko Hammenga 
  

  
  



 

Dag allemaal, 
 

En dan is de zomer al bijna voorbij. Wat een 

heerlijke zomer! Misschien wat te droog maar 

heel veel zon en warmte, zeg maar gerust: hitte. 

 

De zomerperiode is altijd een rustige tijd voor 

De Schildgroep maar dat betekent niet dat we 

stilzitten. We zijn bezig met het vinden van een 

nieuwe voorstelling en ik kan vermelden dat we 

daarin zijn geslaagd.  

Er wordt nog (bijna) niets over de inhoud verklapt want dat zou een spoiler zijn maar ik kan 

wel vermelden dat het een muzikale komedie is. WE GAAN ZINGEN!  

In OVERSCHILD 2.0 hebben een aantal laten zien dat ze dat echt wel kunnen en dat verdient 

in mijn optiek een vervolg. 

 

We hebben het vorige seizoen gezellig afgesloten met een gezamenlijke barbecue en daar is 

de wens naar voren gekomen om wat eerder in het seizoen te gaan spelen. De reden daarvoor 

is dat de meivakantie vaak al is begonnen als we de eerste speeldata hebben en dat het eind 

april al behoorlijk druk kan zijn in de tuin terwijl de avonden ook al beginnen te lengen. Niet 

dat het zonde van de tijd is om toneel te spelen maar in de tuin bezig zijn heeft dan ook zo z’n 

prioriteiten… 

Daarnaast kregen we de wens vanuit het dorp mee om weer eens een voorstelling te maken 

waarin ouderwets gelachen kan worden en wij van De Schildgroep zijn het daar roerend mee 

eens. We zijn het allemaal nodig om ons weer eens tranen te lachen. Aldus geschiedde…. 

 

Voor de samenstelling van de spelersgroep is het nu nog te vroeg. Natuurlijk zullen er een 

aantal vaste spelers zijn, een paar vaste spelers ook niet maar er hebben zich ook weer nieuwe 

spelers aangemeld. De Schildgroep groeit maar door!!! Maar er is nog steeds plaats genoeg 

voor nieuwe spelers want dit jaar zijn we wel een stuk of 15 nodig! Kom gezellig meespelen! 

We gaan op de dinsdagavond repeteren en we starten 18 oktober. Voel je welkom! 

 

De regie ligt in handen Erik Bulthuis komend seizoen. Hij heeft ons heel goed bijgestaan met 

INUNDATIE en geven daar graag een vervolg aan. Hoewel INUNDATIE een heel ander stuk 

is als een muzikale komedie hebben we er het volste vertrouwen in dat Erik ook deze 

voorstelling tot een goed einde zal brengen.  

 

We gaan dus vroeger in het jaar spelen komend seizoen en dat betekent dat de repetities al in 

oktober gaan beginnen en dat de voorstellingen begin maart zullen zijn.  

Noteer alvast in je agenda:  

 

 

Try out donderdag 2 maart 

Premiere vrijdag 3 maart 

Grande Finale zaterdag 11 maart 

 
 

 

Met theatrale groet 

Klaasje Pen  



brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen 

 

 

 

brillen - sieraden - horloges - hoortoestellen 



 

 

Even voorstellen:  

Boswachter Beppie 

 

 

 

 
Wat een eer om een stuk te mogen schrijven in deze editie van ‘Schildjer Proat’. Ik zal beginnen 

met mezelf voorstellen, dat is wel zo netjes. Mijn naam is Beppie van der Sluis en ik mag mezelf 

sinds eind juli boswachter publiek noemen bij Staatsbosbeheer in de gebieden Duurswold en 

Oldambt. Een droom die uitkomt!  

 

De reacties in mijn omgeving waren soms best grappig te noemen. Ik kreeg vragen als: “krijg je dan 

ook een jachtgeweer?”, “hoort daar ook een boswachtershuisje in het bos bij waar je mag wonen?” 

en “loop je dan de hele dag in het bos?”. Op al die vragen is het antwoord: ‘nee’. Maar wat doe je 

dan wel als boswachter publiek?  

 

Dat behoeft misschien enige uitleg voor de lezers die daar niet in thuis zijn. Je hebt drie soorten 

boswachters bij Staatsbosbeheer: beheer, ecologie en publiek. Een boswachter beheer houdt zich 

voornamelijk bezig met het beheer van de gebieden, zoals de naam al doet vermoeden. Ze doen dit 

zelf, maar er wordt ook werk uitbesteed aan aannemers. Taken die gedaan moeten worden zijn 

bijvoorbeeld maaien, snoeien en reguliere dunningen in het bos. Maar ook zaken herstellen die door 

vandalisme kapot zijn gemaakt. Laatstgenoemde is natuurlijk enorme tijdsverspilling, maar helaas 

wel aan de orde van de dag.  

 

Een boswachter ecologie weet eigenlijk (vrijwel) alles over wat er groeit en bloeit in het gebied, en 

kan op basis van zijn kennis en kunde advies geven. Een boswachter ecologie kijkt bijvoorbeeld 

wanneer er gekapt wordt of er kwetsbare planten en dieren in het gebied zijn. Het kan maar zo zijn 

dat er nog ergens een nest met jonge vogels in een boom zit of dat er een dassenburcht gevestigd is. 

Hij maakt een scan van het gebied en deelt zijn bevindingen.  

 

Dan komen we bij mijn functie, de boswachter publiek. Eigenlijk vat de functienaam de functie 

wederom goed samen: alles wat met publiek te maken heeft komt bij mij terecht. Vragen via de 

telefoon of e-mail, aanvragen voor rondleidingen of excursies (en het organiseren ervan), 

evenement aanvragen behandelen of zelf organiseren en het gebied goed op de kaart zetten. 

 

De takenpakketten van mijn collega’s en mij zijn natuurlijk nog uitgebreider, maar zo heeft u een 

idee bij de verschillende soorten boswachters.  

 

Ook krijg ik naast de ‘grappige’ vragen vaak nog een andere vraag: ‘heb je dan een groene 

opleiding gedaan?’. Ook daar is het antwoord ‘nee’ op. Ik heb een communicatieve achtergrond. Na 

mijn studie Communicatie- en Informatiewetenschappen en de daarbij behorende master, ben ik al 

vrij snel bij RTV Noord terecht gekomen. Daar heb ik 5,5 jaar als verslaggever voor radio en 

televisie gewerkt.  

 

Mijn leven lang heb ik al bovenmatige interesse voor de natuur en bij RTV Noord kwam dat nog 

meer tot uiting. Bij elke reportage die ik maakte over de natuur, merkte ik dat daar mijn hart sneller 

van ging kloppen. Ook ging ik vaak op pad met boswachters voor verslagen over uiteenlopende 

onderwerpen. Ik kreeg al snel het gevoel: dit wil ik ook!  

 



Verkoopplannen? 

Bel ons voor een GRATIS 

waardebepaling van uw woning! 

Of kom langs! 
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In de eerste instantie dacht ik dat dit niet voor mij was weggelegd, omdat ik geen groene opleiding 

heb gedaan. Bij de vacature stond ook vermeld dat een groene opleiding wel een pré was. Dus na 

het lezen van de vacature schatte ik mijn kansen niet hoog in. Toch wilde ik het proberen. En zoals 

u misschien wel doorheeft, het is gelukt! 

 

 

Ik moet nog veel leren, en daar heb ik ook heel veel zin in. Ik ben blij dat ik dat in dit gebied mag 

doen. Want dit gebied heeft zo’n enorme verscheidenheid aan flora en fauna, dat ik nooit uitgeleerd 

zal zijn.  

 

Ik kom jullie vast wel eens tegen in het gebied, u herkent mij aan mijn groene pak en 

hoogstwaarschijnlijk een grote lach op mijn gezicht. Als u het leuk vindt om mijn avonturen te 

volgen op Instagram, dan kan dat door de pagina @boswachterbeppie te volgen. Het lijkt me leuk 

om ook om via daar kennis te maken met inwoners in mijn werkgebied.   

 

Tot ziens! 

 

Beppie van der Sluis 

 

 

 

 



 

       
  

         

Transportbedrijf Wit v.o.f. 

  

Siddeburen 

  

0598 - 432228 

  

  

info@witsiddeburen.nl 
  

www.witsiddeburen.nl  
  

Facebook.com/witsiddeburen 
  



 



  



 

 
Beste Schildjers, 

 

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

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

Overschild. De ledenvergadering, bijkomend vlaggenmast nieuws en de dorpsvlag wapperdag. 

 

Om met het laatste te beginnen, op woensdag 19 oktober is het weer zover “de dorpsvlag 

wapperdag”. Dus aan ieder die de dorpsvlag heeft, deze te gaan vlaggen aan de gevelstok of 

vlaggenmast. 

 

Blij worden wij van de aantal vlaggenmasten die er her en der in het dorp bij komen. Tevens waren 

wij opgetogen met het initiatief van Kinderspeelweek met een eigen Kinderspeelweekvlag. Deze 

werd dan ook veelvuldig gevlagd tijdens deze week, een stukje herkenbaarheid van wat er die week 

plaats vindt in het dorp, heel erg mooi. Meestal hijs je een vlag in een vlaggenmast of aan een 

gevelstok. Het laatste halfjaar zie je vlaggen in lantaarnpalen, verkeerslichten aan viaducten in 

landerijen aan palen of aan soortement waslijnen. Bijzonder om te zien hoe vindingrijk de mensen 

zijn, op deze manier uiting te geven. 

 

Op 16 juli jl. hadden wij alweer onze 3e Algemene Leden Vergadering. Deze keer niet bij één van 

de bestuursleden thuis, maar op locatie bij één van onze leden. Naast de ledenvergadering hadden 

we een thema, Mexico in al haar facetten. We kijken terug op mooie en informatieve avond.  

 

Iedereen in het postcode gebied van Overschild kan 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. U kunt de vlaggen bestellen via 06-12507814 en 

de coupons kunnen ook via dit nummer aangevraagd worden. 

 

Met wapperende groeten, 

Wilfred Stok, 

Voorzitter Wave Your Flag 

 

WhatsApp: 06-12507814 
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Column: Cees Wildervanck 
 

Bevingsellende en toch een beetje vrolijk  
'Als je nou eens een maand lang helemaal niks aan die aardbevingen doet. Dan zul je na die maand 

ontdekken dat er níks veranderd is!' Mijn huisarts kijkt me scherp aan. 'Ja, wat kijk je nou!' 

'Ik..., ik..., daar was ik niet opgekomen...' 

'Nou!' 

Het is begin oktober 2021. Ik zit bij haar omdat ik burn-outachtige klachten begin te krijgen. Ik herken 

ze nog, van zo'n 35 jaar geleden. Misselijk, niet kunnen slapen, gedachten die door elkaar kronkelen en 

dan krakend vastlopen... En niet te vergeten: zelfverwijt. 

Dat zelfverwijt, overgaand in machteloze woede, komt als ik in bed lig op de avond van mijn tweede 

video-hoorzitting van de Bezwaaradviescommissie Aardbevingsschade van het Instituut 

Mijnbouwschade Groningen (IMG). 

Ik had me voorgenomen me nu niet weer te laten intimideren door die club. Maar toch komt het als een 

overval: in één van de framepjes op mijn scherm vertelt de deskundige, arrogant achterover geleund, 

dat die schade aan de grote ruiten natuurlijk komt doordat ze al vijftien jaar oud zijn, samen met 

temperatuur-effecten. En die gebarsten steen is gewoon vorstschade. Verdomd, ik sla weer dicht. De 

advocaat, die mijn eigen advocaat vervangt, houdt zijn mond. Mijn bouwtechnisch adviseur ook. Einde 

hoorzitting. 

's Avonds - ja, 's avonds... Temperatuurwisselingen in ruiten die in de luwte en de schaduw zitten? 

Terwijl de twee gebarsten ruiten ernaast al wel zijn erkend als bevingsschade? De eerste al in 2013, 

dus nog maar zeven jaar oud? En vorstschade? Nu pas? In een gebouw van honderd jaar oud? Ik 

formuleer perfecte, snedige antwoorden. En stap na een tijdje maar uit bed om een slaappil te nemen. 

Het lukt me aardig om me aan het advies van mijn dokter te houden. Ik trek me voorlopig terug uit de 

bevingswerkgroep van ons dorp. Ik kijk niet meer naar nieuwsbrieven en berichten in de krant. Ik hou 

dit een paar maanden vol. 

Maar dan lijkt er opeens beweging te komen in ons al weer bijna twee jaar vertraagde, 'versnelde' 

versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Versterking van ons huis 

moet ertoe leiden dat we bij een aardbeving een paar minuten krijgen om eruit te komen voordat het 

achter ons in elkaar dondert. Voor de goede orde: schadeherstel en versterking van de huizen zijn 

zorgvuldig gescheiden.  

Afgelopen januari, 2022, hebben we met mensen van de NCG een overleg over de versterking. Er zal 

nu misschien ook naar de fundering van het huis worden gekeken! Half februari zal degene die naar 

onze fundering zal komen kijken contact met ons opnemen. 

Half april informeer ik dus maar eens hoe het ermee staat. 'Ja meneer, de vraag voor een adviseur 

funderingen is aanbesteed!'  

Nog weer twee maanden later, in juni, hebben we dan eindelijk dat overleg met de NCG en die 

adviseur. Die vraagt of we de berekeningen in het versterkingsdocument hebben begrepen. Maar ik wil 

eerst zijn reactie weten op het commentaar dat ik al bijna twee jaar geleden op dat document heb 

gestuurd, onder andere naar de NCG. De vertegenwoordiger van de NCG weet van niks. En ja, als ik 

dat commentaar niet naar haar toe heb gestuurd... Na afloop check ik het: ik heb mijn commentaar 

destijds ook naar haar gestuurd. Ik vermeld dat ook in het verslag dat ik zelf maar maak op basis van 

de wat rafelige en incomplete gespreksnotitie die ze me na het overleg stuurt. 

Dan vind ik op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF, warm 

aanbevolen!) een handleiding voor hoe je oude fundering onderzoekt en herstelt. Ik stuur hem naar 

mijn Schildjer netwerk en nadrukkelijk ook naar NCG en die nieuwe deskundige. De laatste twee bij 

wijze van psychologische oorlogsvoering: denk erom, wij kunnen nu controleren of jullie het wel goed 

doen! De tijd van lief en beleefd zijn is voorbij. Het moet kennelijk hard en dan maar niet zo beleefd.  



 



In de inmiddels verstreken tijd komt er ook weer schot in de behandeling van de schade waarover ik 

die traumatische hoorzitting bij de Bezwaaradviescommissie had. Mijn rechtsbijstandsverzekering 

heeft mijn geval overgedragen aan een jurist van een befaamd Gronings advocatenkantoor. Ze belt: 

zullen we kennismaken? En dan kijken of uw zaak een kans maakt bij de rechter? Ik Google haar: ze is 

nog maar een paar jaar geleden afgestudeerd. Cum laude. 

Als ik kom laat ze me eerst mijn verhaal doen. Dan vertelt ze wie zij is. En en passant dat dat cum 

laude afstuderen was op het onderwerp... aardbevingsschade! Ik schiet in de lach. Zij ziet de humor er 

ook wel van in. 

Ze heeft zich uitvoerig ingelezen: 'Hebt u wel gezien dat op pagina x staat dat ze y toegeven? En dat ze 

in dat eerdere rapport...?' Nee, ik heb daar finaal overheen gelezen. Al lang weer murw. 

Zo gaat het even door. Haar conclusie is dat we een goeie kans maken bij de rechter. 

Dan vraagt ze naar mijn vak; ze heeft dat gezien onderaan mijn e-mail. Ik vertel. Zoals gebruikelijk zo 

enthousiast dat ik me na een tijdje realiseer: 'Maar daar moet ik u niet langer mee lastigvallen.' 

'Ik wil dat wel graag weten! Ik wil alles van de zaak weten maar ik wil ook alles van u weten.' 

Na twee uur nemen we afscheid. Vrolijk rij ik naar huis. 

Na ongeveer een maand stuurt ze het concept voor het beroepschrift bij de rechtbank tegen het besluit 

van het IMG. Ik moet een paar keer slikken door de systematische, rationele maar daardoor juist zo 

overtuigende manier waarop ze op een rijtje zet hoe het IMG tekort is geschoten, en daarmee hoe 

smerig het me behandeld heeft. Ik word weer een beetje vrolijk. Een beetje. 

 

Cees Wildervanck. 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 
 

 

Hallo dorpsgenoten, 

 

Na vele jaren de kranten van Mark en Martijn 

te hebben gekregen ga ik dat nu van hun 

overnemen. Bedankt jongens 

Ik ben Sander Blaauw en woon aan de 

Meerweg.  Mijn zus Marjanne doet de folders 

en nu ga ik dus de kranten bezorgen.  

Ik ga mijn best doen om het op woensdag te 

bezorgen,  maar dit is ook mijn langste 

schooldag dus zou het ook kunnen gebeuren 

dat u de kranten op donderdag krijgt. 

Mocht u een keer kranten missen of als er iets 

anders is kunt u bellen of appen met mijn 

moeder (06-26416683). 

 

Groeten Sander. 

 

 

 



 

 

KIND EN OUDER 
 

Een nadere kennismaking en een kijkje achter de voordeur van dorpsgenoten met hun kind(eren)  

in twintig vragen waar geen foute antwoorden mogelijk  zijn. 

 

 
Kind Ouder 

  

1. Hoe heet je? Sem 
Leonie 
 

 2. Waar wonen jullie? Meerweg Meerweg 

 3. Hoe oud ben je? 3 31 

 4. Waar ben je geboren? Groningen  Groningen  

 5. Wat is er zo leuk aan 

mama/  papa? 

Dat papa altijd met mij wil 

stoeien 

 

 6. Wat is er zo leuk aan 

“Kind”? 
 

Dat hij meestal vrolijk is en 

lief voor papa en mama en 

zijn broertje Mart 

 7. Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

Bij opa en oma of naar 

schooltje  

Werken, huishouden, leuke 

dingen 

 8. Wat vind je vervelend om 

te doen? 
Opruimen Verhuizen 

 9. Hebben jullie huisdieren? Poei 1 Kat  

10. Wat eet je het liefst? Patat  Pizza 

11. Doe je aan sport? Welke 

sport? 
Voetballen met opa  Wandelen 

12. Welke muziek vind je 

leuk? 
Koeien hebben staarten Top 40 



 

 

13. Wat doen jullie altijd    

samen? 

Winkelen en gezellig 

samen wat drinken met 

lekkers of naar de dino’s   

Winkelen 

14. Waar ga je het liefst heen 

met  vakantie? 
Ik ga bijna naar Frankrijk Spanje 

15. Met wie zou je wel eens een 

dagje willen ruilen? 
Opa 

Iemand die in een huis woont 

die af is en rust heeft  

16. Wat wil je later worden als 

je groot bent? 
Brandweerman Sam Gelukkig  

17. Wat vind je het fijnst in 

Overschild? 
Lekker buiten spelen De rust was fijn 

 

18. Ben je verliefd? Ja, op Vajen  Ja, op Robert  
 

19. Mogen we een selfie van 

jullie?  

 

 

20. Wie kiezen jullie voor de 

volgende keer? 
Kelly en dochter Emma  

 
Overleg wel met degene die je vraagt of ze willen meedoen.  Dit voorkomt teleurstelling. 



 

 

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/


Leestip uit de Boekenkast.  

  

  

Deze keer is er gekozen voor de titel: QUEENS GAMBIT geschreven door 

Walter Tevis.  "The Queen's Gambit" = Damegambiet is een 

schaakopening.   

The Queen's Gambit is een fictief verhaal dat het leven volgt van wees 

en schaakwonder Beth Harmon tijdens haar zoektocht om 's werelds 

grootste schaker te worden. Ze worstelt met emotionele problemen en 

een drugs- en alcoholverslaving.   
Zelf kan ik (Foktje) niet schaken, wel kreeg ik door het boek te lezen een 

inkijkje hoe de hersenen van een “schaker” werken. Ik vond het heel 

interessant hoe beschreven werd hoe deze Beth Harmon het schaakspel 

beleeft. Ik vond het dan ook een goed boek.  
  

Heb je ook een aanrader? Geef de tip dan door via fofaber@hotmail.com.  
  

Ook 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 

 

 

 



 



IJsclub Schildmeer en omstreken 

 

 

“ ‘T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER” “DIE ZOMER DIE BEGON ZOWAT IN 

MEI” dat zong Gerard Cox in 1973 niet wetende dat de zomers de laatste jaren inderdaad fraai 

zijn. En de zin, “HA, JE DACHT DAT ER GEEN EINDE AAN KON KOMEN” nou, dat klopt, 

want het bestuur heeft het wel een beetje gehad met dit mooie weer. Wij zijn toe aan de herfst, de 

opmaat naar ons favoriete jaargetijde…. De Winter. 

 

Om toch nog het over ijs te kunnen hebben, het ijsje RAKET viert dit jaar haar 60e verjaardag. 

Het ijsje dat iedereen wel kent en de heerlijke verkoeling geeft bij warme dagen. Met deze 

kwinkslag gaan we over tot de orde van de dag, de ijsbaan. De schapen hebben dit jaar geen 

genoegen kunnen krijgen van het lange gras op de ijsbaan. Besloten is het gras te laten 

klepelmaaien zodat wij voor de winter het gras kort hebben.    

 

Het bestuur komt binnenkort bij elkaar voor het komend ijs seizoen, om het e.e.a. te bespreken en 

rijgen daarbij de agendapunten aan één. In november kunt u iemand van het bestuur aan de deur 

verwachten voor het innen van de contributie van vijf euro. Kortom, wij verheugen ons dan ook 

op een mooi winterseizoen.  

 

In de volgende uitgave van Schildjer Proat praten wij jullie weer bij over de stand van zaken van 

IJsclub Schildmeer en omstreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsclub Schildmeer en omstreken 

 



 



ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 

(30-09 / 28-10 / 25-11 en 23-12 speciale kersteditie) 

 

 

Voor iedereen vanaf 8 jaar 

 

  Diverse kaartspellen   Darten   Poolen 

  Klaverjassen, pesten enz 

 

 

 

 

 

  

  Yahtzee     Rummikub   Sjoelen 

 

 

 

Spelavond in De Pompel 

Per discipline is er een leuke (vlees)prijs te winnen. 

Deelname is gratis, opgave is niet nodig. 

Consumpties zijn te verkrijgen aan de bar 

Aanvang 19.30 uur 

Adres: Meerweg 16, Overschild 

 



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



Column 

ZEVENTIG 
 

Mooier en jonger kan ik het niet 

maken. Op 23 augustus j.l. ben ik al 

70 jaar geworden. De poort naar de 

hemel/hel gaat steeds verder open. 

In 1952 geboren in Sellingen, De 

Parel van Westerwolde. Inmiddels woon ik al 

23 jaar in Hellum, de Parel van de Woldstreek. 

Terugkijkend ben ik blij dat ik niet mijn hele 

leven op dezelfde plek ben blijven hangen. 

Niet dat al die verhuizingen zo spannend 

waren maar wel omdat ik met enig 

aanpassingsvermogen me overal thuis voelde 

en mijn draai wist te vinden. Ik kwam er 

telkens rijker vandaan. 

De eerste verhuizing was vanuit Sellingen naar 

Ter Apel. Als 11 jarig kereltje vond ik dat maar 

niks, maar Pa’s werkplek werd verplaatst naar 

Ter Apel. In mijn ogen was Ter Apel zo 

ongeveer het begin van de grote boze - 

onbekende wereld (11 km verderop, ja, ja). 

Daar spreken ze vast geen Gronings, dacht ik. 

Hoe moet dat nu met mijn vriendjes? Het viel 

alleszins mee. Bovendien stond de Middelbare 

School in Ter Apel. Dat scheelde 2 x 11 km 

fietsen per dag. Ik heb er tot eind 1974 

gewoond. 

In die tijd werden de gebouwen van het NAVO 

wapendepot gebouwd. Langs de snelweg 

richting de Nederlands - Duitse grens. Heel 

strategisch. De reden voor deze opslagruimte 

voor militaire voertuigen was de koude oorlog. 

We waren (toen ook al) bang voor de Russen. 

Voor de hekken van het depot vonden 

demonstraties plaats. Mensen die tegen elke 

vorm van geweld waren en ook mensen die het 

geen prettig idee vonden dat al dat wapentuig 

nou net in Ter Apel moest liggen. Zo van; die 

Russen zijn ook niet gek. Een bomaanval en 

daar zit je dan met je goede gedrag. 

De val van de Berlijnse Muur, van het IJzeren 

Gordijn en van het Communistisch Regime in 

de Sovjet Unie (van de SU zelf dus) gaf licht 

in de situatie. Het NAVO depot was 

achterhaald. Op enig moment werd bedacht 

dat de beschikbare ruimte met zijn gebouwen 

heel goed kon dienen als eerste 

opvang/doorgangscentrum voor vluchtelingen 

uit zeer diverse buitenlanden. Wat een roerloos 

gebouwencomplex was werd een centrum 

voor velen die via Ter Apel een plek/asiel in 

Nederland hoopten te vinden. Deze plek ligt 

aan de overkant van de genoemde snelweg, 

gezien vanuit het dorp. De tijdelijke 

bewoners moeten kilometers lopen 

om in het dorp te komen. 

In 2022 loopt het totaal uit de hand. 

De toestroom van asielzoekers is zo 

groot dat er bij lange na geen plekken 

genoeg zijn om ze fatsoenlijk op te 

vangen. Los van gebrek aan slaapplekken is 

ook de capaciteit om iedereen administratief 

verwerkt te krijgen zwaar onvoldoende. Zo 

ontstaan er toestanden, als buiten slapen, geen 

eten genoeg, onveiligheid en vooral veel 

verdriet. Het hele land raakt er bij betrokken. 

Jaren hadden we aan de aanwezige A.Z.C.’s 

genoeg, maar nu worden er extra 

(nood)lokaties aangewezen. Dit heeft dan weer 

de nodige ongerustheid onder de  bevolking 

terplekke tot gevolg. 

Het lijkt nog lang niet opgelost. Talkshow na 

talkshow wordt erover gesproken. 

Tegelijkertijd heeft Nederland al wel zo’n 

70.000 vluchtelingen uit Oekraïne 

ondergebracht. Gelukkig hoeven zij niet via 

Ter Apel. Ik krijg het gevoel dat we in 

Nederland een grotere gunfactor voor de 

Oekraïners dan voor alle anderen hebben, Die 

mensen komen ook vaak uit oorlogsgebieden . 

Begrijp me goed; ik zeg niet stuur die 

Oekraïners maar weer terug. Nee, ik zeg, wees 

niet zo achterdochtig als het gaat om mensen 

uit de rest van de wereld. Dit riekt naar 

discriminatie. Gastvrijheid zou moeten gelden 

voor alle gasten. 

 

Op 30 augustus j.l. werd de talkshow OP 1 

uitgezonden vanaf het voorterrein van het 

opvangcentrum in Ter Apel. Wat is de functie 

van zo’n verplaatsing vanuit de studio naar 

deze lokatie? Een televisieprogramma is toch 

geen hulpverleningsinstituut? Is het om te 

tonen dat Nederland sympathie heeft voor de 

gedupeerden? Is het om de brandhaard te 

tonen? Het lijkt meer op aapjes kijken. Hoe 

achterlijk ben je dan? Gaat OP 1 binnenkort 

ook vanuit Oekraïne uitzenden?  

 

Al met al staat Ter Apel synoniem voor de 

totale chaos rondom de opvang van 

vluchtelingen in ons land. De winter nadert. Je 

moet er niet aan denken dat deze situatie dan 

nog steeds zo zal zijn. 

 

Jan Hesseling 
 



 

  



Ramen gezocht in Overschild 

In de donkere dagen voor kerst gaan we het dorp Overschild weer ombouwen tot een levensgrote 

Adventskalender. Woon jij in Overschild en wil je meewerken aan dit project? 

 

Overschild in het licht 

27 november tot 31 december 2020 

In de donkere dagen voor kerst verandert het dorp Overschild in een levensgrote Adventskalender. 

Vanaf 27 november wordt vier weken lang iedere dag een raam onthuld met een kunstwerk vol 

licht. Aan het einde van iedere week kun je wandelen langs de verlichte kunstwerken onder het 

genot van warme chocolademelk, glühwein en muziek. De kunstwerken worden gemaakt door vier 

professionele kunstenaars.  

Lichtkunstwerk in jouw raam 

Kunstenaars zoeken 28 ramen in Overschild om hun werk in te vertonen. Ben je of ken je iemand 

die mee wil werken aan dit project? Laat het ons weten. 

Doe je mee? 

Neem voor 20 september contact op met Léonie Dijkema via l.dijkema@kielzog.nl. 

 

Dit project is ontstaan in samenwerking met de werkgroep ‘Beleving en verhaal’, 

opbouwwerker Henriette Verhoeff (KZ&W) en Kielzog theater, muziekschool en 

kunstwerkplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

………………….Geslaagd…………………. 
 

Pieter Blaauw 

Marianne Blaauw 

Manoe Mulder 

Tije Noordenbos 

Bram Wolfs 
  

mailto:l.dijkema@kielzog.nl


 

 

  

Hoofdweg 144 
  

9626  AJ Schildwolde                maandag      gesloten 
  

Tel.(0598) 421404 
      dinsdag 

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

            woensdag.               15 :45 - 20:45 
  

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

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

    

            z aterdag 
        08:45 - 16:30   

Nagelsalon op Afspraak 
  

n www.kapsalo - thoekje.n l   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

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


LET OP: Inzendtermijn is verlengd tot 15 oktober. Het kan dus nog 



  

 

• Nieuwbouw •   Onderhoud  

• Verbouw  •   Agrarisch  

• Renovatie  •   Aardbevingsbestendig bouwen  

  

  

  

Hoofdweg 90  T: 0598 432 444  9628 CR 

Siddeburen   www.fledderman.nl  
  

  

  



  Kinderspeelweek Overschild 2022 

 

En dan is het zomaar alweer september en hebben we de 

speelweek alweer achter de rug. Wat een geweldige 

week hebben we met elkaar gehad, met het thema 

natuur! Hoe gaaf is het dat er gewoon 64 kinderen 

hebben meegedaan en wel 45 vrijwilligers, allemaal 

super bedankt. Daarnaast waren er nog andere 

vrijwilligers die een speurtocht, een zeskamp, een 

leerzame ochtend over uilen, een ritje op de Trike en het 

patat eten allemaal mogelijk hebben gemaakt. Onze dank 

is groot naar jullie allemaal! 

We zullen als bestuur proberen om een kleine samenvatting te maken van de hele week, maar 

dat is lastig er waren zoveel leuke dingen. Vergeef het ons als er iets niet in staat. 😊 

(gelukkig zijn alle foto’s te bekijken op onze website www.kswo.nl)  

 

                  

 

                     

  

http://www.kswo.nl/


Vaak vragen we de groepen om een stukje te schrijven over de week voor de Schildjer Proat. 

Nu hebben we ze gevraagd om er wist u datjes van te maken. Deze zijn hieronder te lezen: 

Groep 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 2 

 

 

Groep 5 

  



Groep 3 

   

 

 

  



Groep 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 4 



Groep 4  vervolg

 

 

 

  



Viswedstrijd.  

Ook hebben we een viswedstrijd gehouden. Hier hebben 8 kinderen aan meegedaan. De rest 

van de kinderen en leiding zijn allemaal naar de speeltuin in Godlinze geweest. Dit was ook 

heel erg leuk en relaxt. 

De winnaars van die dag!  

1. Sarah Nienhuis met een totale score van 29,5 cm aan vis. 

2. Rutger Nienhuis met een totale score van 24 cm aan vis. 

3. Anna Blaauw met een totale score van 14,5 cm aan vis.  

 

                           

Speurtocht door de Baggerputten in Slochteren: 

Op dinsdag middag gingen we met ons allen naar het bos. Hier mochten we een route lopen 

en kregen we onderweg opdrachten die we moesten uitvoeren. Er werd wat gevraagd van de 

creativiteit van de groep en dit is heel goed gelukt. 

 

         

 



Insectenhotels. 

Met het thema natuur, mag het insectenhotel natuurlijk niet ontbreken. Voor alle kinderen 

hadden we een bouwpakket om een insectenhotel te maken. Iedereen was hier heel hard mee 

bezig, dit was geweldig om te zien. We moesten er 3 uitkiezen welke de mooiste waren, maar 

eigenlijk was dit onmogelijk en hebben we het ons zelf erg moeilijk gemaakt.  

 

 

 

Competitie: 

Al enkele jaren hebben we weekspellen en strijden de groepen tegen elkaar. Hierdoor ontstaat 

er elk jaar een weekwinnaar. Opvallend is dat sommige leiding nog fanatieker is dan de kids 

en dat wij als bestuur er echt alert op moeten zijn om geen fouten te maken, anders komen ze 

verhaal halen. Geweldig om te zien dat de weekspellen en de competitie wordt gewaardeerd, 

wij hebben er erg veel lol om. Maar er was er natuurlijk maar 1 groep het fanatiekst en die 

hebben dan ook gewonnen. Wij feliciteren groep 5 met hun terechte eerste plek! 



Wist u datjes van het bestuur. 

Wist u dat we afscheid hebben genomen binnen het bestuur van Marleen. 

Wist u dat we haar willen bedanken voor haar inzet van de afgelopen jaren. 

Wist u dat er veel leiding hun vakantie besteed aan speelweek, zonder dat ze kinderen hebben 

die hier aan meedoen? 

Wist u dat er zonder die leiding geen speelweek meer zou zijn? 

Wist u dat de nieuwe datum alweer bekend is? 

                   

 

Wist u dat we u allen dankbaar zijn voor het mogelijk maken van deze week! 

Wist u dat we te volgen zijn op Facebook en Instagram? 

Wist u dat we u graag volgend jaar allemaal weer zien tijdens de speelweek! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het speelweek bestuur 

 



  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  

  
  

  

  

        



!VOOR IN DE AGENDA! 

  

  September Oktober November December 

sluitingsdatum kopij    2 

Oud papier    22  3 

Ramen gezocht opgeven tot: 20    

Schildjer Eetclub 29    

Sluiting Groeten uit Overschild  15 

 

  

Overschild in Beweging Iedere  dinsdag avond  19.00-20.15 

Tijd voor gezelligheid in de 

Pompel 

30 28 25 

 

23 

Werkgroep evenementen 

Sinterklaasmiddag 

  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spruitjesstamppot met appel. 

 

Een lekker winters stamppotje met spruitjes die op smaak 

gebracht is met kerrie! In deze stamppot zitten knapperige 

walnoten, blokjes appel en lekkere fetakaas.  

 

Appel en kerrie 

Zonder deze twee ingrediënten is de stamppot een stuk saaier, 

als je het mij vraagt. De appel zorgt voor iets fris en de kerrie 

zorgt voor lekker veel smaak. De fetakaas is ook een lekkere topping en in elk gerecht mag iets 

knapperigs, daarom koos ik voor walnoten in dit recept. Dit kun je ook voor andere noten zoals 

pecan noten of hazelnoten vervangen.  
 

1. Schil de aardappelen en snijd in blokjes. 

2. Maak de spruitjes schoon en snijd deze in dunne plakjes. 

3. Spoel de aardappelen af, voeg in een pan met licht gezouten water en breng aan de kook. 

Kook de aardappel voor ongeveer 15 minuten of tot deze zacht genoeg is om te stampen. 

Voeg de laatste 5-7 minuten de gesneden spruitjes toe. 

4. Schil de appel en snijd in kleine blokjes. 

5. Giet de aardappelen en spruitjes af en voeg terug in de pan. Voeg een klein scheutje melk 

toe en stamp de aardappelen en spruitjes, maar laat het redelijk grof. Breng op smaak met 

kerriepoeder, peper en zout. 

6. Snijd de walnoten grof en meng dit door de stamppot samen met de blokjes appel. Kruimel 

ook de fetakaas hier overheen. 

  



             
 

 

 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 


