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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,

Tijdens de opmaak van deze editie van de krant begint het buiten eindelijk warmer te
worden! De zon schijnt en de temperatuur loopt op. Volgens Piet Paulusma kunnen er deze
week tropische waarden bereikt worden (bij het lezen van deze krant zal de temperatuur
waarschijnlijk al weer dalende zijn!).
We nemen met pijn in ons hart afscheid van ons mede-redactielid Nicole Bijen, die verhuisd
is naar Stedum. Zij heeft haar laatste column geschreven en richt zich nu op allerlei
activiteiten in haar nieuwe woonplaats. Zij is daarvoor al benaderd!
We zullen zo nu en dan vast nog wel wat van haar horen. We wensen haar en haar gezin
heel veel woon- en werkplezier op hun nieuwe stekkie.
Inmiddels hebben de nieuwe bewoners aan de Meerweg nr. 32 (fam. Beerda) zich al
geïnstalleerd; we heten hen van harte welkom.
Wie, o wie wil onze nieuwe vaste column-schrijver worden? Of misschien heeft u een
ander idee wat u als vast item in de krant wil zien.
Laat het ons weten!
Er zijn hele leuke en informatieve inzendingen over de passie van Gea de Jonge met haar
honden en Anita Spijker over haar byzondere schapen. Heel leerzaam.
Dhr. De Boer heeft ook 2 verhalen ingeleverd, waarvan er een nu en de tweede in de
volgende editie te lezen is. Hij maakt ons allen deelgenoot van zijn Canadese
vakantieherinneringen.
Alle inzenders heel hartelijk dank voor hun inbreng.
Het bestuur van de sportvereniging MONO is geheel vernieuwd en u kunt verderop in deze
krant meer hierover lezen.

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

Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Schildgroep
Windlust Mail
Kinderspeelweek

De redactie wil bij deze een dringend verzoek aan alle inzenders doen.
ALLE kopij voor de krant moet echt op de uiterste inleverdatum binnen zijn
bij de krant. We moeten op het allerlaatste moment nog te vaak en te veel mailen/bellen
om alles binnen te krijgen. Dat werkt niet prettig!!!!
Ook gebeurt het te vaak, dat er tijdens of zelfs na de opmaak nog inzendingen binnenkomen.
Bij deze dus de oproep: LEVER UW BIJDRAGE OP TIJD IN!!!!!!!
TE LAAT INGELEVERDE KOPIJ WORDT NIET MEER GEPLAATST!
P.S.: Ook op de agenda van de website staat de uiterste inleverdatum vermeld!
(www.overschild.nu)

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 6 september 2013 binnen zijn bij de
redactie op Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden gestuurd:
schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Jelly en Rian

Overschild, 17 juni 2013

Beste Dorpsgenoten,
De zomer mag zo langzamerhand wel komen. Ik kijk nu al uit naar
de kinderspeelweek.
In het begin van het jaar stond Overschild als epicentrum in het nieuws.
Reden voor Jos om de NAM en Groninger Bodem Beweging uit te nodigen
op 22 mei en zo de dorpsbewoners in staat te stellen om hun vragen te
beantwoorden. Na twee presentaties was er de gelegenheid om vragen te
stellen, waar goed gebruik van werd gemaakt.
Cursus AED
Met goed gevolg hebben de volgende dorpsbewoners de herhalingcursus AED
gevolgd:
Bel eerst 112 daarna indien AED apparaat gewenst 1 van onderstaande
telefoonummers:
Alina Doornbos (06-10182140 of 571436)
Diana Blaauw (566339)
Toon Bakker (06-344421101 of 566506)
Moniek Bakker (06-10218819 of 566506)
Carel Leemhuis ((06-49882276 of 566378)
Irma Voogd (06-27101894 of 566392)
Jolanda Braam (06-14723823 of 050-3023315)
Rian Vergeer (06-43154511 of 566375)
Carina vd Beek (06-48632797 of 566557)
Henk Heinen (06-12088888 of 573416)
Tessa Dijkstra (06-53744027 of 566257)
Ete vd Geest (06-12554050)
Karen Kwanten (06_44224053 of 566578)
Al in het bezit van AED Henk Nijdam (06-22956439 of 566392)
Zwemsteiger
Wie gebruik wil maken en handig is, kan zich aanmelden bij mij om het
laatste gedeelte van de steiger af te maken.
Contributie
Wat laat, maar voor 2013 verzoek ik u om uw contributie voor 2012 voor
Dorpsbelangen over te maken op rekening 3527.52.629 op naam van
Dorpsbelangen Overschild.
Familelid
€ 12,50
Enkellid
€ 9,00

Henk Nijdam
Voorzitter DB

Secretariaat:
H. Nijdam
Kanaalweg 28
9625 PG Overschild
Tel: 0596566392
E-mail:
db.overschild@kpnplanet.nl
Internet:
www.dorpsbelangenoverschild.nl
Ingeschreven bij de K.v.K. :
Inschrijfno. 40023503
Lid van:
Vereniging Groninger Dorpen
Bank:
RABO 3527.52.629

Wij Gedenken
Homme Tunnes Ritsema
Dhr. Ritsema overleed op 9 juni 2013, op 89 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn echtgenote op de Groeveweg 1 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
***************************

Jan Willem Dreise
Dhr. Dreise overleed op 14 juni 2013, op 86 jarige leeftijd.
Hij woonde als oud-Schildjer in Appingedam.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Uit ons dorp vertrekken zo 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 te overhandigen.

Wilco en Ineke Beerda
Siebe (10 jaar)
Nynke (8 jaar)
Meerweg 32
0596 566436

In rubriek “nieuwe inwoners” worden bewoners genoemd, die een bloemetje ontvangen hebben.
Hebben we u vergeten, laat het ons dan alsnog even weten.

Verhuisd:
Peter, Nicole, Willemijn, Maartje,
Floris en Sofie Bijen

van:

Meerweg 32

naar: Hoofdstraat 47
9921 PA Stedum
0596-550808

De collecte van het Epilepsiefonds
in Overschild heeft € 129,42
opgebracht. Met dank aan de
collectanten en gevers.
Martie Bernardus

Nieuwgeboren

DE POMPEL

Het activiteitencentrum voor iedereen
Accommodatie voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen, feesten,
voorstellingen en alle zaalsporten.
Multi-functionele gebruiksmogelijkheden
Tot 300 personen
Bezoekadres: Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
Informatie bij onze beheerder a.i. Rob Gramberg
Tel. 0596 566390 of 06 16678193

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

NIEUWSBRIEF 2E JAARGANG NR 2
12 juni 2013
Tot nu toe …
Op 11 juni jl. mochten we de subsidiebeschikking
ontvangen. Daarin is alles geregeld over de subsidie
van de gemeente en de provincie. In totaal mogen
we € 222.000 tegemoet zien. De toezegging hadden
we al, maar de formele vastlegging in een
beschikking ontbrak nog. Nu hebben we het dan ook
nog eens zwart op wit.
De architect is ondertussen gestart met de
voorbereidingen en legt de laatste hand aan een zgn.
ruimteboek, waarin per ruimte in het gebouw wordt
aangegeven wat er moet worden veranderd. Er is een
constructeur langs geweest om o.a. te kijken naar de
draagkracht van het dak met het oog op de daar te
plaatsen zonnepanelen. Er worden nu nog
berekeningen gemaakt en dan kunnen de
omgevingsvergunningen worden aangevraagd bij de
Gemeente Slochteren.
Zodra het ruimteboek klaar is gaan we in overleg
met de architect bekijken op welke wijze we de
aanbesteding gaan organiseren. Uitgangspunt voor
ons is dat zoveel mogelijk de subsidiegelden
terechtkomen bij ondernemers in Overschild of de
regio.
Ook gaan we een gedegen projectplanning voor de
uitvoering opstellen. Tijdens de verbouwing gaat de
verkoop gewoon door, maar we ontkomen er niet
aan dat er zo nu en dan behoorlijk geïmproviseerd
zal moeten worden. Door ons, maar ook door alle
gebruikers van ons dorpshuis.

De styling
Er is een stylingcommissie aangesteld die zich gaat
verdiepen over de vraag hoe de verschillende
ruimtes van ons dorpshuis er uit moeten komen te
zien. De commissie bestaat uit: Ina Kiel (voorzitter,
namens het bestuur van de Stichting), Cynthia
Heinen, Willy de Vries en Karen Wieringa. Zij
worden vakkundig ondersteund door mw. Veldhoen
van het ingeschakelde architectenbureau.

Vakantiesluiting zomer 2013
In de bestuursvergadering op 6 juni jl. heeft het
bestuur besloten dat De Pompel gesloten zal zijn van
22 juli t/m 11 augustus 2013. Tot die tijd zijn we dus
gewoon open voor activiteiten en de snackbar op
zaterdag.
De vakantiesluiting zal o.a. worden gebruikt om
“grote schoonmaak” te houden.

Aanpassing consumptie- en huurprijzen
In de bestuursvergadering van 4 juli a.s. zal worden
beslist over de aanpassing van onze prijzen. De
vaste gebruikers zullen over de huurprijzen worden
geïnformeerd door middel van een brief. De nieuwe
consumptieprijzen zullen worden bekend gemaakt in
De Pompel via het mededelingenbord (en het raam
van het kantoortje bij de voordeur) en door middel
van aangepaste prijslijsten, die in De Pompel terug
te vinden zullen zijn.

Jeugdhonk
Het jeugdhonk (in het voormalig peutergedeelte
achterin het gebouw) zal voorlopig worden open
gesteld. Jongeren uit Overschild van 12 t/m 16 jaar
kunnen zich daar verpozen tijdens de openingstijden
van De Pompel. Voor het jeugdhonk zijn
(voorlopige) huisregels opgesteld en vastgesteld in
de bestuursvergadering. Deze huisregels vind je in
het Jeugdhonk, maar ook in deze Schildjer Proat.
We gaan er van uit dat de jongeren hun
verantwoordelijkheid nemen en er samen voor
zorgen, dat het jeugdhonk een lang bestaan zal
kennen.

Vragen
Voor alle vragen over deze nieuwsbrief, de toegang tot
De Pompel of anderszins kun je contact opnemen met
Rob Gramberg, 06 16678193 of
grambergrob@hotmail.nl.

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

HUISREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN HET JEUGDHONK.
1.

Het jeugdhonk is alleen toegankelijk voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar.

2.

Het jeugdhonk is alleen toegankelijk op zaterdagavond vanaf 16.30 uur tot uiterlijk
22.30 uur of zoveel eerder als De Pompel gaat sluiten.

3.

Toegang tot het jeugdhonk kan worden verkregen via het personeel achter de bar.

4.

Het is – net als overal in De Pompel - niet toegestaan om te roken; dat mag alleen
in de rookruimte bij de bar of buiten.

5.

Het is toegestaan om etenswaren uit de snackbar op te eten in het jeugdhonk. Je
zult het wel zelf moeten komen afhalen bij de bar.

6.

Het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen.

7.

Het is niet toegestaan om verdovende middelen te verkopen, uit te delen en/of te
gebruiken.

8.

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte etenswaren en dranken te nuttigen.

9.

Het is wel toegestaan om muziek af te spelen, mits het volume beperkt blijft.

10. Houd het jeugdhonk netjes en ruim na afloop alle rommel op.
11. Wees zuinig op het aanwezige meubilair, ook als is dat een beetje oud.
12. Geen geren, gedraaf, geschreeuw of gegil in de gang of buiten rondom het
gebouw.
13. Schade aan gebouw of inventaris zal worden verhaald op de aanwezige jongeren
(via de ouders) of alleen op de dader als die zich bij het personeel heeft gemeld.
14. Volg aanwijzingen van het personeel altijd op en hou je aan deze regels.
15. Het personeel is bevoegd om je buiten de deur te zetten bij wangedrag.

Overschild, 6 juni 2013.

Kinderspeelweek Overschild.

Voor je het weet is het zover, dan begint de jaarlijkse speelweek weer.
De datum van de speelweek was natuurlijk al bekend, maar toch zullen we hem
nog een keertje vermelden 5 t/m 9 augustus 2013 zal de 32e Kinderspeelweek
worden georganiseerd. Het thema is Middeleeuwen, dus jullie kunnen je allemaal
weer hier op voorbereiden. Je kunt je al opgeven via de website;
www.kinderspeelweekoverschild.nl of anders vul je de lijst in bij het Schildjer
proat toegevoegd zal worden. De lijst mag je inleveren bij Sandra van der Laan,
Meerweg 19.
Spelregels;
Kinderen kunnen vanaf 4 jaar meedoen. Wanneer een kind onder de 4 jaar is
wordt verwacht dat de ouders zelf mee doen om, zo om hun eigen kind te denken.
Vanaf 13 jaar worden kinderen jeugdleiding. Iedereen die zich als leiding op
geeft krijgt van ons een uitnodiging voor de vergadering van zaterdagavond 3
augustus 2013. Ook zullen we na de vergadering weer met elkaar vertrekken naar
Kolham voor een spannende spooktocht.
Voor vragen over bovenstaande mag je contact opnemen met Sandra van der
Laan 06-25598785
Collecte lopen;
We zullen in week 26 weer langskomen en vragen om een gift.
De planning van de week zal zijn;
De ochtenden beginnen voor de kinderen van 9.30 uur tot 12.00 uur. In de
middag beginnen we weer om 13.30 uur tot 16.00 uur. Wanneer er wijzigingen
zijn met de tijden, wordt dit door ons aangegeven. Op de maandag wanneer we
starten krijgen de kinderen een weekplanning mee naar huis.

Ochtend
Hutten
bouwen
Break out

middag
verven

bijzonderheden

Break out

Tussen de
middag eten op
het veld

woensdag
donderdag

“Chillen”
Speurtocht
door het dorp

spel
Speurtocht
door het dorp

vrijdag

Hutten
afbreken

xxxxxx

maandag
dinsdag

Tussen de
middag eten op
locatie
12.00 uur
kinderen naar
huis

Op de vrijdagavond is er weer muziek en een playbackshow, geef je allen op
hiervoor!
Met vriendelijke groeten,
Het speelweekbestuur.

Bestuur Speelweek verrast met cheque.
Bij het verschijnen van deze Schildjer Proat
is OBS Schaldmeda alweer bijna een jaar
gesloten. Half maart heeft de ‘slapende’
ouderraad dan ook eindelijk de financiële
deur kunnen sluiten. Na het afhandelen van
de laatste uitgaven en ontvangsten, bleef er
een mooi bedrag op de rekening over. Het
geld van de ouderraad werd altijd gebruikt
voor extra’s voor de kinderen op school,
bijvoorbeeld leesboeken of speel- en
spelmateriaal. De rekening werd tot de sluiting van de school onder andere maandelijks aangevuld
met de opbrengst van het oud papier en de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. We hebben goed
nagedacht over een goed doel voor het overgebleven bedrag. Lastig, want er zijn vele goede doelen te
bedenken (in het dorp en er buiten), enthousiaste verenigingen, werkgroepen en clubs, die het geld
goed kunnen gebruiken en die we het ook allemaal gunnen. Wij kwamen tot de conclusie dat het
logisch, leuk en eerlijk is, dat het geld ten goede komt aan de kinderen van Overschild. Door het geld
aan de Speelweek te schenken, bereiken we dat doel het best. We verrasten het bestuur tijdens hun
vergadering met een cheque van € 3750,-. De cheque werd zeer enthousiast ontvangen en we zijn er
van overtuigd, dat deze goed besteed zal worden aan een uitje of leuke activiteit. We wensen het
bestuur en alle vrijwilligers veel succes met de voorbereidingen van de Speelweek, want ook zonder
deze bijdrage is het elk jaar weer een succes. Ga zo door!

Ouderraad OBS Schaldmeda

Nieuws s.v. MONO
Bestuur
Op de afgelopen ledenvergadering hebben we afscheid
genomen van Hero van Maar, Tjaart van Maar, Rob
Gramberg en Jorn Gramberg als bestuursleden. Langs deze weg willen we de heren nogmaals
bedanken voor hun inzet voor de sportvereniging in de afgelopen jaren. Nieuw in het bestuur
zijn Erik Pen, Lisa Bos en Rebecca Nienhuis. We zijn nu vooral druk met de invulling van de
diverse functies binnen het bestuur. Binnenkort kunt u hier meer nieuws over verwachten.
Volleybal
Het volleybalseizoen gaat in oktober weer van start onder de vlag van s.v. MONO. Elke
maandagavond kunt u volleyballen in het dorpshuis vanaf 20.30 uur. We beginnen op
maandag 7 oktober en we stoppen eind april met het volleybal. U kunt per keer betalen en de
kosten bedragen € 2,- per avond.
Op dit moment zijn de volleyballers druk aan het oefenen voor het toernooi in Hellum, dat
komende week al voor de 15e keer wordt georganiseerd door stichting Aigenwies.
Kindergym
Wegens onvoldoende deelname zijn we genoodzaakt om te stoppen met het kindergym. Tot
aan de zomervakantie gaan de lessen door, waarna we afscheid nemen van juf Wendy.
Aerobics
Na de zomervakantie gaat het aerobics weer van start. Je kunt je hiervoor opgeven via
s.v.mono.overschild@hotmail.nl. De kosten hiervoor bedragen € 120,- voor het hele seizoen.
Voetbal
Het voetbal op de zondagavond is alweer in volle gang. Iedereen kan hier aan meedoen, ook
de ietwat minder begaafde voetballers. Lijkt het je leuk om te doen kom dan zondagavond
tegen 18:45 uur naar het sportveld. Op 24 augustus organiseren we het veldvoetbaltoernooi
met aansluitend een barbecue voor wie maar wil, meer
informatie hierover volgt binnenkort.
Wandeltocht
Onlangs hebben we weer de wandeltocht “Rondom ’t
Schildmeer” georganiseerd. Met 172 wandelaars was dit
wederom een groot succes. Gelukkig zat het weer erg mee op
deze dag, wat mede heeft gezorgd voor het hoge aantal
deelnemers. Zonder onze vrijwilligers was het niet gelukt om
van deze dag zo’n succes te maken. Hierbij willen we een ieder
die mee heeft geholpen nogmaals bedanken.
Namens s.v. MONO
Erwin van der Laan

Uw leveranciers van :

Op zoek naar professionele,
flexibele gastouderopvang in
Overschild?
www.100bunderbos.simpsite.nl
of bel 06 42 127 127
Ingeschreven bij KvK en LRK

Begrafenis- en Uitvaartverzorging

Joh. Bos
Verzorging van begrafenissen voor
leden van o.a. “Opwierde” te
Appingedam, Eenum, Wirdum, O.W.M.
Uitvaartzorg te Delfzijl, “Het Noorden”
en N.U.V.E.M.A.
En voor NIET-LEDEN van de
Begrafenisverenigingen.
Voor thuis opbaren eigen koeltafel
aanwezig.

Tel. 0596-571440 – Wirdum
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Sierbestrating
Tuinhuisjes
Tuinhout
Blank hout
Vijverbenodigdheden
Tuindecoratie
Tuinmeubelen
Tuinverlichting
Zand en Grond
Split en Natuursteen

SCHUURVERKOOP OVERSCHILD
14 SEPTEMBER
Op

ZATERDAG 14 SEPTEMBER hebben wij in

Overschild een schuurverkoop. (van 11.00 - 16.00 uur)
Iedereen kan vanuit zijn/haar huis of garage, schuur
en/of oprit, overtollige dingen verkopen.
Een soort rommelmarkt aan huis!
Het is niet de bedoeling, dat men etenswaren te koop
aanbiedt, hiermee bedoelen wij koffie met koek o.i.d.!
Voor een kopje koffie kan men altijd terecht in de Pompel, waar men
start met de ronde door het dorp, iedereen krijgt hier een plattegrond
mee. Hierop staan de deelnemers aan de schuurverkoop aangegeven.
Deelnemers moeten zelf , door b.v. een bord, vlag of ballonnen,
aangeven dat er bij hun huis iets te koop is!! De deelname aan
deze schuurverkoop is gratis.
Opgave is belangrijk i.v.m. het samenstellen van de plattegrond!!!!
Men kan zich vanaf nu opgeven bij Joba ( 566336) .
Dit kan t/m 30 augustus.
P.S. Mensen die buiten het dorp wonen en graag mee willen doen,
kunnen ( indien gewenst) altijd terecht op het plein bij
de Pompel, ook dit is gratis!

Werkgroep Evenementen

WEBSITE-NIEUWS

Er is een stijgende lijn in het aantal bezoekers aan de website van ons dorp.

Vanaf januari tot begin juni 2013 hebben 1411 unieke bezoekers de site
bezocht. Samen hebben ze 6000 keer bezoeken aan de site gebracht.
Hier zijn we best blij mee en trots op.
We doen er ook heel veel aan om de site zo actueel mogelijk te maken en
houden.
Toch zouden wij het nog fijner vinden als meer mensen bijv. reacties geven op
de site en/of met ideeën komen om de site nog aantrekkelijker voor iedereen te
maken. We vragen dus om meer input van de bewoners zelf.
Stel, u hebt zelf een leuk idee en u wilt meer mensen daarbij betrekken. Dan
kunt u daarvoor altijd via de website reclame maken. Mocht u bijv. iets
speciaals zoeken, dan kunt u via de site hulp inroepen van een mede-inwoner
(bijv. u zoekt een verzamel- of ruilplek voor uw grote verzameling speciale
postzegels). Of u hebt een klus te klaren, die u zelf niet kunt of wilt doen. U
kunt iemand anders vragen om dat voor u te doen en u kunt daartegenover een
wederdienst stellen. Zo kunnen we elkaar een helpende hand bieden.
U kunt onder het tapje “ ik zoek ” uw idee of verzoek kwijt.

Er staan weer heel veel foto’s van verschillende activiteiten op de site, zoals
Neut’n Schait’n, de NLdoet-dag, de toneeluitvoering, de wandeltocht, het
Groninger Molenweekend (alleen van de molen uit Overschild).

We zoeken nog adverteerders, die voor € 15,00 p.j. op de site een advertentie
willen plaatsen. Adverteert u al in de Schildjer Proat – dan is het jaarlijkse
tarief slechts € 10,00 .

Wilt u meer weten of heeft u vragen over een bepaald onderwerp van de site,
dan kunt u altijd mailen naar info@overschild.nu .

De redactie van de website

Korte impressie van het toneelstuk.

Voor meer foto´s zie website.

De Schildgroep
De sleutel ligt onder de mat was de titel
van het toneelstuk wat dit jaar werd
opgevoerd op 27 april. De
voorbereidingen en repetities verliepen
verre van vlekkeloos. Bert donderde
ontzettend hard met zijn hoofd op het ijs
bij het sneeuwvrij maken van de ijsbaan.
Deze gebeurtenis was ontzettend
vervelend voor hem zelf, maar ook zeker
voor de hele groep. Het leren van tekst
ging tot twee weken voor de opvoering
uiterst moeizaam. Bij dezen belooft hij
plechtig om zich niet weer op glad ijs te
begeven.
De opvoering was wel een succes
ondanks dat Bert geen conclusie wist te bedenken. Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke
haperingen. Het publiek en de leden van de groep waren het erover eens dat het een heel grappig
stuk was. De Pompel was weer afgeladen vol en dat is voor de spelers altijd weer een feest
opzich.
De website van de groep heeft ook een opknapbeurt gehad en u kunt hem vinden op:
http://de-schildgroep.webnode.nl/
Nieuw op de site is o.a. de enquête, gastenboek en een pagina over de historie en de toekomst
van de groep. In de fotogalerij hebben we een paar eerste foto’s geplaatst. Voor alle foto’s van
2006 t/m 2013 staat een link op het linker gedeelte van de pagina. Het dagboek van een
toneelspeler is natuurlijk blijven bestaan. Neem maar eens even een kijkje en laat van u horen via
het gastenboek.
Hoe het er voorstaat voor volgend jaar is nog niet geheel duidelijk, tijdens de evaluatie, die op 24
mei plaatsvond, hebben zes mensen ja gezegd op de vraag; ga je volgend jaar weer meedoen.
Nieuwe aanwas kunnen we altijd gebruiken, dus spelers, techneuten, decorbouwers etc. aarzel
niet langer en geef u op via de site of via deschildgroep@kpnplanet.nl .
Even nog weer terug naar de enquête. We zijn van plan om regelmatig een enquête te houden.
We beginnen met de eerste en de vraag is: “Moet het volgende stuk in het Gronings gespeeld
worden?” Ga nu naar de site en geef uw mening.
We houden u op de hoogte.

OPBRENGST

OUD PAPIER

In de Schildjer Proat van maart 2013 staat de stand van zaken over de
opbrengst van het oud papier van juli 2012 t/m februari 2013.
In deze editie wordt de stand t/m mei 2013 vermeld.

Maart 2013

4180 kg

€ 188.00

April 2013

2660 kg

€ 133.00

Mei 2013

3580 kg

€ 170.50

Zoals u ziet, zijn het weer mooie bedragen. Het is fijn om te zien, dat we dit met
z’n allen kunnen bereiken door zo veel mogelijk oud papier aan de kant van de
weg te zetten.
Want nogmaals: voor en door de bewoners zelf!

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Dorpshuis,
Jelly Dijkstra

Groninger Molenweekend

WINDLUST MAIL

We kunnen weer malen. Ik had u
de vorige keer al verteld dat er
een nieuw koppel maalstenen was
gekomen, maar dat er nog niet
mee gewerkt kon worden, omdat
de afstelling nog niet goed was.
Nou dat is nu veel beter, maar we
zijn er nog wel mee bezig om het
helemaal goed te krijgen. Er was
nog wat tarwe ( hebben we
gekregen van een goede gever) en
daarmee zijn we nu aan het
oefenen. De eerste keer dat de
stenen met de tarwe aan het
draaien waren kwam de tarwe er
net zo uit als het erin ging, dus
helemaal heel. Dat was niet de
bedoeling en er werd een nieuwe
poging gestart nadat het koppel
fijner was afgesteld. Beter nu
maar beslist nog niet optimaal en
zo prutsen we verder totdat we
bakkersmeel kunnen maken, want
daar zijn deze stenen geschikt voor. Zo af en toe
wordt de builkist bijgezet om wat er gemalen is
te zeven. Dan kunnen we gelijk zien hoe het
resultaat is.
Tijdens molendag afgelopen mei zijn er geen
bezoekers op de molen geweest. Jammer want
het was best interessant het nieuwe steenkoppel
open te zien liggen terwijl de loper draaide. Het
waaide niet zo gek hard maar toch had de steen
nog een aardig gangetje en er was goed te zien
hoe de maalvlakken langs elkaar heen draaiden
en het jagertje door de meelkuip sleept om het
gemalen product in de meelpijp te schuiven
waarna het op de maalzolder in de zak wordt
opgevangen. We hadden mooi even de tijd
nieuwe plannen uit te werken om het
gemakkelijker te maken als molenaar alleen te
werken. Schuddebakhoogte regelen en de
aanslag afstellen, kaartoevoer instellen vanaf de
maalzolder met allerlei touwtjes,staan nu op het
lijstje. En dan willen we nog een graanalarm.

Dit is een vreemd gevormd plankje in de graankaar dat waarschuwt als het graan bijna op is.
Dan zit er nog voor een paar minuten graan in de kaar en heb je als molenaar net de tijd om
naar boven te lopen en de kaar weer te vullen. Dan het Groninger Molenweekend 8 en 9
juni. Op 8 juni hebben Marius en ik 11 bezoekers verwelkomd. Er zijn foto’s gemaakt en ik
heb begrepen dat er enkele worden afgedrukt. Er waren twee bijzonder enthousiaste
knulletjes die honderduit vroegen en goed op de hoogte waren. Ze wisten er veel meer vanaf
dan hun ouders die ook maar mee kwamen. Op zondag 9 juni heb ik op de Olinger
Koloniemolen gedraaid, u weet wel die daar bij Laskwerd in het land staat aan de Groeve.
Ook hier heb ik geen bezoekers gehad, maar mensen wat is het een mooi plekje, zo rustig,
met alleen wat zoevende wieken achter je en dan kijkend over het land. Buitelende hazen,
een koppeltje reeën, een vlucht jonge fazanten, kortom prachtige omgeving en ik zou het
leuk vinden als u hier ook eens komt genieten van deze dicht bij Overschild gelegen natuur.
Ik weet wel het is een eind lopen (800 m. vanaf zowel de sluis als vanaf het gemaaltje) maar
beslist de moeite waard.
Ik vind het wel weer mooi zo en vanaf deze plaats, ook namens Marius
Tot ziens/mails.
Lex.

Knutselpagina
Koe in de wei
Wat heb je nodig:
Leeg melkpak.
Uitgeprinte delen.
Schaar.
Lijm.
Een koe in de wei. Wie heeft dat nog nooit gezien? En je kan er best zelf eentje maken op een
leuke manier van een leeg melkpak.
Print de figuren op deze pagina uit. Klik eerst op de tekening dan opent hij in een nieuw
venster en kun je hem makkelijk printen.
Dan kleuren je de vlekken van de koe. Je kunt ook zelf vlekken tekenen op een wit blad! Plak
daarna het blad rond het lege melkpak. Neem dan de andere delen en kleur deze ook, knip ze
uit en plak ze op de juiste plaats op het melkpak. De poten moet je misschien eerst op een
stukje karton plakken zodat ze wat steviger worden. Dan blijft de koe er goed op staan!
En nu is de koe klaar en kun je hem al grazend in de weide zetten.

Tip
Het is leuk om er ook eentje te maken die veel kleiner is. Dan heb je een kalfje naast
de koe staan!

Om het op ware grootte uit te kunnen printen, kijk op:
op www.overschild.nu of op www.knutselidee.nl

Hertenleed door dhr. M.W. de Boer, Graauwedijk 53

foto’s redactie
Coyote of prairiewolf (Canis latrans) is een roofdier uit de familie der hondachtigen. Hij is
een nauwe verwant van de wolf (Canis lupus). Hij komt voor in een gebied dat zich uitstrekt
van Alaska tot Midden-Amerika.

Gea de Jonge

Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven over onze grote passie: onze honden. Mijn naam is
Gea de Jonge en ik ben getrouwd met Henk Qualm. Samen met onze 2 dochters wonen wij op
een boerderij aan de Graauwedijk in Overschild.

In 1995 kochten wij onze eerste hond, een Border Collie met de naam Kent. Met Kent ben ik
begonnen met behendigheid. Hij is ruim 16 jaar oud geworden en we hebben erg veel prijzen
gewonnen op wedstrijden, waaronder 2 x een 1e en 1 x een 2e plaats op het Nederlands
Kampioenschap Behendigheid. Daarna heb ik met Jess wedstrijden gelopen. Op de leeftijd van
4 jaar behaalde hij een 3e plaats op het Nederlands Kampioenschap en een 2e plaats op een
Interland Nederland-België. Het jaar daarop stonden we op een 3e plaats voor de selectie voor de
wereldkampioenschappen, maar helaas kreeg Jess op 5 jarige leeftijd last van zijn heupen en zijn
we gestopt met de behendigheid. Met Twister ben ik in 2008 Nederlands Kampioen geworden en
waren we de beste combinatie van de ruim 600 combinaties die dat jaar aan de wedstrijden
hebben meegedaan. In 2011 heb ik met mijn Mini Australian Shepherd Blue het Nederlands
Kampioenschap van de B-mini klasse gewonnen en in 2012 hebben we een 2e plaats behaald op
het Nederlands Kampioenschap.

Ook onze dochters, Michelle en Claudia, doen behendigheid met onze honden. Op 11 jarige
leeftijd werd Michelle met haar hond Bree 1e in de competitie, waarmee ze ruim 60 combinaties
achter zich liet. Afgelopen jaar heeft ze met Bree een 3e plaats op het Nederlands
Kampioenschap behaald. Dit jaar loopt ze met Eazy, een jonge Border Collie en hebben al weer
prijzen op wedstrijden behaald. Claudia loopt met onze Working Kelpie Mack wedstrijden en
hebben ook al weer meerdere 1e plaatsen op wedstrijden behaald. Naast de Border Collies en
Mini Australian Shepherds hebben we ook een Duitse Herder, waar ik de africhting mee doe.
Samen hebben we het hoogste certificaat (IPO3) behaald.

Verder zijn we ook Gronings Kampioen africhting geweest. Binnen het VDH, de vereniging van
de Duitse Herders, ben ik gecertificeerd spoorlegger.
Vanaf 1994 geven Henk en ik behendigheidslessen in Meedhuizen voor alle rassen. Iedere
dinsdagavond geven we les aan een groep leuke, enthousiaste mensen. De meeste cursisten doen
het voor het plezier, maar een aantal lopen ook wedstrijden.

Sinds vorig jaar drijf ik ook schapen met mijn border collie Tynam. Af en toe help ik Anita
Hoogakkers met het hoeden van de schapen rond het Schildmeer. Binnenkort hopen we onze
eerste wedstrijd te lopen, een nieuwe uitdaging.

Hoofdweg 144
9626 AJ Schildwolde
Tel.(0598) 421404

Visagie op Afspraak

Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag
08:45-12:00
woensdag
08:45-13:45
donderdag
08:45-12:00
vrijdag
08:45-12:00
zaterdag
08:45-16:45

13:00-17:45
13:00-17:45
13:00-17:45

Column
Geen weemoed, maar leuke
herinneringen
Dit is mijn eerste column als ex-schildjer.
Sinds half mei wonen we dan eindelijk in
Steem (Stedum). Ik zit gelukkig niet meer
tussen verhuisdozen en ook de ergste
drukte is voorbij en gek genoeg lijkt het
alsof we hier alweer een hele tijd wonen.
Dat is een goed teken denk ik. Twee
maanden geleden leek het allemaal nog
heel anders. Hoewel we er al lang naar toe
werkten, zag ik toch ook op tegen de
verhuizing naar Stedum. We hadden het
eigenlijk wel prima naar ons zin in
Overschild. Gedurende de jaren dat we
bezig waren met bouwtekeningen,
vergunningen en bouwen heb ik mijzelf
best weleens afgevraagd waarom we ook
alweer weg wilden. Nu zitten we hier dan.
De verwachte weemoed blijft uit. Wel veel
leuke en waardevolle herinneringen aan de
tijd in Overschild. We hebben er een aantal
belangrijke fases in ons leven
doorgemaakt: samenwonen, trouwen en we
hebben er de geboorte van onze vier
kinderen gevierd. Verder denk ik aan
leuke vriendschappen en contacten,
efficiënte en minder efficiënte (maar wel
altijd gezellige )vergaderingen van de
diverse werkgroepen en de redactie van
deze prachtige krant, feestjes, gesprekken,
avondwandelingen door Tetjehorn met
mijn man, Sinterklaas in de Pompel,
Speelweek, patat eten in de Pompel,
toneelavonden, de auto puzzelrit op
Koninginnedag, de Peuterspeelzaal, OBS
Schaldmeda, uitjes van de
landbouwvereniging (heeft iemand ooit
gemerkt dat ik in de haast twee
verschillende laarzen aan had getrokken
naar het bowlingcentrum een aantal jaar
geleden? Ik was voor het eerst blij dat ik

die achterlijke bowlingschoenen aan
mocht), enzovoort, enzovoort. Best veel
voor zo’n klein dorp. Hier in Stedum gaan
we uiteraard ook weer herinneringen
verzamelen en nieuwe mensen leren
kennen. Het begin is er en we hebben er
vertrouwen en zin in. Het melken in de
nieuwe stal loopt goed en de koeien zijn
gezond. Het huis is goed bewoonbaar en er
is zo nu en dan weer eens (vrije) tijd over.
De kinderen zijn gelukkig al goed gewend
en hebben vriendjes en vriendinnetjes
gemaakt, maar ook zij zijn Overschild nog
niet vergeten, want: “juf Annelies was toch
nog net iets leuker dan juf Klaassiena”.
Ook willen ze nog dolgraag mee doen aan
de Speelweek dit jaar. Niet in de laatste
plaats omdat ze het leuk vinden om hun
vriendjes en vriendinnetjes uit Overschild
te treffen. Helemaal prima. Wat is er nu
een betere afsluiting van de tijd in
Overschild dan meedoen aan de
Speelweek. In Stedum willen ze ook graag
meedoen. Gelukkig bijt dat elkaar niet qua
planning, want het is natuurlijk ook leuk en
goed om daar mee te doen. Als je dit alles
zo leest, heeft het veel weg van een
afscheidscolumn en dat is het dan ook.
Mijn eerste column al ex-schildjer, maar
ook de laatste dus. Ik vond het enig om te
doen en ook de vaak leuke reacties werkten
erg motiverend, maar het is goed geweest.
Ik maak graag ruimte voor iemand anders.
Ik wens jullie het allerbeste en hoop nog
regelmatig langs en/of aan te komen in
Overschild (dat doe ik nu al) en jullie zijn
natuurlijk van harte welkom in het
prachtige Stedum.
Nicole Bijen

Welsh Hill Speckled face schapen.
Welsh Hill Speckled face schapen komen uit de berg- en heuvelachtige omgeving van Devils
Bridge en de Powys Hills midden-Wales. Hier bestaan grote kuddes, van gemiddeld 1000 dieren,
die in tegenstelling tot de meeste schapen in nederland in semi-wilde omstandigheden worden
gehouden. De lange selectie van overleven in dit ruige gebied, heeft een ras opgeleverd dat zich
bergschaap kan noemen, zelfredzaam is, gezond, sober en sterk is. De ooien zijn ongehoornd en
hebben een levend gewicht van ongeveer 55 kilo. Rammen zijn zwaarder ong. 75 kilo en zijn
soms gehoornd. Daarmee zijn Speckled Face schapen voor een bergschaap aan de grote kant.
Onder de Nederlands omstandigheden, rijkere graslanden, worden ze vrij vlot vet. Ook bij
schaarste in de winter gaan ze pas laat aan het hooi. Ze krabben liever het gras onder de
sneeuw vandaan dan dat ze hooi eten. De Welsh Hill Speckled Face is een ras met een attractief
uiterlijk. Stugge witte wol en zwarte gespikkelde markeringen rond de neus, ogen, oren, knieen
en hoeven. De wol is weliswaar wit, maar de kwaliteit is matig tot redelijk. De stugge haren van
tussen de 7- 12 cm, die de vacht juist zo waterafstotend maakt, prikken. De wol spinnen gaat
matig, maar voor tapijt, tweedstoffen of voor vilten is ze echter prima geschikt. Een goede
graadmeter van gezondheid of goede conditie is de benaderbaarheid van het schaap. Speckled
Face laten niet gauw zien dat ze iets onder de leden hebben. Wanneer een Speckled Face zich
gemakkelijk laat pakken moet de alarmbel afgaan. Verder hebben Speckled Face schapen niet
veel verzorging nodig. Éénmaal per jaar scheren en de klaauwtjes 1-2 keer per jaar bekappen.
Gemiddeld zal de Speckled Face ooi in Nederland ongeveer 1,5 lam ter wereld brengen. In
verhouding tot Wales, is in Nederland, mede door beter grasland, een hoger percentage tweeen drielingen. De lammeren wegen bij de geboorte tussen de vier en de vijf kilo. Ze zijn na de
geboorte zeer vlot op de been. Geboorte problemen behoren tot de uitzonderingen. De zorg
van de ooi voor haar lammeren is te prijzen. Immers Speckled Face schapen moeten zichzelf
kunnen redden. Over het algemeen is geen begeleiding nodig en kan dit zelfs tegendraads
werken. Soms hebben jonge ooien, die voor het eerst aflammeren, beperkte ondersteuning
nodig. Ze zijn dan wat aangeslagen of geschrokken. Volle buikjes, beweeglijke lammeren en
wegen van de lammeren op groei en een keertje controle van uiers volstaat. Een- en tweelingen
worden meestal moeiteloos groot gebracht. Bij drielingen heeft de ooi wat krachtvoer nodig,
daar zij anders gevoelig kan zijn voor melkziekte. Het ras staat inmiddels op de Europese lijst
van bedreigde schapenrassen De schatting is dat er ongeveer 19 duizend dieren zijn. In
Nederland is er een handvol fokkers en houders en ligt het aantal schapen tussen de 150 en
200, waarvan hier in Overschild 35 Speckels rond lopen. Bent u nieuwschierig of geïntereseerd
in dit geweldige ras dan kunt u ze altijd komen bekijken, in de zomer maanden lopen ze in het
natuurgebied Tetjehorn. (anders komt u ze af en toe tegen op het fietspad Schildmeer
noordzijde).

Anita Spijker.
Graauwedijk 33, Overschild.

Twee jonge ooi lammeren.

Vanaf nu in de Schildjer Proat een nadere kennismaking van dorpsgenoten, in de volgende
combinaties, die mogelijk zijn: dochter – moeder, dochter – vader, zoon – moeder of zoon –
vader.

Dochter

Moeder

1.

Hoe heet je

Bianca de Vries

Bonna de Vries

2.

Hoe oud ben je?

27

49

3.

Wat voor school/werk
doe je?

Facilitaire diensten

Conciërge

4.

Welke hobby’s heb je?

Van alles

niet

5.

Ben je verliefd?

nee

Ja

6.

Wat eet je het liefst?

Pasta, rauwkost

Stamppot

7.

Wat is je favoriete
drankje?

43 met jus d’orange

Wijn

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Van alles

Van alles

9.

Wat lees je graag?

Geen geduld voor

niks

10. Wat is je favoriete
tv-programma?

Niet echt een voorkeur

Lingo

11. Huisdieren?

Vis

nee

12. Wat wil/wou je later
worden?

Kapster/verpleegster

Verzorgster ouderen

13. Wat vind je van
Overschild?

rustig

rustig

14. Wat zou je graag anders
zien of vind je belangrijk
in Overschild?

De Pompel

De Pompel

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Joba en Inez en/of Marcia Veldman

___________________________________________________________________

Ik vind het leuk dat wij juffendag doen op onze nieuwe school De Springplank
in Siddeburen. Ik vond de schoolreis leuk en de laatste week gaan wij film
kijken. Verschil met Schalmeda is dat wanneer je klaar bent met je werk je nu
niet op de computer kunt, want je moet alles samen doen. Volgend jaar heb ik
mijn eigen rooster.
Joost Voogd

ZINKWERK-GRONINGEN
z i n k– e n s o l d e e r w e r k
dakgoten
regenpijpen
vergaarbakjes
reparaties
restauratiewerk
zaterdags is de werkplaats geopend van 9.00 tot 14.00 uur
Graauwedijk 36
9625 PC Overschild
tel: 0596-566448 fax: 0596-567013
w w w . z i n k w e r k – g ro n i n g en . n l

Wat is zonlicht?
De zon is het centrum van ons zonnestelsel, de centrale ster in 'ons'
stukje van het universum. De zon zendt verschillende soorten straling
uit die in 3 groepen kan worden verdeeld:
* infrarood: dit is onzichtbare straling die warmte geeft.
* zichtbaar licht: het soort licht ('de kleuren van de regenboog') die
voor onze ogen de wereld om ons heen zichtbaar maakt.
* ultraviolet: dit is, net als infrarood, onzichtbare straling.
Ultraviolette straling
Ultraviolette straling (UV-straling) wordt op zijn beurt weer ingedeeld in 3 soorten: UV-A, UV-B
en UV-C. Normaal gesproken houdt de dampkring om de aarde het grootste deel van de UVstraling tegen. Vooral de ozonlaag speelt hierin een belangrijke rol. De dampkring werkt dus als
een UV-schild en dat is maar goed ook, aangezien UV-straling de huid ernstig kan beschadigen.
* UV-C is de krachtigste vorm van UV-straling, doch deze bereikt het aardoppervlak niet.
* UV-B wordt grotendeels door de dampkring tegengehouden, maar mij een wolkenloze hemel
dringt er toch nog vrij veel door tot aan het aardoppervlak. UV-B is de belangrijkste veroorzaker
van zonnebrand en huidkanker.
* UV-A dringt vrij makkelijk door tot het aardoppervlak en is de minst schadelijke van de drie
UV-soorten. Toch kan ook UV-A in hogere dosis leiden tot zonnebrand en huidkanker.
De goede kant van UV
Toch heeft UV-straling ook goede kanten: zo is het essentieel voor de aanmaak van Vitamine D in
het menselijk lichaam. Een tekort hieraan veroorzaakt bij kinderen ontwikkelingsstoornissen van
de botten. Tijdens de industriele revolutie in Europa werkten veel kinderen in fabrieken en
kwamen slechts zeer weinig in de zon. Het gevolg was dat de beenderen niet goed tot
ontwikkeling kwamen. Omdat dit fenomeen vooral veel in Engeland werd gezien (weinig zon én
vroege industriele ontwikkeling) werd het de 'Engelse Ziekte' genoemd. De medische term
hiervoor is Rachitis.
Bij normale blootstelling aan de zon is er ruim voldoende aanmaak van Vitamine D.
UV-straling heeft, mits goed gedoseerd, een ontstekingsremmende werking op de huid. Bij
eczeem en psoriasis kan door de dermatoloog UV-lichttherapie worden toegepast.
De slechte kant van UV
De energie van UV-straling wordt in de huid opgenomen door eiwitten. Een belangrijke structuur
in de huidcellen is het erfelijk materiaal in het DNA. Door de absorptie van de energie kan DNA
veranderen.
*Wanneer dit een kleine verandering in de DNAstructuur betreft, kan deze fout door speciale
andere eiwitten door de cel weer worden gerepareerd.
*Bij uitgebreide schade van het DNA zal de huidcel sterven.
*Wanneer er echter door de UV-straling een beschadiging van het DNA optreedt die niet door de
cel wordt opgemerkt of verkeerd wordt gerepareerd, kan de verandering aan het DNA blijvend
zijn. In sommige gevallen kan de beschadiging zodanig zijn, dat de cel zich ongeremd en
ongecontroleerd kan gaan delen. Er is huidkanker ontstaan…
*Er zijn verschillende soorten huidkanker en voorlopers van huidkanker die door
UV-beschadiging kunnen ontstaan zoals actinische keratosen, basaalcelcarcinoom,
plaveiselcelcarcinoom en melanoom.

* Bovendien breekt UV-straling de elastinevezels, die de huid soepelheid en veerkracht geven, af.
Het is vergelijkbaar met wat er met een gewoon elastiekje gebeurt dat in de zon ligt: binnen enkele
dagen is het elastine kapot en verkruimelt het elastiekje. Weliswaar wordt er in de huid steeds
nieuwe elastine aangemaakt om de afgebroken elastine te vervangen, maar dit aanmaakproces
neemt af bij het ouder worden. Wanneer de afbraak groter is dan de aanmaak wordt de huid slap
en ontstaan rimpels. Dit noemt men in het Engels 'photoageing'.
* UV-straling veroorzaakt soms vlekkerige pigmentafwijkingen van de huid. Melasma
(zwangerschapsmasker) is een voorbeeld hiervan.
Bruinen
De huid probeert zich zelf ook te beschermen tegen de UV-straling. Dit gebeurt door het
aanmaken van pigment dat in de cellen van de opperhuid wordt gelegd. Zo ontstaat een 'parasol'
van pigment (melanine) die de cellen in de basis van de opperhuid afschermt tegen de UVstraling. Hierdoor wordt de kans op het onstaan van schade aan het DNA sterk verminderd. Dit
proces kennen wij als 'bruinen'.
Mensen die moeilijk pigment aanmaken (zeer blonde mensen of mensen met rood haar) zijn dus
nauwelijks in staat die beschermende pigment-paraplu te vormen en hebben dus een veel groter
risico op het krijgen van huidkanker dan mensen die wel makkelijk bruin worden, of die van
nature al een donkere huid hebben.
Hoeveel UV-straling zit er in zonlicht?
De kracht van het UV is van verschillende factoren afhankelijk:
* jaargetijde: in de zomer is de hoeveelheid zonlicht veel groter dan in de winter, dit heeft te
maken met de baan van de aarde om de zon.
* tijdstip van de dag: midden op de dag staat de zon loodrecht boven het aardoppervlak en hoeft
maar een relatief korte afstand door de dampkring te worden afgelegd. De hoeveelheid UVstraling is dan het grootst.
* breedtegraad: hoe dichter bij de evenaar, hoe meer UV-straling.
* hoogte: hoog in de bergen is er minder UV uit het licht gefilterd dan op zeeniveau.
* weerkaatsing: wanneer UV wordt weerkaatst zoor sneeuw, water of zand is er sprake van sterke
verhoging van UV: de straling komt nu immers uit meerdere richtingen.
* extra filters: bij zware bewolking dringt er maar weinig UV door naar het aardoppervlak.
Bescherming tegen UV-straling
Gezien het risico op huidverbranding, ontwikkeling van huidkanker, en vervroegde veroudering
van de huid is het belangrijk om de huid niet te veel bloot te stellen aan UV-straling. Wanneer U
toch langere tijd aan de zon wordt blootgesteld (bijvoorbeeld tijdens vakanties) is een goede
bescherming noodzakelijk.
Speciaal voor jongere kinderen (tot 16 jaar) is optimale bescherming van belang, omdat bekend is
dat zonneschade aan de jonge huid een extra groot risico op huidkanker op latere leeftijd
veroorzaakt.
Beschermingsmaatregelen
Kleding
textiel kan een belangrijk deel van het UV tegenhouden. Het dragen van T-shirts of blouses op
zomerdagen is dus nuttig. Wanneer men langdurig in de zon blijft is het wel verstandig om de huid
ònder de kleding toch in te smeren met zonnebrandcreme. Er zijn speciale textielsoorten
ontwikkeld die de huid zeer goed afschermen tegen UV-straling. Van deze stoffen wordt o.a.
werkkleding en sportkleding gemaakt.

Hoeden en petten
Hoe breder de rand van de hoed, hoe meer schaduw in het gelaat valt, hoe beter dus de
bescherming.
Het nadeel van petten is dat ze maar aan één kant schaduw geven. Afhankelijk van hoe de pet
gedragen wordt is het gezicht of de nek beschermd.
Bij mensen met een (deels) kalend hoofd of een zeer korte haardracht, is het dragen van een hoed
of pet van extra groot belang om de hoofdhuid te beschermen.
Mijdt felle zon
De zonkracht is rond het middaguur altijd het sterkst. Probeer daarom op die momenten de zon te
mijden. In Noord Europa is dat ‘szomers tussen 12.00 - 15.00 uur. In (sub-)tropische gebieden is
deze periode vaak aanmerkelijk langer. Bedenk dat door weerkaatsing van de (onzichtbare) UVstraling door bijvoorbeeld zand of water ook UV kan doordringen in de schaduw onder parasols
etc. Gebruik bij zonnig weer dan ook altijd een zonnebrandcreme, zelfs als U in de schaduw zit.
Zonnebrillen
Ook de ogen kunnen door UV-straling worden beschadigd. Draag daarom zonnebrillen met een
goed UV-filter.
Koop voor kinderen nooit speelgoedzonnebrillen zonder goed UV-filter. Deze zijn schadelijker
dan helemaal geen zonnebril dragen, omdat de iris door het wegvangen van het zichtbare licht
extra open gaan staan zodat het UV, dat dwars door de glazen (of het plastic) heen gaat, extra
eenvoudig tot in het oog kan doordringen.
Zonnebrandcreme
Zonnebrandcreme is een effectieve manier om de huid te beschermen tegen UVstraling. Elke zonnebrandcreme geeft een bepaalde graad van bescherming. Dit staat
altijd op de verpakking vermeldt en wordt de Sun Protection Factor (SPF) genoemd.
Sun Protection Factor (SPF)
De SPF of beschermingsfactor, in het Nederlands meestal kortweg ‘de factor’ genoemd, geeft aan
welke mate van bescherming de zonnebrand geeft. Een voorbeeld maakt het beste duidelijk wat de
factor betekent:
Iemand met huidtype 2 verbrandt in de middagzon na ongeveer
20 minuten. Wanneer een zonnebrandcreme wordt gebruikt met
een SPF van 12 treedt de zonverbranding pas op na 12 x 20
minuten, dus na 4 uur. Deze persoon zal dus met deze
zonnebrandcreme na 4 uur verbranden, ook al heeft hij zich goed
ingesmeerd.
Kiezen van een zonnebrandcreme
De beschermingsfactor van de zonnebrandcreme moet dus met
zorg worden gekozen. Wanneer het gaat om optimale
bescherming en verder niets, is een crème met een zeer hoge SPF de beste keus.
Is het doel echter om op een zo veilig mogelijke manier bruin te worden moet een crème met een
lagere factor gekozen worden. Wanneer de blootstelling aan de zon slechts kort zal zijn kan een
relatief lage SPF gekozen worden, bij langere blootstelling moet weer voor een crème met een
hogere SPF gekozen worden.
Omdat de huid van kinderen extra makkelijk beschadigd kan worden door UV-straling moeten
kinderen altijd optimaal beschermd worden met een hoge factor.
De onderstaande tabel geeft een indicatie welke crème tenminste voor welke huid gebruikt moet
worden:

Huidtype 1
(zeer licht huidtype, verbrandt snel, bruint nooit)

factor 30-50

Huidtype 2
(licht huidtype, verbrandt vrij snel, bruint langzaam)

factor 20-30

Huidtype 3
(vrij licht huidtype, verbrandt niet snel, wordt makkelijk bruin)

factor 20-30

Huidtype 4
(iets getint huidtype, verbrandt (vrijwel) nooit, bruint snel)

factor 20

Kinderen tot 16 jaar ongeacht het huidtype

factor 30-50 !

Hoeveel moet ik smeren?
Om de bescherming te krijgen die de zonnebrandcrème belooft te geven moet de crème vrij dik op
de huid worden aangebracht. Zuinig smeren geeft een veel lagere protectiefactor dan op de
verpakking vermeld staat. Precieze richtlijnen over hoeveelheden toe te passen crème zijn niet te
geven maar een 'hand vol' voor elke insmeerbeurt van de gehele huid is niet overdreven.
Hoe vaak moet ik smeren?
De kwaliteit van zonnebrandcremes is de laatste jaren sterk verbeterd. Toch slijt de beschermende
zonnebrandcrème laag in een aantal uur. Dit wordt versneld door het dragen van kleding, liggen in
het zand en zwemmen. De ‘waterproof’ cremes blijven weliswaar beter op de huid zitten na
watercontact, maar toch blijft het zaak om de huid regelmatig opnieuw in te smeren. Omdat
zonnebrandcreme vaak pas na ca. 30 minuten optimaal werkt is het verstandig de crème steeds
tijdig aan te brengen.

Kleurplaat

Geef de

Pollepel
door aan:

Naam:
Eet graag:
Eet niet graag:

Hero v. Maar
Bruinebonenschotel
Ik lust alles

Favoriete eetgelegenheid: FEBO lekker makkelijk en goedkoop…
Wat mislukt altijd:
Eigenlijk mislukt er nooit wat.

Recept:

Bruinenbonenschotel (4 personen)

Ingrediënten:
2 blikken bruine bonen
3 preien
2 paprika’s rood/geel
Doosje champignons
3 à 4 uien
Taugé (naar behoefte)

500 gr. hamblokjes of reepjes
5 theelepels sambal
beetje zout en peper
evt. zakje mix
sweet chillisaus (naar behoefte)

Bereiding:
Doe de olie in de pan.
Snijd champignons en andere
groentes fijn.
Kort bakken in de olie (fruiten).
Hamreepjes/blokjes toevoegen en
even laten sudderen.
2 blikken uitgelekte bruine bonen
erdoor roeren en daarna de
kruidenmix, sambal en sweet
chilli.
Laat het een paar minuten
sudderen op een laag pitje.

Ik geef de pollepel door aan: Peter en Daniël
Waarom: Omdat het daar altijd smullen is!!

Voetverzorging “De VoetEngel”
-Pedicure behandelingen
-Voetmassage
-Gellak voor de natuurlijke nagel (french of
kleur blijft 6 weken prachtig)
-Bevoegd voor het behandelen van
diabetes patiënten
Mirjam van Engelen, Schildwolderdijk 57
te Schildwolde / 0598 423446/
e-mail: abmve@hetnet.nl

Wist je datjes over de zomer.
Wist je dat de maanden juni, juli en augustus op het
noordelijk halfrond zomer heet? Zomer, een van de vier
seizoenen. Zomer, vaak relatief hoge temperaturen, lang
daglicht een prachtig bloeiende natuur en natuurlijk voor veel
mensen zomervakantie.
Wist je dat het door de stand van de aarde ten opzichte van de zon in de zomer warmer is,
dan in de winter? Doordat de stralen bijna loodrecht naar beneden vallen, verliezen ze minder
energie. Dit maakt de zomer warmer.
Wist je dat de zomer in Nederland over het algemeen wisselvallig
en onvoorspelbaar zijn? We kennen allemaal de zeer grillig verlopen
zomers. Prachtig, mooi weer gevolgd door regen en wind. Het
gevoel van een totaal verregende zomer, tegenover bloedhete
zomers. Ons Nederlandse klimaat maakt dit wisselende beeld. Door
de ligging aan zee, het ontbreken van bergen en het liggen op de
scheidslijn van warm en kouder weer, ontstaat dit klimaat.
Wist je dat je naar de kust moet in de zomer voor zon? Ga naar de kust van Zeeland, de kop
van Noord Holland of de Waddeneilanden. Volgens Klimaatinfo.nl heb je daar namelijk de
grootste kans op zon.
Wist je dat we het woord hittegolf in de zomer vaak zonder reden gebruiken? Er is namelijk
een officiële definitie van een hittegolf. Deze luidt:Ten minste vijf dagen achtereen waarop de
maximumtemperatuur 25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen);
waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC of
meer bedraagt (tropische dagen).
Wist je dat de zomer van 1947 de zomer was met de hoogste
gemiddelde temperatuur? De temperatuur die zomer was 18.7 graden.
Er werden 839.8 zonne-uren geteld. De zomer met de laagste
gemiddelde temperatuur was die van 1907. De gemiddelde
temperatuur was toen 14.3 graden. In de zomer van 1907 werden 377.7 zonne-uren geteld.
Bron: Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901.
Wist je dat we het woord hittegolf in de zomer vaak zonder reden gebruiken? Er is namelijk
een officiële definitie van een hittegolf. Deze luidt:Ten minste vijf dagen achtereen waarop de
maximumtemperatuur 25,0 ºC of meer bedraagt (zomerse dagen); waarbij ten minste op drie
dagen de maximumtemperatuur 30,0 ºC of meer bedraagt (tropische dagen).

Wist je dat de zomer van 1947 de zomer was met de hoogste gemiddelde temperatuur? De
temperatuur die zomer was 18.7 graden. Er werden 839.8 zonne-uren geteld. De zomer met de
laagste gemiddelde temperatuur was die van 1907. De gemiddelde temperatuur was toen 14.3
graden. In de zomer van 1907 werden 377.7 zonne-uren geteld.
Bron: Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901.
Wist je dat de zomer van 1966 de natste was? Er viel die zomer 411.3 mm regen. De zomer
waarin de minste regen viel was die van 2003, er viel die zomer 73.6 mm regen.
Bron: Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901.
Wist je dat Piet dit over de komende zomer zegt? Ik ga uit van een flink warme zomer met
een aantal lange(re) perioden van stabiel zomerweer. Kans op een of meerdere warmtegolven
en misschien wel weer een hittegolf. Wij kunnen in juni, juli en augustus een flink aantal
stranddagen verwachten. Toch ook zal de komende zomer zijn (korte) inzinkingen kennen en
blijft het wat buien betreft grillig. Vooral de warmte kan voor fikse buien met overlast zorgen.
Bron: Pietsweer.nl

Als afsluiting een aantal zomerse spreuken.






Wat elke zomer is gebleken, is dat het warm was - met de winter vergeleken.
Zo heet het is in juni, zo koud het is in december.
Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig.
Is in juli de morgen rood, 's avonds verkeert het weer in nood.
Is de eerste week in augustus heet, zorg voor goed warm
winterkleed.

Een fijne zomer!

.

Handige tips:
1.Geen druipkaars:
Voor het aansteken ze een tijdje in zout water leggen.
2. Aan elkaar geplakte zuurtjes:
Om te voorkomen dat zuurtjes aan elkaar gaan plakken moetje ze bestrooien met maizena.
3. Kalkvlekken op (badkamer)tegels:
Eerst de tegels schoonmaken en dan met bladglans voor planten besproeien.
4. Afvegen kwast:
Een stukje ijzerdraad over de verfpot plaatsen en daarmee de kwast afvegen.
5. Zuignaphaakje aan de muur:
Op een schone ondergrond eerst wat haarlak spuiten en dan het zuignaphaakje plaatsen.
6. Verse eieren:
Eieren controleren op versheid d.m.v. zoutwater. Verse eieren zinken.
7. Eikenhouten meubelen oppoetsen:
Met warm bier en ze worden weer zo goed als nieuw.
8. Frisse vuilnisbak:
Mottenballen houden vliegen weg en het ruikt frisser.
9. Vergeelde foto's schoonmaken:
Met in spiritus gedrenkte watten deppen.
10. Mooie gebakken aardappels:
De aardappels met bloem bestrooien voor het bakken.
11. Voorkomen schimmelen kaas:
Bij bewaren kaas buiten de koelkast een klontje suiker er bij leggen. Deze slorpt het vocht op.
12. Vetspatten in koekenpan:
Dit kan voorkomen worden door zout bij het vet toe te voegen.
13. Koffie- en theeaanslag in serviesgoed:
Verwijderen met warm water en zout.
14. Kwasten in folie:
Kwasten blijven goed tijdens een lange pauze door ze in folie te wikkelen.
15. Gaatjes maken in leer en plastic:
Met een gloeiend hete breinaald.
16. Muggen op autoraam verwijderen:
Met behulp van een spons gewikkeld in een nylonkous.
17. Lekkere pittige worteltjes:
Door appelsap toe te voegen tijden het koken.

18. Een bierkraag:
Door van tevoren het glas te spoelen met sodawater. en daarna schoonspoelen.
19. Schoonmaken pianotoetsen:
Met watten gedrenkt in spiritus.
20. Gele rookvingers:
Schoonmaken met mengsel van zeepsop en spiritus.


De Eiffeltoren is in de winter korter dan in de zomer.
De Eiffeltoren is in de winter een kleine 15cm korter dan in de zomer! De Eiffeltoren bestaat namelijk
voornamelijk uit staal, en dat zet uit wanneer het warm wordt. Daardoor is de Parijse toren in de zomer
bij warme temperaturen ongeveer 15cm langer en in de winter dus zo’n 15cm korter.

ZOMER
Het is eigenlijk niet bekend waar de naam vandaan komt. Wel dat de naam is afgeleid van het
Middelnederlands somer , dit Middelnederlands is de voorloper van de moderne Nederlandse
taal.
Zomer, iedereen heeft er een gedachte bij. Zon, strand, heerlijk op een terrasje zitten,
prachtige natuur, lange avonden, vakantie maar ook files om bij het strand te komen, lange
wachtrijen bij de pretparken, zomerse regenbuien die eindeloos duren. Kortom een typisch
Nederlandse zomer.

De zomer begint op 21 juni of wel de
langste dag (Het is de langste dag van het
jaar op het Noordelijk halfrond. 21 juni is
niet noodzakelijkerwijs ook de dag met de
vroegste zonsopgang of laatste
zonsondergang, maar het verschil tussen
beide momenten is het grootst). De dagen
worden na 21 juni langzaamaan weer
korter.

Verhoal.
Vekaanzie mit Kees.

Hannes en Minoa goan al joaren mit vekaanzie noar Drenth.
Kamperen in tint, dat is volgens heur het mooiste wat ter is.
n Beetje primitief mor dat kin heur nait veul schelen, zai genieten der mit volle
teugen van.
Zai goan in dij tied ook voak fietsen
deur t mooie Drentse laand, en zain din
van alles. Minoa zegt oaltied, op fiets
zai ik veul meer as mit auto, en dat kin
volgens Hannes ook wel kloppen want
dij auto's broezen veul te haard, en
omdat Minoa heur zicht nait al te best is
fietsen zai mit zien baide op n tandem.
Tiedens de fietstochtjes proaten ze,
zingen ze, lachen ze, en kibbelen zai
ook wel ais. Kört zegt zai genieten mit
volle teugen.
Onderwegens nemen zai voak wel ais een pauze op n terraske mit n kop kovvie of
thee. Zo ook dizze keer. t Is al n poar joar leden Hannes had ter voak over, dat het
hom zo schier leek ais n moal mit peerd en woagen deur Drenth te rieden, ze zagen
ze voak rieden as ze mit heur baide weer op tandem zaten.
Minoa prout der nog nait zo wild van, mor op n duur har Hannes heur ook zo wied
kregen, dus het mos volgens heur nou mor ais
gebeuren. Zo gezegd zo gedoan. In de buurt woar
ze kampeerden was n bedrief woar je n huifkar
huren konden, dus zai dr mit zien baide op oaf. t
Was op n zundagmirreg dat ze de huifkar veur dij
woensdag besproken.
Dij woensdag waren ze al op tied te bér oet, want der mos van alles veurberaid
worden. Der mos koffie mit en stoetjes, kouk slikkerij, drinken en een klaid om op
te zitten tiedens t eten. Minoa had ter mor drok mit.
t Was prachtig weer, zun scheen en vogels floten dat n lust was, dus niks kon heur
n mooie dag nog in de weg stoan.
Hannes ging om klokslag negen op pad om peerd en woagen op te hoalen, en dou
hai bie t bedrief kwam ston t haile spul al kloar. n Mooi jentig huifkarretje mit n
broen peerdje der veur. Peerdje hait Kees en is de makste ponnie van t paark

volgens boazin. Dat kwam Hannes wel oet want daip in zien binste mos hai niks
van peerden hebben, en Minoa was der ook nait zo weg van.
Om goud tien uur kwam Hannes mit
peerd en woagen op kampeerterrain
aan woar Minoa al mit haile kakje
kloar ston. Zai hadden wel bekieks
van aandere kampeergasten, dij
hadden al dik lol en Minoa en Hannes
hadden t ook braid noar t zin.
Dus zai op den duur mor op pad. Zai
hadden docht, ze mozzen mor noar
Dwingeloo dwars deur t bos.
Bie ingang van t bos waren van dij
spesioale plekken woar je mit kaar
overheen mozzen, en doar begon
ellende. Kees duurde nait, hai dee gain stap meer veuroet. Hannes mos van bok
oafkomen om Kees te helpen. Minoa bleef in kaar zitten. En dou ging alles zo snel,
want dr kwam oet t bos n kobbel peerden, en of Kees doar van schrok, hai dee n
stap veuroet, twij achteroet, linkerveurrad kwam in n koel en door viel huifkar mit
haile hebben en hollen over de kop.
Wat n schrik, Minoa krabbelde weer overend oet huifkaar en haar gelukkeg niks
broken. Alles was nog hail.
Ruters hebben hulpen dat kaar weer op roaden kwam, en dou zollen zai wieder.
Ain van ruters vroug woar of ze hén wollen, noar Dwingeloo zee Hannes. Din
goan joe wel hailndal verkeerde kaant op, dus Hannes en Minoa werden weer
wieder holpen. Minoa was weer n beetje van schrik bekomen mor keek nait meer
zo zunneg as ze eerst keken har.
Ze waren een stief ketaaier op pad en t ging meroakels mooi zolaang ze mor recht
veuroet gingen, mor o wee as ze bocht om mozzen. As Hannes rechts wol, wol t
peerd links en as Hannes links wol, ging Kees rechts. Körtom het was n maal baist.
Hannes zien humeur wer ook al donkerder, t was net of der wat wolkjes veur de
zun trokken. Ketaaier loater mos der volgens Minoa mor ais rust worden. Mit n
kop kovvie en plak kouk der bie zaten ze even loater te genieten in baarm.
Zun begon weer te schienen, der was gain wolkje meer aan de lucht.
Noa n pooske mor weer op pad, en zo laank ze mor recht deur gingen was der niks
aan de hand, mor o wee as zai bocht om wollen. Hannes wer der op duur franterg
van en hai zol Kees wel ais even helpen. Ho, zee Minoa, din wil ik eerst tou kaar
oet, ik blief hier nait allain in zitten. Ze docht nog even aan heur kapriolen van n
dik uur leden.

En hoe het nou precies ging wait Hannes nait meer, mor Kees, dij zogenoamde
makste ponny van t haile paark, wer haildal kwoad. Hai bokte en staigerde Hannes
wer der bang van en Minoa laip al jankend vot, zai hadden het mit heur baide
hailmoal had. Deur dat bokken en staigeren ston Kees haildal schaif veur kaar.
Terwiel Minoa in baarm zat te janken, was Hannes bezig peerd weer recht veur
kaar te kriegen, mor dat kreeg hai dus nait kloar, taauwen zaten in toeze.
Hannes zien zunnige stemming was ook haildal vot. Doar zaten ze nou midden in t
bos en gain mins te bekennen. Oh hadden wie dit mor nooit doan, ik wil wel
kroepend terug noar tint, zee Minoa.
Noa ongeveer n haalf uur zag Hannes in de verte n autootje van stoatsbosbeheer,
zai mit heur baide aan t wuiven en Hannes der op oaf. Wat nou zee Boswachter.
Hannes dee t verhoal in geuren en kleuren, soamen konden zai ducht heur Kees der
wel weer veur kriegen. Mor dat lukte nait, want dr was wat kapot goan.
Boswachter is dou mor mit auto op t vehuurbedrief oaf goan, en kwam dr mit n
maid van t bedrief weer aan. Dou was alles hail gaauw kloar. Kees der weer veur,
en dou kon Hannes wel weer minnen zee t wicht. Ik huif nait meer, breng ons mor
zo gaauw meuglek weer noar tint. En dou wol Kees wel runnen t was net of hai
staal rook.
As Hannes en
Minoa ais weer op
heur tandem
fietsen en zai
zuggen in t laand n
broen peerdje
stoan din huiven
ze mekoar mor aan
te kieken en
waiten genog.
Ain moal mor
nooit weer.

Dit verhoal heb ik schreven veur de schrieverswedstried van gemaainte Loppersum
in 2006. k Haar gain pries, mor wol hom joe wel even lezen loate.
Johan Beukema

Rijkgevulde waldorfsalade
hoofdgerecht
4 personen
40 min

Ingrediënten
1 citroen
1 prei, gewassen
1 liter kippenbouillon (van tablet)
400 g kipfilet
1 bakje walnoten (110 g)
1/2 knolselderij, geschild
2 friszure appels (bijv. elstar)
100 ml slagroom
3 el mayonaise
3 el yoghurt
1 tl suiker
100 g rozijnen

Bereiden
1. Stap 1. Halveer de citroen en snijd van 1 helft 2 partjes af. Snijd de prei in ringen.
Voeg de partjes citroen met de prei toe aan de bouillon en verhit tot tegen de kook aan.
Voeg de kipfilet toe en laat op laag vuur in 20 min. gaar worden (pocheren). Het water
mag niet koken. Neem de kip uit de pan en laat afkoelen.
2. Stap 2. Bewaar een paar hele noten om te garneren en hak de rest grof. Rooster de
gehakte noten in een koekenpan zonder boter of olie 3 min. Laat afkoelen op een bord.
Snijd de knolselderij in zo dun mogelijke plakken. Snijd de plakken in reepjes van 2
mm.
3. Stap 3. Snijd de appels in vieren en verwijder het klokhuis. Snijd de appelkwarten in
flinterdunne plakjes. Meng met de knolselderij en knijp er het sap van de kleinste, al
aangesneden, citroenhelft boven uit.
4. Stap 4. Klop de slagroom lobbig en voeg de mayonaise en yoghurt toe. Pers de halve
citroen uit. Breng de dressing op smaak met het citroensap, suiker en peper en zout
naar smaak.
5. Stap 5. Snijd de afgekoelde kip in plakjes. Maak een salade van het knolselderijappelmengsel, de kip, rozijnen, noten en dressing. Verdeel de salade over 4 borden en
garneer met de achtergehouden noten. Lekker met geroosterd brood (bijv. Pain
rustique).

! VOOR IN DE AGENDA !

juni
Oud papier
Art Carnivale
Steendam bij Schildmeer
Oud papier

juli

september

29
19, 20 en
21
27

Kinderspeelweek
vakantiesluiting De Pompel

augustus

5 t/m 9
22t/m

11

Mono veldvoetbaltoernooi

24

Oud papier

31

Grote Schuurverkoping Overschild
11.00 – 16.00 uur
Uiterlijke inleverdatum kopij

14

Oud papier

28

7

Zandkammen
Wat heb je nodig:
Stukken karton.
Potlood.
Schaar.
Neem een stuk karton en teken op de rand een figuur. Je
kan alles kiezen wat je maar wilt en hiernaast zie je wat
voorbeelden. Op ieder stuk karton kun je aan twee kanten
iets tekenen. Dan knip je het figuur netjes uit.
Je hebt nu een zandkam gekregen. En wat kun je er nu
mee?
Je kunt nu in het zand heel mooie vormen maken door met
de kam door het zand te gaan. De vorm van de kam komt als een mooie lange sliert in het
zand. Je kan figuren naast elkaar maken of in elkaar laten overlopen. Of een ander figuur
dwars door de ander laten lopen. Vooral als je op vakantie een groot stuk zandoppervlak tot je
beschikking hebt kun je heel mooie figuren maken.
En als je bezig bent verzin je vast nog meer vormen die je als kam kunt maken!

