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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers,
Na een zeer korte winter met slechts één laagje sneeuw, schijnt de zon al weer
uitbundig. De voorjaarsbloemen staan al (bijna allemaal) in bloei.
We moeten helaas melding maken van het overlijden van drie dorpsgenoten. We willen
bij deze de nabestaanden veel sterkte wensen.
We worden voor 15 maart allemaal uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële
ingebruikstelling van de zonnepanelen op de Pompel.
Diezelfde dag organiseert de Schildgroep weer een grootse bazar.
Op 19 maart kunt u in de Pompel terecht om te stemmen voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
De Schildgroep maakt ons heel nieuwsgierig naar het toneelstuk Schildjer Melk, dat in
april en mei wordt opgevoerd.
De werkgroep Evenementen organiseert weer een aantal leuke aktiviteiten, waarvoor
u zich kunt opgeven.
Het Oranjecomité laat weten dat de 1ste Koningsdag gevierd gaat worden op
zaterdag 26 april.
Er staat een artikel in deze editie over “Hulp aan Roemenië” van Harriette Snakenborg.
Een heel mooi initiatief.
Via deze weg willen wij het schoonmaakbedrijf WIEBRI uit Veendam bedanken voor het
jarenlang adverteren in onze krant. Hij stopt hier m.i..v 2014 mee.
In deze krant vindt u o.a. de volgende bijdragen:
Stichting de Pompel
Vereniging Dorpsbelangen
Familieberichten
S.V. MONO
Oranje Comité
De Schildgroep
Werkgroep Evenementen
Windlust Mail
Kinderspeelweek

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk
vrijdag 6 juni 2014 binnen zijn bij de redactie op
Meerweg 6 of kan naar ons e-mailadres worden
gestuurd: schildjerproat@zonnet.nl

Ellen, Jelly, Rian

Overschild, 6 maart 2014
Beste mede dorpsgenoten,
In deze Schildjer Proat willen wij als bestuur u zo laten weten waar wij de komende tijd
mee aan de slag gaan;
In voorgaande jaren was het “ gewoon” dat Dorpsbelangen vanuit de gemeente subsidie
ontving. Door de crisis en zoals we in de kranten kunnen lezen, moeten gemeenten ook
steeds meer bezuinigen en dat betekent ook minder of geen subsidie uit de gemeente voor
Dorpsbelangen. Als bestuur zijn wij ons daar bewust van en anticiperen hierop door
andere bronnen aan te boren en richten wij ons de komende tijd op het werven van
fondsen. Waar worden deze fondsen voor gebruikt:
De Dorpsvisie die een aantal jaren geleden is geschreven wordt als input gebruikt om
die zaken die nog niet zijn opgepakt, eventueel met fondsenwerving voor elkaar te
krijgen.
Zoals u wellicht weet wordt het Kosterserf door Dorpsbelangen onderhouden en niet
meer door de gemeente. Dit geldt ook voor het onderhoud aan de speeltoestellen, hier
is geld voor nodig om te zorgen dat onze kinderen veilig kunnen spelen. Voor het
maaien van het gras van het kosterserf is er een zitmaaier die helaas ter zielen is
gegaan. De afgelopen jaren heeft Dorpsbelangen hier al geld voor gereserveerd en zijn
wij inmiddels bezig met een nieuwe zitmaaier aan te schaffen zodat we de komende
jaren het Kosterserf weer netjes kunnen onderhouden.
Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende evenementen zoals Sinterklaas, Oud &
Nieuw enz. ook hiervoor moeten we geld reserveren.
Dan willen we dit jaar starten met een jaarlijks of twee jaarlijks terugkerend
evenement. Dit jaar willen we een oktoberfeest organiseren. Daar hebben we natuurlijk
niet alleen geld voor nodig, maar doen ook een oproep aan u!
Wie wil er meehelpen bij het organiseren van dit oktoberfeest? Mocht u geïnteresseerd
zijn kunt u dit aangeven bij één van de bestuursleden van Dorpsbelangen.
In september willen wij weer de jaarlijkse ledenvergadering organiseren. Op een later
tijdstip zullen wij u hier meer over informeren.

OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Wie wil er deelnemen aan het bestuur van Dorpsbelangen? Mocht u geïnteresseerd
zijn, maar wilt u eerst weten wat dit voor u in tijd betekent!
U kunt altijd vrijblijvend informeren bij onderstaande bestuursleden.
Mocht u nog andere zaken willen bespreken met Dorpsbelangen, nodigen wij u van harte
uit, contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelangen Overschild:
Klaasje Pen - Corrie van der Laan - Eric Boer - Evelyn Schipper

Secretariaat:
E. Schipper - van Ommen
Kanaalweg 26
9625 PG Overschild
Tel: 06-30722464
E-mail:
db.overschild@kpnplanet.nl
Internet:
www.overschild.nu
Ingeschreven bij de K.v.K. :
Inschrijfno. 40023503
Lid van:
Vereniging Groninger
Dorpen
Bank:
RABO 3527.52.629

Wij Gedenken
Henk Salomons

Henk overleed op 31 januari 2014, op 78 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw op de Graauwedijk 29 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Wij Gedenken
Henk Salomons

Henk overleed op 31 januari 2014, op 78 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw op de Graauwedijk 29 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Wij Gedenken
Titia Geurts
Titia overleed op 17 februari 2014 op 65 jarige leeftijd.
Zij woonde op de Graauwedijk 71 in Overschild.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Marthé van Dijk
Marthé overleed op 8 maart 2014 op 48 jarige leeftijd.
Zij woonde aan de Kanaalweg 13 in Overschild.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe met dit verlies.
De crematie vindt plaats op vrijdag14 maart om 14.30 uur in Stille Weer te
Appingedam. (dit bericht is tevens een uitnodiging)

BUREAU B.A.C.
Psychosociale hulpverlening
Individuele begeleiding
In 8 tot 10 gesprekken kunt u leren,
hoe u op een andere manier tegen
het leven aan kunt kijken en zo
uw problemen op kunt lossen.
Praktijkadres: de Pompel
Meerweg 16, Overschild
Tel: 050 – 3641703, b.g.g.
06/12818822 (10.00-13.00 u.)
www.bureau-bac.nl

Verhuisd:
Laurens. Jannyen Margo van Maar
van:

Graauwedijk 82

naar: Hoofdweg 85, 9627 PB Hellum
tel. 0598 433299

Paasrecept:
Vogelnestjes

Voor vier personen : twee hard gekookte eitjes ,ontdoen
van schelp 200gr gehakt per eitje,dit rond het eitje doen
zodat je een gehaktbal krijgt met binnenin een ei. Eiwit
loskloppen in een bord ,in een ander bord paneermeel.
Wentel de ballen in het eiwit,vervolgens in het
paneermeel rollen .
Zo krijg je gepaneerde ballen .
Zet de oven aan op 180 °C . Leg bakpapier op de bakplaat . Na voorverwarming leg je de
ballen erin en bak ze in de oven . Wel in het oog houden en af en toe draaien, zodat al de
kanten mooi bruin worden . . Als ze klaar zijn kun je ze eruit halen en doormidden
snijden . Zo krijg je het nestje met een half eitje erin ,dus vier halve vogelnestjes . Hierbij
kun je een lekker tomatensausje bijvoegen . Heerlijk en toch met het eitje ook een
paasmenu .
Er kunnen kroketjes of aardappelbolletjes bij geserveerd worden ,maar ook met
een gewone boterham is het lekker . Smakelijk en prettig paasfeest ....

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

15 maart 2014
OFFICIËLE INGEBRUIKSTELLING
VAN ONZE ZONNEPANELEN
Het bestuur van dorpshuis De Pompel nodigt alle inwoners van Overschild uit
om op zaterdag 15 maart 2014 de officiële ingebruikstelling van onze 120
zonnepanelen bij te wonen.
Vanaf 12.30 uur is De Pompel geopend voor iedereen, die van dit heugelijke
feit getuige wil zijn.
De officiële ingebruikstelling wordt om 13.00 uur verricht door wethouder
Adrie Scheidema van de Gemeente Slochteren.
De installatie en in gebruikneming van de zonnepanelen is de eerste stap op weg naar een
energieneutraal dorpshuis en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Na de officiële handeling is er gelegenheid om kennis te nemen van de speciale mogelijkheden die de
leverancier van de zonnepanelen, APSolar uit Kolham, biedt voor de inwoners van Overschild om ook
over te stappen op zonne-energie. Stef Folmer van Duma Energieadvies is aanwezig om uit te leggen
wat hij op het gebied van energieadvisering kan bieden. De Gemeente Slochteren stelt informatie
beschikbaar over financieringsmogelijkheden voor duurzame energie.

OP WEG NAAR ENERGIEDORP OVERSCHILD!

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild

PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT
Achter de schermen wordt in Overschild hard gewerkt aan de revitalisering van dorpshuis De Pompel. De
overschakeling op duurzame energie is een belangrijk onderdeel van het plan waar met man en macht aan
wordt gewerkt. Volgend jaar zullen alle activiteiten in het dorpshuis energieneutraal plaats kunnen vinden.
Onlangs is een eerste stap gezet met de installatie van maar liefst 120 zonne-panelen op het dak van het
gebouw. Dit z.g. solarsysteem is reeds in gebruik: het heeft de eerste kWh’s teruggeleverd aan het stroomnet en
het wekt ook elektriciteit op voor de verlichting en de keukenapparatuur. Het systeem zal ook de nog te
installeren luchtwarmtepompen aandrijven, die gaan zorgen voor de verwarming van het gebouw.
De in gebruikneming van het systeem wil het bestuur van stichting “De Pompel” niet zomaar voorbij laten gaan
en daarom zal op 15 maart a.s. om 13.00 uur de nieuwe electriciteitsvoorziening officieel en feestelijk in gebruik
worden gesteld.
De installatie heeft het dorpshuis mede te danken aan de inspanningen van APSolar uit Kolham, Stef Folmer van
Duma Energieadvies uit Lageland en Niek en Lia Veldhoen van Architectenbureau Veldhoen/Plugge uit Kolham.
Financieel is plaatsing mogelijk geworden door een substantiële bijdrage van de Gemeente Slochteren en de
Provincie Groningen.
Ook aan de inwoners van Overschild is gedacht. Voor hen heeft APSolar een speciale aanbieding voor
individuele levering en installatie van zonnepanelen. Ook de energieadviseur stelt tegen gereduceerd tarief zijn
diensten ter beschikking. Informatie hierover is na de officiële in gebruikstelling te verkrijgen in dorpshuis De
Pompel, óns dorpshuis.
In het kader van de duurzame
aspiraties in Overschild zal tijdens
de opening een snelle quiz worden
georganiseerd waaraan alle
bezoekers mee zullen kunnen
doen. De winnaar gaat naar huis
met een duurzame prijs, die deze
zomer zeker van pas zal komen.
Houd de Facebook pagina van de
Pompel in de gaten, want daar
worden de eerste twee vragen
alvast weggegeven:
http://goo.gl/PJdfC2

Heeft u iets te vieren??
Voor catering van salades, hapjesschalen,
Koude en warme buffetten met diverse thema’s
uit ervaren keuken.
Informeer naar de mogelijkheden:
noord2011@kpnmail.nl
06-40467451
Edwin Noordman
Overschild

DE POMPEL
Òns Dorpshuis

Bezoekadres:
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild
telefoon: 0596-566390

Nieuwsbrief 1 Maart 2014
U heeft de mededelingen in de vorige SP kunnen lezen: er was eventjes paniek en crisis rond
het bestuur van de stichting “de Pompel”. Achteraf kunnen we zeggen dat er sprake was van
overbelasting en een te vergaande concentratie van taken, hetgeen de nodige fricties
opleverde. De redding kwam toen er nog slechts één bestuurslid over was, die terstond een
brandbrief de deur uit deed met de oproep zich te melden om het vacuum te vullen. En dat
gebeurde gelukkig. We namen onlangs afscheid van de vorige voorzitter, Thomas
Fledderman, die 26 jaar lang een rol speelde in het stichtingsbestuur:

Het nieuwe bestuur telt zes leden:
--------------------------------------------Henk Kruizenga (voorzitter), Eric Boer (penningmeester), Gert de Vries (secretaris), Willy de
Vries, Johan Folkertsma en JanPeter van der Ploeg (bestuursleden). We mogen ons gelukkig
prijzen dat Rob Gramberg en Harry Wieringa in functie blijven als lid van de bouwcommissie.
Zo zie je dat je nog wel eens sterker uit een crisis tevoorschijn kunt komen.
Dit clubje mensen is voortvarend aan de slag gegaan, en dat moet ook wel, want de
verbouwing moet op 1 december compleet klaar en achter de rug zijn. Maar dan zullen we ook
wel een gebouw hebben dat ons de komende decennia, met relatief lage kosten en toch
maximale voorzieningen, ten dienste zal staan. Overschild zal een dorpshuis gaan gebruiken
waar geen ander dorp zich in de verste verte mee zal kunnen meten. In de opnieuw

ingedeelde ruimtes hopen we daarom een goede gastheer/vrouw te kunnen zijn voor de wijde
omgeving. Neem zelf een kijkje, want in de Pompel hangt een bijgewerkte plattegrond zoals
ons dorpshuis er uit zal gaan zien.
We mochten een prijs in ontvangst nemen die de gemeenteraadsfractie van D66 en
GroenLinks uitloofde voor een dorpsclub/activiteit, die er het afgelopen jaar uitsprong. Het
voorwerk komt uiteraard geheel op conto van het vorige bestuur, maar het huidige heeft zich
onmiddellijk opgeofferd om deze prijs soldaat te maken. Op de volgende pagina U kunt nog
even meegenieten.

Een nieuw clubje mensen heeft nieuwe ideeen, daar valt niet aan te ontkomen. Terwijl in het
oude bestuur veel aandacht uit moest gaan naar de ontwikkeling van de plannen, gaan we nu
meer tijd besteden aan transparantie en overleg met gebruikers en vrijwilligers bij alles wat
staat te gebeuren. En dat is nogal wat. Tijdens de verbouwing willen we zoveel mogelijk
activiteiten gewoon laten doorgaan, en zeker de toneelavonden waarvan u binnenkort kunt
genieten.

Voor het huidige en toekomstige gebruik van het gebouw is een gezamelijke inzet van de
dorpsbewoners van groot belang. Gelukkig zijn al veel vrijwilligers actief in het horecagedeelte, voor de schoonmaak, het ophalen van oud papier, voor klusjes en binnen het
bestuur zelf uiteraard. Het blijkt een goede opzet, want ongemerkt ontstaat een nieuw soort
betrokkenheid en extra activiteiten blijken bijna vanzelf op te borrelen. Mocht u er nog niet
over hebben nagadacht om met ons mee te doen, dan is nu misschien een prima moment.
Lees even verder over wat er te doen is en wanneer bij onze vergaderingen voor u de koffie
klaar staat!
Op Zaterdag 15 maart zijn er twee belangrijke activiteiten gaande in de Pompel: vanaf 12:30u
bent u welkom om mee te maken hoe de zonnepanelen op het dak in gebruik zullen worden
gesteld. Daarbij zullen AP-Solar, DUMA energieadvies en de Gemeente Slochteren ieder een
stand bevolken om u wegwijs te maken, mocht u interesse hebben om zelf zonnepanelen op
uw dak te installeren. De Gemeente kan een aantrekkelijk aanbod doen voor een lening,
terwijl AP-solar en DUMA een aanbod doen voor de spulletjes en advies.

Dan, ‘savonds is er de jaarlijkse BAZAR! Dit keer wederom georganiseerd door de
tegenwoordig zeer actieve toneelvereniging “de Schildgroep”. Er is daar veel gaande. Een
grote ploeg gaat ons rond Koningsdag met vijf toneelavonden verrassen. Check it out!
Het stichtingsbestuur gaat laagdrempeliger aan het werk: we gaan ervan uit dat alles wat we
doen gedragen moet worden door de inwoners van Overschild en we sluiten ons niet op in
een vergaderzaaltje. Een eerste stap in die richting is het instellen van het “halfuurtje”.We
nodigen een ieder uit om een praatje te komen maken: er zijn namelijk altijd verbeteringen in
de Pompel mogelijk, en misschien zijn er ideeën waar we in ons kleine clubje niet aan gedacht
hebben.
De data van de vergaderingen staan op de dorps-website en de eerstvolgende is op maandag
26 maart. Komt u langs om 20:00 uur? Kijkt u ook eens naar de website voor de andere
activiteiten (www.overschild.nu)? En u kunt zich aanmelden als vriend op onze Facebook
pagina (zoek naar: stichting.depompel). En tenslotte wordt de plaatsing van een nieuw
mededelingsbord op het kruispunt voorbereid. Zo blijft iedereen een beetje op de hoogte van
alle plannen, ontwikkelingen en activiteiten. Komt u ook eens kijken?

Uw leveranciers van :

Op zoek naar professionele,
inv!zwr1inv!zw
flexibele
gastouderopvang in
Overschild?
www.100bunderbos.simpsite.nl
of bel 06 42 127 127
Ingeschreven bij KvK en LRK

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
tel: 0598 423446
e-mail: abmve@hetnet.nl

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

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949

Algemene ledenvergadering van S.V. MONO.
Datum:
Locatie:
Aanvang vergadering:

Woensdag 23 april 2014
De Pompel
20.30 uur

Agenda:
1) Opening van de vergadering
2) Vaststellen agenda
3) Mededelingen
4) Notulen van de vorige ledenvergadering
5) Jaarverslag secretaris
6) Financieel verslag penningmeester
7) Verslag kascommissie
8) Benoeming kascommissie 2013
9) Bestuursverkiezing
10) Vaststellen contributie
11) Rondvraag
12) Sluiting van de vergadering

Sportvereniging Mono
Opgericht 1 december 1949
Notulen Algemene Ledenvergadering S.V. MONO
Datum: dinsdag 2 april 2013
Locatie: de Pompel
Notulist: Tjaart van Maar
Afwezig met kennisgeving: Hero van Maar, Jorn Gramberg, Klaasje Pen, Stephan Reijers,
Dorien Stiekel en Jelly Dijkstra.
1. Opening van de vergadering
Vergadering wordt geopend door ad-interim voorzitter Erwin van der Laan om 20.35
uur.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Notulen van de vorige vergadering
De notulen zijn na een aantal opmerkingen goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag hebben alle aanwezigen gekregen en doorgelezen. Geen op- of
aanmerkingen.
5. Financieel verslag en verslag kascommissie.
Er is wat bezorgdheid over de afname van het vermogen van de vereniging. Het bestuur
gaat intern op zoek naar een oplossing hiervoor. De kas is goed bevonden en de
kascommissie verleent decharge aan het bestuur.
6. Benoeming kascommissie 2014
In 2014 bestaat de kascommissie uit Alina Doornbos en Klaasje Pen.
7. Aftreden bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Tjaart van Maar, Hero van Maar, Rob Gramberg en
Jorn Gramberg. Zij worden bedankt voor hun diensten.
8. Verkiezing bestuursleden
Erik Pen en Lisa Bos hebben zich aangemeld als bestuurslid en worden met algemene
stemming aangenomen.
9. Rondvraag
Corrie vraagt of het veldvoetbaltoernooi ook zal plaatsvinden. Bij voldoende
belangstelling zal dit inderdaad doorgaan antwoordt het bestuur.
Bas vraagt of het bestuur wil investeren in nieuwe volleyballen. Het bestuur gaat
hierover in overleg.

Bas vraagt of de inleg voor het volleyballen misschien iets omhoog moet om het
kostendekkend te houden. Hierover wordt met de volleyballers gesproken bij aanvang
van het nieuwe seizoen.
Rob gaat juf Wendy mededelen dat het kindergym ophoudt te bestaan en hij maakt een
brief voor de ouders van de kinderen.
10. Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt gesloten om 21:30 uur. De leden worden bedankt voor hun
aanwezigheid en de aftredende bestuursleden worden nogmaals bedankt door Erwin.

AEROBICS
Op maandagavond is er aerobics van 19.15 – 20.15 uur.
Dit doen we met een aantal fanatieke dames. Alleen het zou leuk
zijn om er nog een aantal dames bij te krijgen (Heren mogen ook natuurlijk ).
Hierom een oproep voor iedereen die van sporten houd en het gezellig vind
om samen met anderen te bewegen.
Hieronder een uitleg hoe een les in elkaar steekt.
De les bestaat uit een aantal onderdelen. Ongeveer het eerste half uur wordt gebruikt voor
cardiotraining. D.m.v. aerobicspassen bouw je een dansje op. De
opbouw bestaat uit veel herhalingen, en de passen zijn eenvoudig uit te
voeren. Voor jong en oud!!
Na een half uur ga je door met spierverstevigende oefeningen.
Alle spieren van het lichaam komen aan bod. Doormiddel van oefeningen op de grond of
staand.
De laatste 5 minuten zijn voor de cooling - down. Heerlijk alle spieren nog
stretchen en weer tot rust komen. Dit helpt ook om spierpijn te voorkomen.
Wie nieuwsgierig is geworden nodig ik van harte uit om een keer mee te doen!!
Met vriendelijke groet,
Rebecca
____________________________________________________________________________

BADMINTON
Elke donderdag gaan de shuttles van 20-21 uur over het net.
Kom je ook in beweging en een potje meeslaan?
We praten na aan de bar.

Nieuws s.v. MONO
Bestuur s.v. MONO
Woensdag 23 april houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering
in het dorpshuis in Overschild. De vergadering begint om 20:30
uur. Elders in deze editie van de Schildjer Proat vindt u alvast de
agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering.
Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je leuk, meld je dan aan via
s.v.mono.overschild@hotmail.com.
Langs deze weg willen wij graag de stichting bedanken voor het beschikbaar stellen van een
vitrinekast die wij als prijzenkast gaan gebruiken. Binnenkort zal deze in het dorpshuis te zien
zijn.

Voetbal
Op zondag 6 april gaan we weer beginnen met het voetbal. Elke zondagavond wordt er
door jong en oud gevoetbald op het sportveld aan de Meerweg. We willen de eerste
weken graag tegen 18:00 uur beginnen i.v.m. de invallende duisternis. Lijkt dit je leuk,
kom dan zondagavond naar het sportveld en doe gezellig mee.

Wandeltocht
Op zaterdag 3 mei organiseren wij weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t
Schildmeer”. Afgelopen jaar liepen er ruim 170 deelnemers mee en we hopen dat het
dit jaar weer net zo’n groot succes wordt. U kunt inschrijven in de Pompel vanaf 09:00
uur en een ieder dient om 18:00 uur uiterlijk binnen te zijn.

Neut’n schait’n
Op 2e paasdag (maandag 21 april) organiseren wij weer het jaarlijks “neut’n
schait’n”. Ook dit is voor jong en oud en wordt gedaan in de sporthal van
dorpshuis de Pompel. Vanaf 14:00 uur is iedereen welkom om er een gezellige
dag van te maken.

Overige sporten
Over de sporten, die wekelijks in de sporthal gehouden worden zijn we gematigd
tevreden. Het volleybal loopt tegen het eind van het seizoen en we hadden dit jaar
weer een meer dan redelijke opkomst. Maandag 31 maart is de laatste keer voor dit
seizoen. Over het aerobics vindt u elders in deze S.P. een oproep, we hopen toch nog
op meer deelnemers. Het badmintonnen op donderdag gaat door gebrek aan animo
nog maar sporadisch door. Lijkt het u leuk om te badmintonnen, laat het ons dan
weten via ons e-mailadres.

Namens s.v. MONO,
Erwin van der Laan

Marian Stegeman , Graauwedijk 36, 9625PC Overschild .

tel. 0596-566448

zinkwerk & soldeerwerk
prefabgoten en regenpijpen
maatwerk
zinkreparaties
restauratiewerk
Advies of informatie nodig?
Zaterdags is de werkplaats open
van 9.00 tot 14.00 uur

OPBRENGST OUD PAPIER 2013

Januari

2700 kg

€ 141,75

Februari

1960 kg

€ 96,00

Maart

4180 kg

€ 188,00

April

2660 kg

€ 133,00

Mei

3580 kg

€ 170,05

Juni

3000 kg

€ 135,00

Juli

2460 kg

€ 110,70

Augustus

3000 kg

€ 135,00

September

3120 kg

€ 140,40

Oktober

2820 kg

€ 126,90

November

3640 kg

€ 163,80

December

2620 kg

€ 117,90

TOTAAL

35.740 kg

€ 1.658,50

Allemaal heel hartelijk dank voor het buitenzetten én het ophalen van het oud papier.
Het is een geweldige opbrengst voor ons dorpshuis De Pompel. Hopelijk gaan we in 2014
ook zo veel ophalen en wie weet, misschien nog wel meer ………………!!

Namens de Stichting,
Jelly Dijkstra

15 maart 2014
in
OVERSCHILD
Organisatie: DE SCHILDGROEP
plaats:
DORPSHUIS “DE POMPEL”
Aanvang kinderbazar……………..19.00 uur
Aanvang Grande bazar…………..20.30 uur
Komt allen!!!

De Schildgroep speelt

Schildjer Melk
Heeft u het al gehoord? Wat is er in ons dorp aan de hand? Iedere dinsdagavond is De Pompel
een verzamelplaats van bijzondere types en wonderlijke mensen. Ofwel: de Schildgroep
repeteert voor Schildjer Melk.
Terwijl heel Nederland gebukt gaat onder de voortdurende crisis en de bodem beeft als nooit
te voren zijn we bezig om de jaarlijkse toneeluitvoering van de Schildgroep een extra
dimensie te geven. Theater op 3 locaties.
In Schildjer Melk wordt het wel en wee van gewone en bijzondere Schildjers gevolgd. Het
is de dag van het 75e jarig jubileum van de plaatselijke melkpakkenfabriek. Dat jubileum
wordt deze dag groots gevierd. Al snel blijkt, dat het niet zo goed met de fabriek gaat als
directeur Joris Vlotterman ons wil laten geloven. Waarom is hij niet eerlijk?
Het is de hechte dorpsgemeenschap, die ervoor zorgt dat de sluiting van de fabriek geen
catastrofe wordt, want de echte Schildjer ziet nieuwe mogelijkheden in verloren kansen en
zoals Willy altijd zegt: as’t nait gait zoas’t mot dan mot’t moar zoas’t gait.
Schildjer Melk is een mengeling van verzonnen realiteit en ware fictie, een bespiegeling
van een dorpsgemeenschap hier of elders. Voor de echte Schildjer zal het een feest van
herkenning zijn, voor de buitenstaander een leuke inkijk in het dorpsleven.
Er is te weinig ruimte in Schildjer Proat om alle personages voor te stellen maar ik kan u
wel verklappen, wie er zoal mee doen.
Willy de Vries
Ruurd Huizenga
Stephan Reijers
Tonnie Fokkema
Mark van Maar
Edgar Buter
Astrid Warntjes
Dorien Stiekel

Manon Leegstra
Johan Nugteren
Elly Dikkema
Lex van der Gaag
Gerda Klinkhamer
Kéz den Engelsman
Afine Noordenbos
Joke Middelveld

Marleen van der Beek
Bert Schrage
Joel van Dijk
Jeanet Nijdam
Joke Sipsma
Fleur Noordenbos
Het Oranjecomité
en nog veel meer

Joris, Henk, John, Dirk met Yvonne & Yvette, maar wie zit daar onder de tafel?

De Schildgroep speelt
Binnenkort ziet u al deze mensen door het dorp zwerven. Wat ze doen?
Volg ons en vind ons leuk op facebookpagina Schildjer Melk en/of via onze website
http://de-schildgroep1.webnode.nl
Per voorstelling zijn maximaal 75 plaatsen beschikbaar, reserveren kan via onze website of
via 0596 566272.

Komt dat zien, komt dat zien maar denk erom: VOL = VOL!!
De speeldata zijn:

Try out vrijdag 25 april
Première op Koningsdag 26 april
Voorstelling woensdag 30 april
Voorstelling vrijdag 2 mei
Voorstelling zaterdag 3 mei

De voorstellingen beginnen steeds om 19.30 uur en u wordt verwacht op het sportveld.
Kaarten kosten € 7.- en de koffie staat klaar.

Frits en Dina in topvorm

Met een theatrale groet namens De Schildgroep,
Klaasje Pen

De werkgroep Evenementen organiseert op
17 APRIL een workshop.
Het wordt een paasbloemstuk!
Op de foto kun je zien wat we willen gaan maken.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op
vóór10 april bij : Rita: 0598856551
of Joba: 566336
Of via de mail: rita59@ziggo.nl
F2hj.veldman9@hetnet.nl
Tijd:
Plaats:
Kosten:

20.00 uur
de Pompel
tussen € 10 en € 15

(Je krijgt natuurlijk voor 17 april nog bericht wat de
werkelijke kosten zijn!)

Zo, we zijn er weer.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het is toch gelukt.
Na een geslaagde Sinterklaasmiddag en een stand op de Kerstmarkt, Corrie nog bedankt voor
je hulp, gaan wij ook dit jaar weer met frisse moed aan de slag.
Er zijn binnen de werkgroep een aantal dingen, personen, veranderd.
Zo hebben het vorig jaar twee bestuursleden afscheid genomen, te weten Bonna en Nicole.
Wij willen ze nog hartelijk bedanken voor hun inzet.
Toch hebben we een nieuw bestuurslid erbij gekregen, na vele, vele jaren heeft een man zich
aangeboden het bestuur te versterken.
Harm van der Laan, van harte welkom bij onze club!
Hij heeft tevens beloofd om enkele workshops te gaan leiden met zijn creatieve inzet.(nou ja)
Maar alle gekheid op een stokje, we zijn weer een compleet bestuur, dat evenementen wil
gaan organiseren.
Het is de bedoeling om ook weer doe-middagen voor de kinderen te gaan houden, mits er
natuurlijk animo voor is. (zie bijgevoegde flyer).
Natuurlijk hebben wij ook al weer een agenda met enkele data.
1 Maart hebben wij een disco georganiseerd, jammer voor diegene die verstek heeft laten
gaan, hij/zij heeft een zeer gezellige avond gemist!
12 April gaan wij met de kinderen eieren zoeken in en rond de Pompel. ( zie flyer)
17 April staat er een workshop op het programma, in het kader van Pasen. Wil je nog
meedoen, geef je dan zo spoedig mogelijk op, want de voorraad is beperkt!
Opgeven kan bij Joba: 566336 of via de mail of bij Rita: 0598 856551.
Wij hopen op een geslaagd seizoen.
Namens de werkgroep, Joba

WINDLUST MAIL

In de vorige Schildjer Proat heb ik u
verteld over het vinden van het
oliewringertje in het oude
motorhuisje voor de molen en ook
over de vraag of dit wringertje, dat
tijdens de oorlog dienst heeft gedaan,
wel legaal werd gebruikt. Nou, nee
dus!! Vanuit diverse kanten werd mij
verteld dat oliepersen uit koolzaad,
of andere oliehoudende zaden, streng
verboden was, maar dat de meeste
boeren hier in de omstreek wel een
persje hadden, ergens op zolder of in
de kelder verborgen.
Ook werd mij verteld dat het persen,
of wringen van olie zwaar werk was
en dat het niet snel ging. In de regel
werd het door mannen of
opgeschoten jongens gedaan.
Waarschijnlijk is de wringer in de
molen aangedreven door de motor,
die toen in het huisje stond en wij
zijn nu aan het zoeken naar de mogelijkheid om de oliewringerij weer in ere te herstellen maar
dan aangedreven via de koningsspil, dus op windenergie. Of dit gaat lukken weten we nog niet,
maar het is wel een erg leuk project. Het uitslingeren van het oudjaar hebben we als een gezellige
middag ervaren met een redelijk aantal bezoekers. Voor herhaling vatbaar en dat zijn we ook
zeker van plan. Er mogen best nog wat meer bezoekers komen, want wat dat betreft steekt de
Windlust schril af tegen de andere molens. Even een overzichtje over heel 2013: Stel’s Meuln
1135 bezoekers, Entreprise 400, de Ruiten 768, Groote Polder 195, de Fraeylema 416 en de
Windlust 51.
Wij, Marius en ik, vinden dat dat veel beter kan en eigenlijk ook moet.
Dan had ik u vorige keer ook verteld dat er een windbord uit één van de wieken was gewaaid
tijdens het draaien. Inmiddels is dit bord teruggeplaatst en zijn van alle wieken de borden
gecontroleerd en opnieuw goed vastgezet. We kunnen dus weer helemaal veilig draaien en dat
gaan we ook doen. Als de blauwe wimpel op de molen waait is de molen geopend en zijn wij
aanwezig om u te ontvangen. Binnenkort ook met nieuw graan, dus wordt er weer gemalen, mits
voldoende wind. Een volgende keer zal ik het één en ander vertellen over de Olinger, de
poldermolen die jarenlang onze voeten drooghield en die ik zo af en toe mag laten draaien. Ook
daar bent u welkom maar voorlopig kunnen we dat alleen nog maar laten zien als de molen
draait.
Voor nu tot ziens op de Windlust,
Lex.

Beste dorpsgenoten,
De krokussen staan alweer uitbundig te bloeien, de
metereologische lente is een feit. Ook bij het
Oranjecomite begint het te borrelen. Het is een
speciaal jaar 30 april is ontroond als nationale
feestdag.Koninginnedag wordt in het vervolg Koningsdag genoemd en zal
gevierd worden op 27 april, de verjaardag van ZKH Willem-Alexander.
De eerste editie is daarop wel direct een uitzondering. Omdat deze op een
zondag zou vallen,zal de eerste Koningsdag op zaterdag 26 april 2014 worden
gevierd.
Allereerst nog een korte terugblik, we hebben onze traditionele oliebollen en
poffertjes verkoop gehad op de kerstmarkt.
Ook hier was sprake van crisis want de verkoop liep niet denderend.

Foto: rode en witte tulpen en blauw druifjes (redactie )

Maar gezellig was het wel.
Terug naar 26 april: Het Programma
Zoals u van ons gewend bent staan wij altijd open voor suggesties, dus wilt u
nog iets aandragen meldt u zich bij een van onze leden. Na wat brainstormen
zijn er alweer wat plannen ontstaan om van 26 april een gezellige dag te maken
met een Oranje tintje.
In de ochtend is er vermaak rondom of in de Pompel de verdere invulling
houden we nog even geheim. Voor Koningsdag kunt u van ons een flyer in de
bus verwachten met het programma en de tijden.
In de middag kunt u zich weer opgeven voor een spannende, leerzame en
boeiende autopuzzelrit door onze prachtige provincie . De wisselbeker van
Arnoud en Ellen zal hierbij weer worden ingezet en zij mogen hun titel
verdedigen.
Dus zorg dat uw auto weer up to date is, zodat u misschien dit jaar wel de
prachtige wisselbeker op uw naam kunt laten schrijven.

Doordat de Schildgroep dit jaar hun talenten op een andere manier laat zien dan
voorgaande jaren hebben wij ervoor gekozen om dit jaar geen avondprogramma
in te vullen. Voor verdere informatie aangaande het toneel kunt u op de site van
de schildgroep terecht.
Wij hopen u zo weer een beetje op de hoogte te hebben gebracht van de
hersenspinsels van het Oranjecomite Overschild.
Met vriendelijke groet,
Dianne Blaauw
Jaquelien Bijzet
Afine Noordenbos
Tessa Dijkstra

Even een bericht van het speelweek bestuur. De nieuwe datum is bekend. De
Kinderspeelweek zal dit jaar gehouden worden van 4 t/m 8 augustus 2014.
We gaan er natuurlijk vanuit, dat een ieder weer meedoet.
Het thema is ook bekend en zal ‘Cartoons en stripfiguren’ zijn.
We weten dat jullie allemaal weer je eigen creatieve ideeën hierin kwijt kunnen.

Afgelopen jaar hebben we gelukkig weer kennis mogen maken met nieuwe ouders
en kinderen, wij hoeven dan ook nog niet bang te zijn voor een krimp van de
speelweek. Maar er komen hierdoor wel vragen van ouders over hoe onze regels
van meedoen gelden.
De Kinderspeelweek is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Vanaf 13 jaar tot 18 jaar
ben je bij ons jeugdleiding. Vanaf 18 jaar tel je mee als een volwassen leiding.
Wil je onder de 4 jaar graag meedoen? Dat kan alleen wanneer je eigen ouders ook
meedoen. Het is niet de bedoeling dat anderen op een kind letten, die onder de 4
is. ( voor vragen kan je bellen met Sandra van der Laan 0625598785)
Als vrijwilliger kan je een dagdeel/dag/dagen of de hele week meedoen. Dit is
maar net hoe het je het beste uitkomt.
Ook is het altijd fijn als je wilt rijden bij uitstapjes.

Er komt geen opgave lijst meer in de dorpskrant, je kunt je opgeven via onze
website; www.kinderspeelweekoverschild.nl of bellen met Sandra van der Laan (
0625598785) om je telefonisch op te geven. Wanneer er vragen zijn bel gerust.
Voor komend jaar hebben we op de vrijdagavond nieuwe munten. De oude oranje
munten kan je dit jaar nog inleveren, vanaf volgend jaar dus niet meer!

We willen graag toch nog even weer een oproep plaatsen:
We zijn op zoek naar een plek om onze speelweek materialen te kunnen
stallen. Wie oh wie heeft plek voor onze materialen?? Als je wat weet zou
je dan contact willen opnemen met 1 van de bestuursleden?
Met vriendelijke groeten,
Het speelweekbestuur.

Wie is wie? (redactie)

En wat gebeurt er allemaal aan de dijk van het Eemskanaal ?
We mochten in de SP van maart 2012 en november 2013 reacties van het waterschap
ontvangen op door ons gestelde vragen. Sinds het aardbevingen in de provincie Groningen,
Den Haag op z’n grondvesten doet schudden (ten minste dat hopen we), is er ook
belangstelling gekomen voor het gevaar voor eventuele dijkschade in ons gebied. We mochten
de volgende bijdrage van de heer van der Leij van het waterschap “Hunze en Aa’s” ontvangen:

Beste bewoners van het gebied nabij de Eemskanaal kade,
Aangezien u al eerder vragen heeft gesteld m.b.t. de veiligheid van met name de kade langs
het Eemskanaal bericht ik u, i.v.m. de huidige onrust inzake de aardbevingsproblematiek, het
volgende.
Het waterschap moest wachten op het moment dat de onderzoeken, die zijn uitgevoerd
openbaar zijn gemaakt. Vertrouwelijk zijn wij hier medio december over geïnformeerd. Daarom
kunnen we u nu direct het volgende m.b.t. de kade aan de zuidzijde van het Eemskanaal
melden.
Het in 2013 uitgevoerde onderzoek is een algemeen en oriënterend onderzoek geweest naar
mogelijke risicovolle kadetrajecten. Op basis van dit onderzoek gaat het waterschap nu gericht
de exacte veiligheid van de kadetrajecten onderzoeken om daarna aan te geven of deze veilig
of onveilig zijn bij aardbevingen. De opdracht voor dit vervolg onderzoek zal één dezer dagen
gegeven worden en de verwachting is dat we eind april een definitief oordeel kunnen geven
over de kade langs de zuidzijde van het Eemskanaal. Het waterschap Noorderzijlvest gaat met
de kade aan de Noordzijde aan de gang.
In het in 2013 uitgevoerde onderzoek is wel nader gekeken naar een aantal grote objecten in de
keringen. In uw gebied is dat met name de grote duiker die het water van de Duurswold boezem
onder het Eemskanaal doorvoert. Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij een grote aardbeving
wel enige lekkage kan ontstaan, maar dat dit geen grote overstroming tot gevolg zal hebben.
In 2013 is het deel van de Eemskanaal kade van Groningen tot de Bloemhofbrug getoetst door
het waterschap. Hierbij is geen rekening gehouden met aardbevingen, de uitkomst is dat de
kade sterk genoeg is zonder de belasting van aardbevingen. Deze toetsing wordt nu uitgebreid
met de aardbevingsinvloed waarna het waterschap kan beoordelen of deze kade ook hiervoor
sterk genoeg is.
Ongetwijfeld zullen er, n.a.v. deze aardbevingsonderzoeken een aantal verbetermaatregelen
voor onze kaden nodig zijn in ons hele gebied en wellicht ook langs het Eemskanaal. Voor het
geval dit bij de kade langs het Eemskanaal aan de orde is zal ik dat aan u berichten.
In het draaiboek van de Veiligheidsregio Groningen hebben wij aangegeven dat we (samen met
Noorderzijlvest), vanaf een aardbeving met kracht 3 of hoger, de kade langs het Eemskanaal en
enkele objecten direct zullen inspecteren. Bij de bevingen tot nu toe is door ons geen schade
aan de kaden en objecten vastgesteld.
Ook het waterschap maakt zich zorgen over het feit dat er aardbevingen in het gebied zijn en
over de verhoogde risico’s die dit voor kaden met zich mee brengt. Alle onderzoeken en de
eventueel aan te brengen noodzakelijke versterkingen zijn uiteraard geen garantie dat er niet
iets mis kan gaan. Het waterschap doet haar uiterste best om de kaden op te sporen die niet
sterk genoeg zijn.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Leij
specialist Kering en Veiligheid

Australië Down Under
Op 26 januari 1788 maakte kapitein James Cook Australië, het grootste eiland ter wereld, tot
Engels bezit. Australië heeft meer dan 20 miljoen inwoners en is ongeveer 185 keer zo groot
als Nederland. Ze spreken Australisch, dat lijkt erg op Engels alleen dan met een accent. Een
land met ongekende mogelijkheden.

De koala is een nationaal symbool voor het land Down Under die
voorkomt in het oosten van Australië. Ze slapen veel en lang,
hangend in een boom. Je kunt ze aaien maar ze zijn onvoorspelbaar
als je ze stoort in hun slaap.

Eind oktober waren de landwerkzaamheden hier afgerond, de boeren in
Queensland waren begonnen met de tarweoogst, een mooie gelegenheid om
op reis te gaan.
We vlogen met een Chinese luchtvaartmaatschappij. In China werd
nauwelijks Engels gesproken, het was er druk, warm en er was veel smog: veel Chinezen
droegen mondkapjes. Met plezier stapten we weer in het vliegtuig op
weg naar Brisbane. Na 2 dagen en 2 nachten reizen waren we blij dat
het eind van de vliegreis in zicht was.

Direct na aankomst, in november werd de herfst-winterkleding
verwisseld voor zomerkleding en slippers, de zonnebril en
zonnebrandcrème binnen handbereik en het dragen van een hoed-pet
was wenselijk.

In een gehuurde camper, links rijdend, op weg naar boer Bill Montgomery. Talwood, de 10
huizen, de pub en de school waren niet moeilijk te vinden. Waar woont Bill? De familie
woont 24 km verwijderd van het kleine dorpje, te bereiken via een gravel pad. We hadden
geluk, we konden achter Jim aanrijden, die we ontmoet hadden in het dorp. Jim reed voorop,
als de stofwolken waren verdwenen dan stond Jim aan het eind van de wolk op ons te
wachten, tot 3x toe.

´s Avonds
hadden we
een bbq en
de volgende
morgen
kregen we
een
sightseeing
van hun
bedrijf, 2000 ha groot. Bill deed alles alleen maar
voor de oogstwerkzaamheden schakelde hij een contractor (loonwerker) in die met
2 combines en 2 vrachtwagens kwam helpen, gedurende 3 weken.

Als het na het oogsten gaat regenen en het onkruid kiemt, dan wordt alles 1 of 2 x
doodgespoten met roundup. In maart wordt er gezaaid: Bill gaat met zijn vrachtwagen met
zaaizaad, kunstmest en gasolie naar zijn rupstractor met hierachter een 24 meter brede
zaaimachine. De zaaimachine is een soort cultivator met blaaspijpen en aandrukwielen. Hij
kan dan 200 ha per dag zaaien.

Alle kinderen dragen een schooluniform met hoed, is
verplicht. De kinderen van Bill en Emma rijden niet met de
schoolbus, hiervoor wonen ze te afgelegen. Na de lagere
school, bezocht door ongeveer 40 kinderen in een straal van
30 km rond Talwood, volgt het voortgezet onderwijs in
Brisbane (400 km verderop). Ze gaan dan naar een kostschool
van maandag t/m donderdag.

De afstanden zijn groot. Emma, de boerin haalt 1x per week boodschappen in Goondiwindi,
in de dichtstbijzijnde supermarkt, 125 km verderop enkele reis over de highway, te
vergelijken met de Meenteweg. Deze reis wordt gecombineerd met o.a. de zwemlessen van de
kinderen.
Na Talwood ging de “oogsttrein” op transport naar Bellata, 170 km verderop, naar boer
Greentree. Zijn bedrijf was 50.000 ha groot, (groter dan de Noordoostpolder) hierop stonden
3 gebouwen waarvan 1 centrale werkplaats. Wij sliepen in onze camper naast een voormalige
werkplaats, werd nu gebruikt voor de opslag van bestrijdingsmiddelen. Hier stonden o.a.
100 vaten met 1000 liter roundup. Het bedrijf wordt normaal
door 20 mensen gerund, gedurende de oogst worden
backpackers en contractors ingezet. Gemiddeld wordt er 3 ton
tarwe geoogst, men zaait 30 kg op 1 ha met een zaaimachine
van 24 meter. In principe kan hier 24 uur per dag worden
geoogst, er wordt dan in ploegendienst van 16 uur gewerkt.
De combine lost, rijdend, in een overstortwagen, die het
vervolgens naar een vrachtwagen brengt.

Eén graanbult van 1 partij werd verscheept naar Italië, voor het maken van pasta.
Het was een indrukwekkende reis met GIGA graanbulten en silo’s nabij een spoor.
Verslag van Evert Kort.

Het weer in 2013
Het jaar 2013 wordt door weerkundigen getypeerd als: vrij koud, droog en
vrij zonnig.
De gemiddelde jaartemperatuur was 9,8⁰ C. tegen 10,1⁰ normaal.
Landelijk waren er 1712 zonuren, het langjarig gemiddelde is 1639. Er viel gemiddeld 755 mm
neerslag en normaal is dat 849 mm, in Overschild viel 780 mm neerslag, het vorig jaar 842
mm.
Dat waren al weer heel wat getallen, en er volgen nog heel wat meer!
Het jaar 2013 heeft zich gekenmerkt door veel extremen, veel warmte en koude records zijn
gebroken.
Het begon met heel zacht weer begin januari naar zware vorst midden in het midden van de
maand, met op 16 januari bijna 20⁰ vorst in Overschild.
Maar het kan verkeren: in de nacht van 30 januari werd het plus 13⁰, de warmste nacht ooit op
die dag sinds de waarnemingen begonnen in 1901.
Februari was een koude maand met een gemiddelde temp. van 1,7⁰ en er kwamen 16 vorstdagen
voor. Het was ook een droge maand, evenals de maand januari. De wintermaanden dec-jan. en
febr. 2012-2013 samen waren toch niet droog, dit kwam door de erg natte decembermaand van
2012 (125 mm).
De lente van 2013. Met een gemiddelde temperatuur van 7,4⁰ tegen 10⁰ normaal beleefden we
een koude lente. De maanden maart, april en mei waren sinds 1970 niet meer zo koud
geweest.
Maart en april telden samen zelfs nog 28 vorstdagen, op 13 maart vroor het nog -13⁰ Het was de
koudste maand maart sinds 1922 en de koudste april sinds 1997. Uitzonderingen waren er
natuurlijk ook: op
5 maart was het de warmste 5 maart ooit met +18⁰ en een geweldige stofstorm op 23 maart.
Het was ook een droge lente t/m 8 mei. De laatste 10 dagen van april was het groeizaam weer met
een temperatuur van ongeveer 20⁰, de eerste dagen van mei
hield dit mooie weer aan.
Na 10 mei werd het regenachtig en koud met minimum
temperaturen die in geen 30 jaar waren voorgekomen in
mei. Er viel bijna op alle dagen neerslag, soms nog in de
vorm van sneeuw!
Hierdoor is er in mei bijna geen gras ingekuild en hadden
veel gewassen een moeizame start, vooral door de lage
temperaturen.
De zomermaanden juni, juli en augustus kunnen we typeren als warm, zonnig en gemiddeld
over het land droog. Begin juni kon een zware eerste snede gras prima worden ingekuild en
maakten de gewassen een groeispurt door.
De 2de helft van juni was koud en plaatselijk erg nat, in Overschild viel er zelfs 106,5 mm
neerslag tegen 58 mm landelijk. Op 20 juni viel er zelfs 65 mm bij ons met als topper Zweeloo
met 90 mm.
Op 18 en 19 juni werd heel warme lucht aangevoerd, waardoor het tropisch warm werd met
temperaturen van boven 30⁰.
Juli was droog, zonnig en warm tot zeer warm met maar 38 mm neerslag in Overschild, lang.j 78
mm.
De laatste 10 dagen van juli waren tropisch warm, tussen 25 en 32⁰ in Overschild, in Brabant 35⁰.
Het gevolg bleef niet uit, zeer zware onweersbuien met vooral veel schade in Friesland.
Ook het begin van augustus was erg warm, op 2 augustus werd het zelfs 36⁰ in Overschild.
Er werd een etmaaltemperatuur behaald van 28,6⁰ de hoogste ooit gemeten in ons land!

Hierna werd het minder warm en verliep de 2de week van augustus regenachtig, maar het
hogedrukgebied bleef het weer bepalen, het weer herstelde zich. Hierdoor had de graan- en strooogst een voorspoedig verloop al was het tijdstip van de oogst niet vroeg.
Door de combinatie van forse verdamping en een geringe hoeveelheid neerslag liep het landelijk
gemiddelde neerslagtekort op tot 180 mm. In onze omgeving was dit neerslag tekort veel lager,
het noorden kreeg een dubbele hoeveelheid neerslag in de zomermaanden dan de rest van
Nederland.
De herfstmaanden, september, oktober en november van 2013 waren erg nat, zacht en met de
normale uren zon. Gemiddeld viel er 100 mm meer neerslag dan normaal in de
herfstmaanden.
September was bij ons de natste herfstmaand met 131 mm neerslag.
De eerste dagen van september waren veelbelovend met soms +30⁰.
Sommige veehouders hebben toen zelfs nog hooi-balen kunnen
persen, ook doordat het de laatste 10 dagen van augustus prachtig
droog weer was.
De aardappel en bietenoogst ging voorspoedig van start.
Op 8 september viel in Overschild 59 mm
neerslag, en tot 20 september was het erg
nat en herfstig.
Na 20 september lagen we gelukkig weer onder
een hogedrukgebied met droog en zonnig weer.
Ook de eerste week van oktober was het nog
droog, de maïsoogst ging voorspoedig van
start.
Vanaf 9 oktober werd het wisselvallig weer,
maar er kon wel goed worden doorgewerkt met
de maïsoogst, de grondbewerking en het zaaien
van de wintergranen.
Dit in tegenstelling tot het westen en zuiden
van het land. De Bilt gaf in het weekend van
11 oktober code oranje af voor grote hoeveelheden neerslag. Op sommige plaatsen in Z. Holland
viel 120 mm neerslag in een etmaal, iets wat maar 1 x in de 30 jaar voorkomt. In het
zuidwesten van het land viel lokaal soms meer dan 225 mm neerslag in oktober.Overschild kwam
gelukkig maar tot 79.
Op 28 oktober raasde er een zeer zware storm
over Nederland die ons allen nog vers in het
geheugen ligt, denk ik. Er kwamen windstoten voor
van 150 km per uur (Lauwersoog) De laatste keer dat
we zoiets meemaakten was op 25 januari 1990.
November gaf de meeste dagen nat, somber en
zacht weer. 11 november hadden we de eerste
nachtvorst en op 20 november gaf in het zuiden van
het land een tijdelijk sneeuwdekje.
December was landelijk gezien zeer zonnig en erg
zacht met een normale hoeveelheid neerslag.
Het was de op 6de na warmste decembermaand sinds 1901. Het kwam maar op enkele dagen tot
vorst, normaal is dit op 13 dagen in december het geval.
De overheersende westelijke stroming zorgde in december regelmatig voor veel wind. Op 5
december was het code rood met een zeer zware noordwesterstorm met hoog water voor de
kusten.
Ook de dagen voor en na Kerst waren erg onstuimig met een zuidwesterstorm op 24 december.

Hieronder de cijfers per maand in 2013.
maand
Gem.neerslag Langj. Overschild
januari
53 mm
73 mm 37 mm
februari
39
55
33
maart
33
68
21
april
24
44
29
mei
72
61
53
juni
58
68
106
juli
44
78
38
augustus
35
78
64
september 109
78
131
oktober
110
83
79
november 98
82
106
december 80
80
83
totalen
755
849
780

Temp.N
2⁰
1,7
2,5
8,1
11,5
15,3
19,2
18,1
14,4
12,2
6,7
5,9
9,8

Temp.l.j.
3,1⁰
3,3
6,2
9,2
13,1
15,6
17,9
17,5
14,5
10,7
6,7
3,7
10,1

zonuren
60 uren
82
126
194
178
184
255
234
147
118
54
80
1712

Zon.l.j.
62 uren
85
125
178
213
201
212
195
143
113
63
49
1639

De meeste neerslag viel in Hoek v. Holland, 895 mm, terwijl Den Helder maar 620 mm neerslag
had. De zonuren verschilden van 1500 tot 1900 uren.
Januari 2014 was zeer zacht, zonnig en aan de droge kant. Pas in het weekend van 24-26
januari wist koude lucht uit midden Europa door te dringen tot noord Nederland, met -7,2⁰ in
Nieuw-Beerta.
In Overschild viel in januari 49 mm neerslag, gemiddeld over het land was het 63 mm.
Wat voor weer krijgen we in 2014? Laten we eerst de afloop van februari maar afwachten, dan
weten we al wat meer, als we tenminste onderstaande spreuken willen geloven!
“Is februari zacht, de lente brengt ons vorst bij nacht!”
“Komt februari met goed weer, dan vriest het in het voorjaar des te meer!”
“Is de maand februari koud en guur, dan krijgen we vaak een warme zomer van lange
duur!”
Overschild 5 februari 2014. Henk Kruizenga.
Bronnen: gegevens KNMI en eigen waarnemingen.

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.

zoon

vader

1.

Hoe heet je

Willem

Jan Huijssoon

2.

Hoe oud ben je?

20 jaar

52 jaar

3.

Wat voor school/werk
doe je?

Opleiding
Werktuigbouwkunde,
Hanzehogeschool,
Groningen

Melkveehouder/fokker

4.

Welke hobby’s heb je?

Sporten en knutselen

Tuinieren, lezen,
uitvinden
Ja nog steeds!

5.

Ben je verliefd?

Geen idee

Ja nog steeds

6.

Wat eet je het liefst?

aardappel+gehaktbal
+boontjes

Stampot boerenkool

7.

Wat is je favoriete
drankje?

Koeienmelk

Melk

8.

Welke muziek vind je
leuk?

Mooi Wark

Pianomuziek
Laurens van Rooyen

9.

Wat lees je graag?

Trekkertesten uit het
Tijdschrift: de Trekker”

De krant en
vakliteratuur,

10. Wat is je favoriete
tv-programma?

Te land, ter zee en in
de Lucht

NOS Journaal

11. Huisdieren?

Konijn

Katten

12. Wat wil/wou je later
worden?

Groot en sterk

Boer

13. Wat vind je van
Overschild?

Een dorp dat in
beweging is

Rustig dorp tussen de
landerijen, kanaal en
Schildmeer

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

Het verwijderen van de Geen
verkeersdrempels voor verkeersdrempels voor
en achterin het dorp. De het dorp.
grote klok bij het
kruispunt in Overschild
vind ik belangrijk.

Wie kiezen jullie uit als de volgende
inzenders?

Kees Doornbos en zoon Barry

___________________________________________________________________

Eierdop van brooddeeg
Wat heb je nodig:
Brooddeeg

Maak brooddeeg volgens het recept (zie onder)
Eventueel kan je door het water al een kleurtje van verf doen zodat het direct al een leuk
kleurtje heeft. Anders later
laten verven en lakken. Maak een bepaalde vorm en druk daar voor de juiste vorm een
tempex ei in of gebruik een hardgekookt echt ei. De buitenkant ga je dan versieren. Dat kun
je doen met stukjes brooddeeg en met het indrukken van figuurtjes in het deeg. Als het
helemaal naar je zin is dan kun je het brooddeeg eierdopje gaan bakken. Na het bakken kun
je het natuurlijk nog mooi verven in leuke kleuren.

Hoe maak je brooddeeg?
1,5 kopje bloem
0,5 kopje water
1,0 kopje zout
2 eetlepels olie
Het geheel door elkaar kneden tot een soepele massa.
De elektrische oven zet u op 175 graden en een gasoven op stand 3 of 4.
De eierdoppen moeten 1 à 2 uur in de oven.
Ze zijn klaar als je een hol geluid hoort als je er op tikt met een vork.
Laat ze afkoelen.

PASEN
Wat vieren we met Pasen, voor sommigen een makkelijke vraag, maar toch blijkt dit één van
de meest gestelde vragen rond deze feestdag.
Sommige mensen weten wel dat het iets Christelijks is en met Jezus te maken heeft, maar vaak
houdt het daarmee op.
Na het lezen van dit artikel weet je vanaf nu precies wat er met Pasen gevierd wordt.

Pasen is inderdaad een christelijk feest en het heeft ook met Jezus te maken. Met Pasen vieren
we niet de geboorte of de dood van Jezus, nee met Pasen vieren we de opstanding van Jezus.
Het bijbelverhaal gaat als volgt:
Nadat Jezus verraden was door een van zijn discipelen Judas, werd hij opgepakt en door Pontius
Pilatus veroordeeld, dit gebeurde allemaal na het 'laatste avondmaal' op donderdag.

Een dag later werd Jezus Christus gemarteld en gekruisigd op een berg, hij kreeg spijkers door
zijn handen en voeten en bezweek al snel aan zijn verwondingen.
Die avond werd zijn lichaam door een vriend begraven in een graf tussen de rotsen, dit graf werd
afgesloten met een grote steen.
Op zondag kwamen er drie vrouwen rouwen bij het graf van Jezus, hen viel op dat de steen weg
was en het lichaam van Jezus verdwenen was.
Een engel kwam tot hen en zei: "Jezus is niet meer hier, hij is opgestaan."

Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag, eerste en tweede Paasdag.
Nu weet je precies wat we vieren met Pasen, zoals je ziet is het bijbelverhaal opgebouwd uit
meerdere dagen, dat is het paasfeest ook.
Op Witte donderdag herdenken wij het laatste avondmaal wat Jezus met zijn discipelen had,
tijdens dit laatste avondmaal voorspelde hij al het verraad door een van hen.
Op Goede Vrijdag herdenken wij de kruisiging en het lijden van Jezus.
Op stille zaterdag staan we stil bij de tijd dat Jezus in het graf lag en daardoor een stilte over
de wereld kwam.
Eerste Paasdag, op zondag, vieren we dus dat Jezus opstond uit het graf!
Tweede Paasdag is er later bijgeplakt, net zoals tweede kerstdag.

Pasen valt elk jaar op een andere datum. Wanneer het Pasen is, is door middel van een
bepaalde berekening te bepalen. Pasen valt namelijk elk jaar op de eerste zondag na de
volle maan in de lente. Dit kan dus de ene keer in de maand maart zijn en de andere keer in
de maand april. Ten vroegste 22 maart en niet later dan 25 april.
De komende jaren valt Pasen op:
8 en 9 april 2012
31 maart en 1 april 2013
20 en 21 april 2014
5 en 6 april 2015
27 en 28 maart 2016
16 en 17 april 2017
1 en 2 april 2018

Geef de

Pollepel
door aan:
Naam :
Eet graag :
Eet niet graag :
Wat mislukt altijd :

Favoriete eetgelegenheid :
Recept:

Patricia Dilling
Van alles, bij voorkeur brood
Champignons
Niks, ik kook meestal vrij “recht toe recht aan”
(absoluut geen keukenprinses, daar heb ik mijn
man voor); bij aparte dingen volg ik de
aanwijzingen op de verpakking.
Restaurant De Slingerij, A-weg 18 in Groningen
(www.slingerij.nl)

Prei-salami schotel (kan ook met ham i.p.v. salami) voor 4 redelijke eters.

Benodigdheden:
Ongeveer 800 gr. aardappelschijfjes,
1 kilo prei (of zak kant-en-klaar van
500 gram),
200 gr. salami (of ham),
1 ei,
kruiden naar smaak (knoflook,
kerriepoeder,

paprikapoeder,
peper),
scheutje melk,
200-250 gram spekjes,
(zakje) geraspte kaas,
(tuinkruiden)bouillon,
ovenschaal.

Bereiding:
Vet de ovenschaal in. Snijd de prei in ringen.
Kook de aardappelschijfjes in de bouillon (beet)gaar. Bak de spekjes uit. Snijd alvast de
salami (of ham) in reepjes.
Schep (met een schuimspaan) de helft van de aardappelschijfjes in de ovenschaal (het
kookvocht gebruik je straks voor de prei). De andere helft van de schijfjes apart houden.
Strooi de uitgebakken spekjes over de aardappels in de schaal.
Doe vervolgens de prei in het kookvocht en kook de prei beetgaar. De prei vervolgens over de
spekjes verdelen. Hier bovenop verdeel je de salami. Daarover de rest van de aardappels
verspreiden.
Het ei met de melk en de kruiden vermengen en dit mengsel over de preischotel verdelen.
Zet de ovenschaal ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven (heteluchtoven 200 gr.
C) tot het eimengsel is gestold en de kaas is gesmolten.
(De schotel is ook gemakkelijk een dag van te voren te maken en dan in de oven – half uurtje
– op te warmen.)
EET SMAKELIJK!
Ik geef de pollepel door aan: Jolien Kriek
Waarom:
Ik benieuwd ben wat zij “haar mannen” (en oppaskinderen) voorschotelt.

MOPJES VOOR PASEN
Enkele mopjes over eitjes. Hopelijk ken je ze nog niet.
o Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat het een DOOIer heeft!
o Er liggen twee eieren in kokend water. Zegt het ene ei: "Het is wel erg heet hier". Zegt
het andere ei:"Je moet niet zeuren, daar wordt je hard van".
o Een man tegen een dokter: "Ik heb precies gedaan wat u me gezegd heeft, ik ben twee
weken op vakantie gegaan en voel me nu kiplekker. Ik vraag me nu alleen nog af
wanneer ik eieren zal kunnen leggen."
o Meester: "Jantje, als ik drie eieren op tafel leg en jij legt er nog vier bij, hoeveel eieren
liggen er dan op de tafel?"
Jantje: "Drie, meester. Ik kan namelijk geen eieren leggen".
o Ene kip tegen de andere: "Ik heb vannacht zo een hoge koorts gehad dat ik een hard
gekookt ei heb gelegd".
o Twee eieren staan in de rij aan de kassa van de winkel vraagt het ene ei aan het andere:
"Zeg hoe gaat het nu met je broer?" Antwoord van het andere ei: "Heel goed, hij is nu
advocaat".
legt een

? Honderd

kleine haasjes

Er huppen honderd kleine haasje
met een mandje in het rond
en ze leggen waar ze komen
steeds een eitje op de grond
Bij de vijver, bij het schuurtje
op het gras en bij de heg
maar als ze mensen aan zien komen
rennen alle haasjes weg
Honderd kleine lieve haasjes
met een mandje op hun rug
en zijn de mensen weer verdwenen
komen alle haasjes terug.

Hulp voor ROEMENIË
Het is November 2013 als ik samen met twee bestuursleden van de stichting: ?Groningen,
Friesland Drenthe voor Roemenië? in het vliegtuig stap. De vrachtauto vol hulpgoederen is in
alle vroegte uit Heerenveen vertrokken. Wij hebben geprofiteerd van de prijsvechters en
reizen snel en comfortabel per vliegtuig naar Tirgu Mures. Sinds drie jaar zijn we
inzameladres voor de stichting. Dat houdt zoveel in als dat er vier maal per jaar sponsoren bij
ons thuis komen om hun pakketje voor hun gezin in Roemenië af te geven. Een praatje, kopje
koffie en zo vult de zaterdag zich met een kleine 40 sponsoren uit de omgeving van
Overschild.
Ik heb bij de stichting aangegeven, dat ik wel eens een keer zo’n transport mee wil maken.
Naast de pakketten van de sponsoren, die gebracht worden maak ik zelf een paar honderd
pakketten per jaar met gekregen kleding en goederen voor mensen die op de wachtlijst staan.
Want ja, helaas is het nog steeds zo dat veel meer mensen hulp nodig hebben dan er mensen
zijn, die vier maal per jaar een pakketje willen maken. Doordat ik de gekregen kleding aan
deze mensen verstuur, krijgen ze in ieder geval toch regelmatig een pakketje uit ‘Olanda’.
Afijn, het vliegtuig dus.
We reizen die week veel kilometers en doen
plaatsen aan als: Velt, Sibiu, Copsa Mica,
Sarmasu en Odorhei. In elke plaats waar we
komen lost de vrachtwagen de pakketten voor
de gezinnen die in die buurt wonen. De
gezinnen komen bij een contactpersoon hun
pakket ophalen en tekenen voor ontvangst. Als
we in Velt zitten wordt de contactpersoon,
Mariana voortdurend gebeld: zijn de pakketten
er al? Is er ook een voor mij bij? Geduldig
maar direct legt Mariana uit dat ze er wel zijn,
maar dat ze nog niet langs kunnen komen.
Vanmiddag, morgen, maar niet nu. De
gezinnen vragen Mariana of ze één doos op
moeten halen, twee of dat er misschien wel
een bed opgestuurd is door hun sponsorgezin
uit Nederland. Dan kun je namelijk niet te
voet naar het contactadres en moet er een
paard met wagen geregeld worden om de
pakketten op te halen.
We gaan die week voor de stichting op
huisbezoek. Gezinnen die hulp gevraagd
hebben en op de wachtlijst willen of gezinnen
uit Nederland die een vraag hebben over hun
Roemeense gezin. Is de rolstoel die ik
gestuurd heb goed? Hoe gaat het met de oude
oma en haar kleindochter? Redt ze het nog?
Wat heeft ze nodig, want oma kan niet goed
schrijven en we willen graag dingen sturen
waar ze behoefte aan heeft.

foto: Velt

De hele week loop ik door nederzettingen vol huisjes, hutjes en andere bouwsels. Het weer is
goed maar ik bedenk regelmatig hoe het daar zou zijn met een laag sneeuw en -20 . Ik
probeer niet teveel te bedenken, hoe het zal zijn in dat huisje, waar geen raam in zit, maar een
stukje plastic. De vrouw vraagt huilend om geld voor een raam en eten voor haar kinderen.
Gelukkig heeft haar sponsor een voedselpakket gestuurd en heeft ze deze week genoeg te
eten.
Intussen heeft de tam
tam zijn werk gedaan
en komt Nadia op
ons toe gelopen.
Nadia heeft die
ochtend haar pakket
opgehaald bij
Mariana, en zij wist
te vertellen dat
Harriette in
Roemenië is.
Harriette? Dat is
?haar? sponsor. Dus
als we uit het huisje
van de vrouw zonder
raam komen, komt
Nadia naar mij toe
gelopen en omhelst
me. We herkennen
Foto: Nadia en Daniela
elkaar van foto’s en voor ik er erg in heb wordt ik in de arm genomen en
moet ik mee naar haar huisje. Het is een huisje in twee gedeeltes. Een woonen slaapgedeelte. Aan de voorkant is een stuk aan het huis gebouwd. Nou ja, een meter hoog.
Toen was het geld op. Nu wordt er gewacht op de zomer, dan kan er weer geld verdiend
worden. Nadia haar man is niet thuis begrijp ik. Hij is koeienhoeder en loopt ergens in de
bergen. Haar schoonvader zit in huis met baby Daniela op zijn arm. De twee andere
dochtertjes kijken mij wat wantrouwend aan maar klimmen graag op het nieuwe Hollandse
stapelbed wat al opgebouwd in het slaapgedeelte staat. Daar is Nadia blij mee! En hoe handig;
kijk je kunt het rek ook als waslijn gebruiken. De kachel brandt en de kinderen zien er goed
verzorgd uit. Het is er sober maar schoon. Ik heb ooit wat restanten zeil opgestuurd en deze
liggen als een soort puzzel op de grond als vloerbedekking. Dan trekt de lemen vloer in ieder
geval niet koud op en kunnen de kinderen op de grond spelen. Trots laat ze me alle producten
uit het voedselpakket zien en ze bedankt me hartelijk. Ik ben geraakt door deze aardige
vrouw, die haar drie meisjes met bijna niks groot weet te brengen. Er is een klein stukje grond
naast het huis met een hek eromheen. Ik neem me voor om vooral wat zaden op te sturen met
het volgende transport. Dan eten ze ook weer wat groenten. In de winkels waar we komen ligt
van alles, maar het is er niet goedkoop. De prijzen zijn maar een beetje lager dan in
Nederland, terwijl de meeste Roemenen leven van de kinderbijslag. Ik zie mandarijntjes, die
per stuk verkocht worden, tja.
Na een week zit ik vol met armoede, lieve mensen, bouwsels in allerlei soorten en maten en
modder, heel veel modder. Beetje grijs, beetje bruin maar alle wijken hebben alleen maar een
pad voor het huis langs. Als je geluk hebt is er een pad voor paard en wagen en een looppad
van tegels. Dan kun je het nog een beetje schoon houden in huis. Want een warm
watervoorziening, wasmachine, douche of wc heb ik nergens gezien in de huisjes.
Onvoorstelbaar.

Thuis vertel ik over de dingen die ik gezien heb, over Nadia met haar meisjes en over het
goede werk dat we doen met de stichting. Ook al is het soms maar een klein doosje wat uit de
vrachtwagen komt: er is een gezin in het verre Nederland wat aan jou gedacht heeft. Stukje
zeep, waspoeder, een warme trui en een vergiet. Oh, en deze keer ook sokken. Het pakket
bevat niet alleen spullen maar ook hoop. Er zijn mensen, die jou de moeite waard vinden en
tijd/ geld in jou willen steken. Dat is veel waard, als je dagen zich aaneen rijgen met de vraag
hoe je de winter doorkomt zonder dat je wat geld kunt verdienen op het land. De
zomermaanden lukken nog wel. Dan kun je werken als dagloner en kun je eten uit je tuintje.
Maar het is niet veel en de winter is lang. Ik heb die week veel indrukken opgedaan en heb er
met een aantal Schildjers over gesproken. Sommigen van hen weten dat we pakketten maken
en brengen regelmatig kleding van de kinderen, of oud ijzer. Daar kunnen we namelijk weer
de verzendkosten voor die pakketten van betalen. Anderen weten wel dat we jam verkopen
voor Roemenië, maar waar dat geld blijft? Nou, daarvan stuur ik dus al die pakketten naar
Roemenië; de vrachtwagen voor het goede doel rijdt namelijk ook niet op water. Als u deze
Schildjer Proat leest is het volgende transport al weer onderweg. In juni, september en
november staan de andere transporten gepland.

Denkt u nu: O, vier keer per jaar een doosje spullen inleveren, dat wil ik ook wel? Bel (0596566334) of mail (hsnakenborg@12move.nl) dan gerust . Ik heb een map vol gezinnen die
graag een pakketje van jou/ jullie willen ontvangen. Het verzenden kost € 1,25 per kilo. Je
kunt het zo gek maken als je zelf wilt.
En ik? Ik ga in juni terug om nog een aantal andere gezinnen te bezoeken. Niet met de
stichting maar wel in dezelfde week als het transport. Samen met een andere sponsor gaan we
het land bekijken, gezinnen bezoeken en kijken wat we nog meer kunnen doen om hun leven
een beetje aangenamer te maken.
Harriette Snakenborg
www.gfd-roemenie.nl

KLEURPLAAT:

Voorjaarsallergie
Niet iedereen krijgt in dezelfde maand last van hooikoorts.
Dit komt omdat niet alle planten tegelijkertijd bloeien. Als
je weet wanneer de plant waar jij allergisch voor bent
bloeit, dan kun je je voorbereiden.
Je hebt last van hooikoorts in de periode waarin bomen,
grassen en planten bloeien. De meeste bloeien tussen
februari en september. De hooikoortspiek ligt in mei, juni
en juli.

Overzicht pollen top-10
Een algemene voorspelling zegt al heel veel. Maar toch is hooikoorts voor iedereen net iets
anders. Wanneer je precies last krijgt, hangt af van de soort(en) pollen waar je allergisch voor
bent. Wanneer bloeien de producenten daarvan? In onderstaande tabel zie je wanneer welke
pollen voorkomen.
Soort
Grassoorten
Brandnetel
Berk
Den en spar
Kastanje en eik
Els
Zuring
Weegbree
Bijvoet
Cipresbomen

Bloeitijd
mei – september
juni – september
maart – mei
april – mei
april – juni
februari – mei
mei – augustus
mei – september
juli – augustus
maart – mei

Andere factoren
Helaas zijn veel mensen allergisch voor meerdere pollen. De periode waarin zij last hebben,
duurt dan ook vrij lang. Behalve de bloeitijd zijn er nog meer factoren van invloed.
Wanneer er veel zon is, weinig regen en matige wind, dan duurt het hooikoortsseizoen
langer en heb je er meer last van. Maar wanneer het regent worden de pollen uit de lucht
gespoeld. Zo kan een buitje dus best welkom zijn in een lange hete zomer.
Als je eropuit wilt, dan kun je het beste naar het strand of een stad gaan. Hier zweven in
verhouding minder pollen in de lucht. In bossen en natuurgebieden is de concentratie
pollen juist erg hoog. Ga lekker vroeg! In de ochtend zijn er minder pollen dan 's middags
en 's avonds.
Voorspelling van pollen
Wil je weten welke pollen er vandaag precies in de lucht hangen? Kijk dan op de website
van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij maken per week, samen met het KNMI,
een overzicht van alle soorten pollen die per dag in de lucht voorkomen.

Hulp bij hooikoorts
Ongeveer 20 procent van de mensen in Nederland heeft in het voorjaar last van tranende ogen
en een loopneus. Zij zijn gevoelig voor stuifmeelpollen in de lucht. Hooikoorts kan
vervelende klachten geven. Hoe houd je de klachten onder controle?
Kenmerkend voor hooikoorts zijn:
Jeukende, branderige ogen, die voortdurend tranen.
Rode en gezwollen oogleden.
Een loopneus, die overgaat in een verstopte neus.
Niesbuien.
Moe, koortsig gevoel.
Benauwdheid.
Soms hoesten en een pijnlijke keel.
Jeukend verhemelte.
De klachten kunnen per jaar verschillen (zowel qua sterkte als soort klacht). De hoeveelheid
stuifmeel kan meer of minder zijn, maar ook spelen de weersomstandigheden een rol. Als het
veel regent, blijft er minder stuifmeel in de lucht hangen. Droog weer en wind zorgen juist
weer voor veel stuifmeel (pollen) in de lucht en meer/ernstiger klachten.

Erfelijk bepaald
Hooikoorts komt niet plotseling opzetten. Je
slijmvlies raakt in de loop der jaren steeds gevoeliger,
totdat de maat vol is en er allergische reacties
ontstaan. Of dit gebeurt, is onder meer erfelijk
bepaald. Heeft één van je ouders hooikoorts? Dan heb
je 30 procent kans om het ook te krijgen. Hebben
beide ouders hooikoorts, dan is de kans op hooikoorts
50 procent.
Dit wil niet zeggen dat als de ouders geen hooikoorts
hebben, de kinderen dit ook niet zullen krijgen.
Bovendien zijn er ook kinderen met allergische
ouders, die zelf geen allergieën hebben.
Ontstaan van de naam
Hooikoorts heeft niets te maken met koorts of hooi. De naam is in 1928 bedacht door een
Engelse arts, John Bostock. Het viel hem op dat de aandoening, waar hij zelf veel last van
had, altijd in de hooitijd optrad. Omdat hij zich ook koortsig voelde, noemde hij het
hooikoorts. De medische term voor hooikoorts is pollinose. Naar schatting hebben 1,5 miljoen
Nederlanders er last van.
In de winter kijken de meeste mensen reikhalzend uit naar het voorjaar en het moment dat
de blaadjes weer aan de bomen komen en het gras weer gaat groeien. Toch zijn er ook
mensen die enorm op zien tegen de lente, want juist in die periode krijgen ze weer last van
hooikoorts. Maar hooikoorts komt niet alleen in het voorjaar voor. Dat is een fabel. En zo
zijn er nog meer feiten en fabels over hooikoorts.
Alleen voor in het voorjaar
Dat klopt niet. Hooikoorts komt het meest voor van mei tot augustus. Maar het hangt er een
beetje vanaf hoe het weer is, omdat bomen, planten en struiken eerder gaan bloeien als het in
januari of februari al warmer is. Ook in september zijn er nog planten die hooikoorts kunnen
veroorzaken.

Eens hooikoorts, altijd hooikoorts
Niet waar. Soms groeien mensen er overheen. De meeste mensen krijgen tussen hun tiende en
dertigste hooikoorts, maar de allergie kan zich ook op latere leeftijd openbaren. Hoe dat
werkt, weten artsen (nog) niet precies. De meeste mensen groeien vanzelf over hooikoorts
heen, gemiddeld tussen de tien en dertig jaar na het ontstaan ervan.
Zoenen helpt, knuffelen niet
Ja, zoenen helpt! Dat beweren althans Japanse onderzoekers. Een halfuur durende kus
vermindert hooikoortsverschijnselen, doordat de productie van het stofje dat hooikoorts
opwekt, histamine, wordt verminderd. Voor het experiment werd proefpersonen gevraagd te
knuffelen en te zoenen. Telkens werd er bloed afgenomen bij de hooikoortspatiënten. Daaruit
bleek dat na de zoensessies het aantal antilichaampjes dat de allergenen bevocht, sterk daalde.
Na een uitgebreide knuffelsessie deed zo'n daling zich niet voor.
Na regen minder last
Klopt, de uren na een regenbui zijn gunstig voor mensen met hooikoorts. Door een flinke
regenbui neemt het aantal stuifmeel in de lucht sterk af. De lucht wordt als het ware
schoongespoeld.
Douchen helpt
Als je buiten bent geweest, kunnen er pollen in je haar zitten en op je kleren. Een douche kan
dan helpen om klachten te voorkomen. Was en borstel je haar ook regelmatig. Vooral voor het
slapen gaan. Doe je kleding gelijk in de was en probeer je slaapkamer pollenvrij te houden.
Honing gaat hooikoorts tegen
Een oude wijsheid tegen hooikoortsklachten is: neem dagelijks een theelepel honing. In
honing zitten namelijk meestal kleine hoeveelheden pollen. Door hier dagelijks
bijvoorbeeld een theelepeltje van in je thee te doen, zou je juist wennen aan de pollen. Pas
wel op als je heel erg gevoelig bent! Honing kan dan een aanval juist uitlokken.

! VOOR IN DE AGENDA !
maart
In gebruik name van zonnepanelen
in de Pompel vanaf 12.30 uur
Bazar kinderbazar 19.00 uur
Grande bazar 20.30 uur
Stinzenplantentocht in het
Fraeylemabos
Aanvang van voetbal op het
sportveld
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Noorderpoortcollege Appingedam
19.00-21.00 uur, toegang gratis
Eieren zoeken in en rond de Pompel
Werkgroep Evenementen
Paasdoe-avond
2de paasdag Neut’n schait’n
In de Pompel
Groei en Bloei op Fraeylema
11.00-17.00u.
Ledenvergadering Mono
De Pompel aanvang 20.30 uur
De Schildgroep Try out
19.30 uur op het sportveld.
Oranje Comité ’s morgens: ?
’s middags puzzelrit
Schildgroep
Première op
KONINGSDAG
Schildgroep voorstellingen
Wandeltocht ‘Rondom ’t
Schildmeer, vanaf 9.00 uur
Uiterlijke inleverdatum kopij

april

mei

juni

15
15
6
6
11
12
17
21
21
23
25

26
26
30

2, 3
3
6

ZATERDAG 12 APRIL GAAN WE “ EIEREN ZOEKEN”

WIL JE MEEDOEN, GEEF JE DAN VòOR 5 APRIL
OP BIJ JOBA. (telf.566336)
Het is van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Kosten: € 3,50 per kind.
Dit is voor kinderen van 2 tot 12 jaar.
Kinderen van 2 tot 4 jr. mogen meedoen
onder begeleiding van een ouder.
____________________________________
Binnenkort willen wij weer beginnen met knutsel- en doe-middagen
voor de kinderen.
Dat kan zijn knutselen, spelletjes of andere leuke dingen doen.
Graag willen wij weten wat jullie leuk vinden en zouden willen doen.
Je mag je ideeën doorgeven aan Rita : 0598856551
Joba: 566336

Of via de mail: Rita59@ziggo.nl
F2hj.veldman9@hetnet.nl

