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Beste dorpsgenoten en meelezende oud-Schildjers, 

 

Voor u ligt de nieuwste editie van onze dorpskrant. Ook deze keer veel informatie van en 

voor ons dorp.  

 

Natuurlijk zijn er de vaste rubrieken maar ook deze keer weer een Gronings verhaal van 

Marinus de Boer.  

 

Nieuw in Schildjer Proat is Bedrijf in Beeld. Deze keer gaat het over windenergie, over 

een jong en dynamisch bedrijf die gestart zijn met de productie van windmolens.  

Wilt u met uw bedrijf ook in Schildjer Proat? Neem dan contact op met de redactie. We 

horen graag uw verhaal. 

 

De Schildmeerdiensten gaan binnenkort weer van start, u bent van harte uitgenodigd in 

de botenloods van De Otter aan de Roegeweg in Steendam. 

 

Er is een leuk initiatief genomen om de kale muren van de Pompel op te leuken: Kunst in 

Overschild. En u kunt lezen dat de Pompel  vet goed bezig is. Hoe?  

 

In Schildjer Proat leest u er het fijne van. 

 

 

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

 

 Stichting de Pompel 

 Vereniging Dorpsbelangen 

 Familieberichten  

 S.V. MONO 

 De Schildgroep 

 Oranjecomité 

 Werkgroep Evenementen 

 Windlust Mail 

 

 

De kopij voor de volgende krant moet uiterlijk vrijdag 11 september 2015 binnen zijn  

bij de redactie op Meerweg 6 of kan naar ons NIEUWE e-mailadres worden gestuurd:  

 

kopij@schildjerproat.nl 
 

We plaatsen de SchildjerProat óók online op: 

 

www.schildjerproat.nl 

 

Ellen, Klaasje en Rian  

 

mailto:schildjerproat@zonnet.nl
mailto:schildjerproat@zonnet.nl
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Overschild, juni 2015 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

De zomer doet zijn best om door te breken en het wachten is dan op de eerste 

echte warme dagen waarin we tot ’s avonds laat buiten kunnen zitten. 

  

Vanaf de bestuurstafel is weinig te melden. Er zijn geen vergaderingen en er 

worden geen activiteiten ontplooid behalve dan dat Corrie van der Laan en ik 

samen hebben plaatsgenomen in de organisatie van het Slochter Wold Spektoakel. 

Het Slochter Wold Spektoakel (SWS) heeft vorig jaar voor het eerst Overschild 

aangedaan. Corrie en ik hebben toen namens Dorpsbelangen een activiteit op het 

Kosterserf georganiseerd en dat is ons goed bevallen. Dit jaar komt het Spektoakel 

niet door Overschild maar gaat Overschild wel met een team meedoen. Tijdens het 

SWS wordt er een fietstocht georganiseerd zodat supporters kunnen komen 

aanmoedigen. Wilt u ook meedoen? Dat kan! U kunt zich bij ons aanmelden maar 

u mag ook zelf een team samenstellen en met een eigen team meedoen! Het zou 

toch mooi zijn als er twee teams uit Overschild mee zouden doen aan het Slochter 

Wold Spektoakel? 

 

Ik wens u een hele fijne zomer met veel warme zomeravonden. 

 

Met vriendelijke groet namens DB 

Klaasje Pen 

 
 



 Bezoekadres: 
Meerweg 16, 9625 PJ Overschild 

telefoon: 0596-785234 
email: gert3d@yahoo.com 

reserveringen: wdevries25@gmail.com 
 

Nieuwsbrief Juni 2015 
 

De Pompel is energieneutraal geworden, dus misschien is het leuk om eens te laten 

zien hoe dat vorm heeft gekregen, en hoe dat gevolgd wordt. Bij binnenkomst valt een 

poster op waarop wordt uitgelegd dat er in een jaar veel elektriciteit wordt opgewekt 

via de zonnepanelen die op het dak liggen. Een deel wordt direct gebruikt, een deel 

wordt teruggeleverd aan het 

elektriciteitsnetwerk. Op een later moment 

wordt er juist meer gebruikt dan opgewekt en 

nemen we weer elektriciteit op uit het 

elektriciteitsnetwerk. Dat gebeurt voornamelijk 

in de winter wanneer de warmtepomp 

elektriciteit verbruikt om het gebouw warm te 

houden. Door deze zogenaamde “saldering” 

denken we over een heel jaar op een negatief 

energieverbruik uit te komen en dus zelfs wat 

geld terug te krijgen. 

 

Kijk voor de metingen sinds half november 

2014 in het plaatje rechts: het totale verbruik 

(T) neemt nu af omdat de wamtepomp (W) 

niet meer in actie hoeft te komen. Het overig 

gebruik (O, licht, keuken) blijft constant, maar 

de zonnepanelen (Z) beginnen nu echt hun 

best te gaan doen en zullen na de zomer alle verbruik hebben ingehaald. Dat is dus 

goed nieuws, zo hebben we in ieder geval geen of nauwelijks verbruikskosten.  

 

Dat wil niet zeggen dat we geen vaste lasten hebben, denk maar eens aan vastrecht 

voor elektra (een dure aansluiting) en gas, verzekeringen, gemeentelijke belastingen, 

onderhoud, etc. Nee, we klagen zeker niet maar we moeten er met z’n allen (en vooral 

de penningmeester)  wel het koppetje bij houden. 

 

Tenslotte nog even dit: overal zijn er mensen te vinden die er een hobby van maken 

om allerlei zaken negatief te benaderen. Ook bij ons. Nu is het leven mogelijk geen 

pretje, en kunnen we best wel klagen over de Grieken, over de gemeente, over de 

euro, het weer, noem maar op. Het lucht misschien even op, maar je wordt er 

vermoedelijk niet gelukkiger van. Wat wel steekt is dat er soms wat vervelend 

geklaagd wordt over regels en organisatie in de Pompel. Een groepje vrijwilligers doet 

z’n uiterste best om ons dorpsgebouw een gezellige ontmoetingsplek te maken voor 

DE POMPEL 

Òns Dorpshuis 



iedereen. Doe ze eens een lol en vertel ook eens dat je dat waardeert en wat je in de 

Pompel goed vindt gaan of waaraan je mee zou willen doen. 

 

Meedoen is inderdaad veel mooier en een positieve inbreng is ook prachtig: we bieden 

er alle ruimte voor. Voortaan vergaderen we op de EERSTE dinsdag van iedere 

maand om 20:00u. Kom dan even langs! We praten graag bij met gebruikers van het 

gebouw over allerlei zaken: nieuwe activiteiten, hulp bij onderhoud, dingen die beter 

kunnen, etc. En mocht je meer willen: Kom erbij en neem plaats in het bestuur! Je 

bent van harte welkom. Regelmatig meedenken en bijpraten voorkomt een hoop 

flauwekul. Wij zijn positief gestemd, jij ook?  

 

Nog een paar huishoudelijke mededelingen: 

 
- Het nieuwe telefoonnummer van de Pompel is: 0596 - 785 234 

- We zijn begonnen met de inzameling van gebruikt (frituur)vet. Er staat een 
container achter het gebouw, neem contact op met Willy. 

- Na de zomer nemen we een abonnement op sport-TV en gaan bv. alle wedstrijden 
van de FC zien. 

- Gedurende de zomer hopen we van het schoolplein een parkeerplaats te maken. 
We kunnen wat hulp gebruiken: verplaatsing klimrek, verwijdering 2 bomen, heg 
en fietsenrekken, neem contact op met Johan. 

- De Pompel is gesloten van 5 juli tot / met 14 augustus. Op verzoek is het gebouw 
wel beschikbaar. Op zaterdag 15 augustus is de keuken weer open. 

- In september willen we weer een vrijwilligersbijeenkomst organiseren. 

- Wie zet zich in om een pool biljard competitie te organiseren? 

- De Pompel is te vinden op Facebook (Stichting de Pompel). Of stuur ons eens een 
mailtje! 

- FIJNE VAKANTIE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hét activiteitencentrum voor iedereen 
 

Accomodatie 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: 

Willy de Vries, tel: 0618370140 



Dorpshuis De Pompel is VET GOED bezig!  
 

 

Draag een steentje bij aan het milieu én help 

ons! Sinds kort kun je namelijk gebruikt 

frituurvet inleveren bij Dorpshuis de Pompel. 

Doet u mee? Giet gebruikt frituurvet, bakvet of 

olie terug in de verpakking of in een lege plastic 

fles. U kunt de afgesloten verpakking of plastic 

fles inleveren aan de bar op donderdagavond 

vanaf 19.00 uur of zaterdagmiddag vanaf 17.00 

uur. 

 

 

We willen zoveel mogelijk (frituur)vet en olie in te zamelen. Dat hoort namelijk 

niet in het riool thuis. Het ingezamelde frituurvet wordt gerecycled en kan 

worden gebruikt om biobrandstof van te maken. Duurzaam en goed voor het 

milieu! Bij de Pompel kan frituurvet en olie worden ingeleverd. Voor elke 

ingezamelde kilo frituurvet ontvangt de Pompel een kleine vergoeding.  

 

Dus breng uw gebruikte frituurvet naar de Pompel !!!!!! 
 



 
 

 

 

 



                             Nieuwgeboren in Overschild 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Zet uw eigen kopje koffie bij 

 
Handig tijdens een fiets- of wandeltocht. Te vinden op meer dan 50 plekken in  

de Provincie Groningen. 
  

  

  

  
 

 

Wat is een rustpunt? 

Een rustpunt (herkenbaar aan het rustpuntbord)   

tref je aan op een particulier erf, langs een  

wandel- of fietsroute. 

Bij een rustpunt kun je pauzeren, iets drinken, naar 

het toilet en je elektrische fiets weer opladen of 

repareren. 

 
 

http://www.rustpunt.nu/info/ons-verhaal


 

 

 



WINDLUST MAIL 

        
De zomer komt eraan en dat heeft tot gevolg dat 

de wind warmer wordt en daarom ook “dunner”. 

Dit heeft tot gevolg dat er minder kracht in zit en 

dat het eigenlijk harder moet waaien om molens 

dezelfde prestatie te laten leveren dan in de herfst, 

de winter en het voorjaar bij dezelfde windkracht. 

Uiteraard is het wel veel prettiger toeven op de 

stelling. Lekker in het zonnetje aan een kopje 

koffie of thee en dan ervaar je al een soort 

vakantiegevoel. Afgelopen periode is er eigenlijk 

niet zoveel gebeurd, maar we hebben wel vreselijk 

veel plezier gehad met enkele schoolklassen groep 

1 en 2, kleuters dus eigenlijk. Wat gebeurde er? 

Tegenwoordig  wordt een molenbezoek van de 

school voorafgegaan door een molengids, die met 

een “molenleskist” op bezoek gaat bij de bewuste 

schoolklassen om te vertellen wat een molenaar 

allemaal moet weten en kunnen.  

In die leskist zitten dus ook allerlei plaatjes,  korte verhaaltjes en voorwerpen die met de molen 

te maken hebben. Zo ook deze keer. De molengids was naar de school getogen en had in de klas 

een heel verhaal afgestoken over de Windlust en wat daar allemaal gebeurde. En een week later 

kon dit grut komen kijken hoe het er in werkelijkheid aan toegaat.  Nou ze hadden het heel goed 

onthouden.  Let op.  Eerst werden er groepjes van 5 gemaakt. Begeleiding was er gelukkig 

genoeg en deze begeleiding wist gelukkig ook exact welke kinderen vooral niet bij elkaar in zo’n 

groepje moesten. Daarna mocht elk groepje om de beurt naar boven toe om te kijken, te luisteren 

en te vragen als ze iets niet begrepen of er meer van wilden weten.  Nu ligt er bij het steenkoppel 

een modelletje van plexiglas waarmee je precies kunt zien wat de molenstenen doen als ze over 

elkaar heenwrijven.  Het “bilsel”, de groeven die in de stenen zitten,  is goed te zien en ook wat 

er dan gebeurt bij het draaien.  Ja, dat worden billen genoemd en juist dat woord  “billen”  was 

kennelijk een  stap te ver om hardop te zeggen. “Nou hoe heten die groeven nu? Ik heb het jullie 

verteld.” Maar ook de molengids  kreeg de kinderen niet los. Ze keken overal naar behalve naar 

ons. Ook na aandringen kwam er geen antwoord, terwijl ze duidelijk wisten hoe die groeven 

heten. Eén van de jongetjes werd het zat en zei, luid en heel duidelijk: “Kont” en sloeg 

vervolgens zijn handen voor de mond.  Dat waren dus twee billen tegelijk,  waarna een meisje 

reageerde dat je dat niet mag zeggen. “Hoezo niet, het heten toch billen?” Het dametje in kwestie 

zei vervolgens:  “Dat is onfatsoenlijk.”   

Wij hebben ons er kostelijk mee vermaakt en verheugen ons al op de volgende groep kleintjes en 

die zullen ons  hebben bezocht als u dit stukje leest.                 

Ook het Groninger Molenweekend is dan al achter de rug  en de volgende keer laat ik u weten 

hoeveel bezoekers we mochten ontvangen op de Windlust. 

Voor nu stop ik ermee en zoals vanouds   

 

Tot meels/mails 

      Lex. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Nieuws s.v. MONO 
  

Bestuur s.v. MONO 
 

Nog altijd zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Lijkt dit je 

leuk, meld je dan aan via s.v.mono.overschild@hotmail.com.  

 

Voetbal 
 

Het zondagavondvoetbal is inmiddels in volle gang. De opkomst is 

redelijk goed te noemen, maar er kunnen natuurlijk altijd meer voetballers en voetbalsters bij. 

Lijkt dit je leuk kom dan gerust op zondagavond naar het sportveld aan de Meerweg. We 

beginnen om 19:00 uur. 
 

N.B.! Het sportveld is geen dumpplek voor uw snoei- en tuinafval!! 
 

Wandeltocht 
 

Op zaterdag 2 mei organiseerden wij weer onze jaarlijkse wandeltocht “Rondom ’t 

Schildmeer”. Het weer was goed en na de nodige voorbereidingen mochten we 181 

wandelaars verwelkomen. Volgend jaar organiseren we de wandeltocht weer en dit zal zijn op 

zaterdag 7 mei 2016. Langs deze weg willen wij graag nog even de mensen bedanken die ons 

vrijwillig hebben meegeholpen deze dag. Wilfred Stok, Petra Stok, Marja Stok, Kate Bos, Bas 

Pen en Patricia Dilling bedankt! En natuurlijk Ko Dikkema voor het opnieuw verven van onze 

wegwijsbordjes. 
 

Volleybal 
 

Het volleybal in de zaal is inmiddels afgelopen. Nu zijn we aan het oefenen op het veld voor 

het volleybaltoernooi in Hellum dat op 24, 26 en 27 juni zal plaatsvinden. We hebben ons met 

4 teams ingeschreven en we hopen op weer een geslaagde week in Hellum. 
 

Aerobics 
 

Nog een laatste oproep om mee te doen aan het aerobics. Lijkt 

dit je leuk? Kom dan op maandagavond om 19:15 uur naar het 

dorpshuis. Een uur lang bewegen op muziek onder leiding van 

een gediplomeerd aerobics lerares. Mochten er geen mensen 

bijkomen, dan zijn wij genoodzaakt te stoppen met deze 

activiteit. 
 

Sportdag 6 juni 
 

Op 6 juni organiseerden wij de 1
e
 s.v. M.O.N.O sportdag. Met vier teams aan de start waren 

we zeer tevreden. Na alle activiteiten moest er een play-off aan te pas komen om een winnaar 

te kunnen aanwijzen. Uiteindelijk ging het team van Stephan Reijers (De Papengangsters III) 

er met de bokaal vandoor, op de voet gevolgd door het team van Bas Pen (TJEE). Het team 

van Harm van der Laan (De Pompels) werd 3
e
 en op de laatste plaats eindigde het damesteam 

van Kate Bos (De IJsmutsen). Na afloop hadden we een gezellige barbecue en aansluitend 

nog een gezellige disco in het dorpshuis. Volgend jaar gaan we dit zeker weer doen! 

 

Namens s.v. MONO, 

Erwin van der Laan 

mailto:s.v.mono.overschild@hotmail.com


               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Hoofdweg 144   

9626 AJ Schildwolde             maandag     gesloten 

Tel.(0598) 421404   dinsdag     08:45-12:00 / 13:00-17:45 

      woensdag          15:45-20:45 

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

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

      zaterdag     08:45-16:30    

 

Nagelsalon op Afspraak   

www.kapsalon-thoekje.nl           

       

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


 

Zaterdag 16 mei hadden wij onze eerste doemiddag voor de kinderen. 

Normaal hebben we doemiddagen voor kinderen van de basisschoolleeftijd, 

deze keer hebben we de kleintjes er ook bij betrokken. 

Meer dan 20 kinderen hadden zich opgegeven, waarvan een grote groep 

kleintjes. 

Een hele uitdaging, omdat je niet weet hoe lang je de aandacht van de kleinste 

kinderen erbij kunt houden. 

Niet lang dus! 

Maar, daar hadden we ons op voorbereid. 

Duplo en het gymlokaal. 

De jongste kinderen gingen een kleurplaat inkleuren, maar dat was natuurlijk 

grote passen snel thuis. 

Op naar plan B, dit viel beter in de smaak.  

In ieder geval weten we nu dat kleuren niet leuk genoeg is voor hen, dus de 

volgende keer een knutselwerkje proberen! 

Voor de oudere kinderen hadden we een vogelhuisje, met dank aan dhr. Nijborg 

die het voorwerk had gedaan,  en een sieradendoosje. 

Ze mochten zelf kiezen wat ze wilden maken. 

Blijkbaar niet moeilijk, want alle jongens kozen voor het "zware" werk en met 

de hulp van enkele vaders begonnen ze, zwaar bewapend met hamers en 

spijkers, aan de klus! 

De meisjes versierden met glitters, edelstenen, stickers en band hun 

sieradendoosje en veranderden een kale doos in een juweel! 

Toen ze klaar waren met hun werkstuk gingen ook zij  naar het gymlokaal, waar 

ze zich , samen met de kleintjes goed vermaakten. 

Als sluitstuk hebben we pannenkoeken gegeten, die gingen er in als koek. 

Voor ons was het een geslaagde middag en de volgende doemiddag zullen we 

zeker weer op deze manier gaan doen. 

 

Zaterdag 6 juni was voor meerdere dorpsgenoten een drukke dag. 

's Middags was er de sport en spelmiddag van MONO met een prima verzorgde 

barbecue. 

's Avonds was er een disco, georganiseerd door de Werkgroep Evenementen. 

Onder leiding van DJ Mark kon men naar harte lust met de beentjes van de 

vloer. 

Het was niet enorm druk, maar ondanks dat was het wel gezellig. 



 

De komende tijd is het rustig, dit is in verband met de zomervakantie. 

Maar, na de vakantie gaan we er weer vol tegenaan! 

We beginnen op 18  september met een groot evenement, DE LADY'S FAIR!!!! 

Dan gaan bij ons alle remmen los. 

Meer dan 40 standhouders hebben zich opgegeven. 

Dus, het wordt een hele happening. 

Natuurlijk worden er nog meer evenementen georganiseerd, waaronder een 

doemiddag voor de kinderen, maar hierover later meer. 

 

Dan willen wij, Harm,  Joke, Rammona, Kate, Jelle en ondergetekende,  

iedereen een hele fijne en zonnige vakantie  wensen met héééél véééél zon!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Werkgroep, Joba 
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          De Schildgroep 
 

        

Dag allemaal, 

 

Wat een bewogen toneelseizoen heeft De Schildgroep achter 

de rug. Het begon allemaal al vorig najaar met de repetities 

van Moordweekend. Nog tijdens de voorstellingen moest er 

ook begonnen worden met de voorbereidingen op het 

Oranjefeest wat in het kader stond van 70 jaar Vrijheid. Het 

plan was om 3 eenakters te spelen. 

 

We hebben onszelf wat op de hals gehaald met 3 eenakters. 

Een heidens karwei maar ik ben wel heel trots op het eindresultaat. Een uitverkochte zaal  met 

een enthousiast publiek is de beloning geweest voor keihard werken en samen de schouders 

eronder zetten. Respect voor deze spelersgroep die in de huid van zoveel verschillende 

personages zijn gekropen.  

 

 

De 3 voorstellingen waren zo verschillend van elkaar, dat een vergelijking lastig is te maken.  

We zijn de avond begonnen met Inundatie. De zaal was muisstil, onder de indruk en de 

reacties nadien waren heel fijn. Bijzonder was vooral dat er publiek was wat zelf de oorlog en 

“ons” verhaal hadden meegemaakt. Hoe bijzonder is dat? Het was mooi om te horen dat het 

ook de goedkeuring van die mensen kon wegdragen. En ik moet mijn dank nogmaals 

uitspreken aan mevrouw Salomons en meneer Rollema voor hun bijdrage. Mooie, 

indrukwekkende verhalen met heerlijke koffie en koek. Pas achteraf hebben we ons 

gerealiseerd dat het op 2 december 2014 is geweest, precies 70 jaar na het drama van 

Hoeksmeer waarbij 3 landwachters verdronken en Jan Dreise is ontkomen aan een hele hoop 

ellende.  Met de speciale dank  voor Chris Scholtens van het museum 40- 45 uit Harkstede 

voor het aanleveren van authentieke spullen uit de oorlog.  



 

 

De tweede eenakter was een bizar verhaal met een twist over de 2 drinkebroers ieder met een 

eigen handicap.  Het is eigenlijk een heel oud mopje met een baard van hier tot Tokyo maar 

fantastisch gespeeld door Bert, Hindriktje en Tonnie. Wie is er ooit zo’n stel vrienden 

tegengekomen? En waar vind je zo’n bardame? De meeste mensen vonden het wat aan de 

korte kant maar wat mag je verwachten van een speler met het been in de nek vastgeknoopt? 

Een half uur spelen? Dat kon ik die arme Karel toch echt niet aandoen. Karel in nadien nog 

net niet in de ziektewet  beland maar daar scheelde niet zoveel aan. 

 



 

 

En tot slot TOPPOP YEAH. Ad Visser en zijn Penney met een keur aan artiesten. Het publiek 

stond op de banken en wilde vooral Boney M nog graag een keer zien. Een feestelijke 

afsluiting van een geslaagde avond.  

 

Na het Oranjefeest bleek al heel snel dat Inundatie tot de verbeelding sprak en zijn er plannen 

gemaakt om deze voorstelling vaker te spelen. In overleg met de Fivelstadtocht gaan we voor 

die organisatie spelen. De Fivelstadtocht is een cultuurhistorische wandeltocht door het Fivel 

gebied. Het is dit jaar de tweede keer dat de tocht wordt georganiseerd en omdat de 

Fivelstadtocht dit jaar door Overschild komt en de Pompel als stempelpost heeft gekozen gaan 

we voor de wandelaars van deze tocht de voorstelling nog een keer spelen. We gaan daarbij 

de wandelaars onderweg al voorbereiden op de Inundatie.  

 

Er is afgelopen week besloten dat we met Inundatie ook gaan meedoen aan het 30 Minuten 

Los Festival. Bij dit festival mag de speelduur niet langer zijn dan 30 minuten en het moet 

amateurtoneel zijn. Een deskundige jury oordeelt over de gespeelde stukken en als we het 

goed doen komen we in de finale, die gespeeld gaat worden in het Van Berensteijn theater in 

Veendam. Maar dan moeten we wel eerst door de voorrondes komen…..en er zijn nog meer 

plannen in ontwikkeling. Er zijn dus nog kansen om Inundatie te zien. 

 

Heb of weet je een geschikte speellocatie voor een oorlogsverhaal van een half uur, neem dan 

contact op met De Schildgroep of met ondergetekende. 

 

En dan is Moordweekend ook nog een keer gespeeld en wel op camping Meerwijck ter ere 

van hun 40 jarig bestaan. Een geweldige avond met een enthousiast publiek en voor herhaling 

vatbaar. 



 

We zijn altijd op zoek naar mensen met nieuwe ideeën, kom eens langs of neem contact op 

met ons. Je bent meer dan welkom, ook als je geen talent hebt. 

 

Met theatrale groet namens De Schildgroep, 

Klaasje Pen  

 

0596 566272 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KUNST IN & UIT OVERSCHILD 

 

 

 

Achter veel voordeuren in Overschild gaat ongetwijfeld veel kunsttalent schuil. 

Schildjers die in hun vrije tijd schilderen, tekenen, boetseren, borduren, 

fotograferen enzovoort.  

Uit – valse – bescheidenheid blijft veel van dat talent verborgen, terwijl de 

kunstuitingen vaak de moeite waard zijn om getoond te worden. 

Een aantal dorpsbewoners willen proberen hier verandering in te brengen. De 

dorpsbieb is goed op gang gekomen en het wordt nu dus tijd om de lege wanden 

van De Pompel te bedekken met onze eigen kunstwerken. Om het goede 

voorbeeld te geven zullen de initiatiefnemers alvast een aantal werken in ons 

dorpshuis “tentoonstellen”.  

Wij nodigen iedereen, die zelf iets kunstzinnigs doet een aantal werken of werkjes 

voor een te bepalen periode inbruikleen “af te staan” aan ons dorpshuis. In 

overleg met het bestuur zal dan een geschikte plek worden gezocht om het werk 

te laten zien aan de bezoekers van De Pompel.  

Kortom, op weg naar een permanente expositie van Schildjer Kunst. 

 

Heb je vragen, wil je meer weten hoe e.e.a. in zijn werk gaat neem dan contact op 

met een van de initiatiefnemers: 

 

Marian Stegeman  

Marga van den Berk,  

of Rob Gramberg 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 



Nieuws van het Oranjecomité 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Koningsdag 2015 ligt alweer een mooi poosje achter ons. 

Daarom even een verslag van de festiviteiten van het oranje comité. 

De schildgroep heeft ons verrast met zowel humor als historie op de planken. 

 

Petje af voor zoveel afwisseling op 1 avond. 

Het oranje comité had een verloting georganiseerd, zodat menig dorpsbewoner weer met een 

leuk hebbedingetje huiswaarts kon keren. 

Kortom een gezellige avond toneel.  

 

Dan koningsdag: de 

weersvoorspellingen 

waren niet denderend. 

Vandaar dat we voor de 

veiligheid het 

spelparcours voor de 

kinderen binnen in het 

dorpshuis maar hadden 

uitgezet. 

Een mooie 

bijkomstigheid was dat 

Maxima bewonderd kon  

worden op de TV bij de 

bar. Helaas was er wat 

mis met de aansluiting dus dat lukte even niet, wel waren er leuke liedjes voor de kinderen.  

Ook de spelletjes binnen vielen zeker in de smaak bij de kinderen en de ouders het was een 

gezellige morgen. 

De poffertjes waren dit keer vervangen door een 

lekker broodje knakworst. 

 

 

Verder was er nog een kleurwedstrijd die door 

een deskundige jury was beoordeeld en 

gewonnen door Isabel Wolfs, Marianne Blaauw 

en Dian Fledderman. 

 

Verschillende kinderen gingen naar huis met een prijsje die ze gewonnen hadden in het 

spelletjes parcours. 

Kort samengevat een geslaagde morgen met dank ook weer aan onze vrijwilligers. 



 

 

 

In de middag ging de puzzelrit weer van start. Het weer viel ook nu zeker niet tegen, de tocht 

ging richting het mooie Termunten. De bedoeling was dat er veel versnaperingen te krijgen 

waren maar helaas waren alle viskramen dicht. 

Gelukkig zat het Oranje comité op een prachtige post met oranje koek en een moeilijke puzzel 

die menig dorpeling de zenuwen op het lijf joeg. Af en toe nog een flinke zeebries erbij en de 

stukjes lagen lekker door elkaar. 

Uiteindelijk ging Auto Noordenbos met veel enthousiaste inzittenden er met de wisselbokaal 

vandoor. 

Het was weer spannend tweede en derde werden Johan en Sandra en de familie Stam. Daarna 

bleef het nog lang gezellig in de Pompel voor een nazit en een patatje.  

Wij hebben weer genoten en kijken nu alweer uit naar wat nieuwe routes voor het volgende 

jaar. 

Suggesties of ideeën zijn natuurlijk van harte welkom bij onderstaande personen. 

Wij wensen iedereen alvast een goede en zonnige vakantie, 

 

Met vriendelijke groet, 

Dianne Blaauw, Jaqueline Bijzet, Afine Noordenbos en Tessa Dijkstra.  



 



                                                             

 

 

 

 

 

 KINDERSPEELWEEK 
 

 

Hierbij het laatste bericht via de SP van het speelweek bestuur, voordat de 

speelweek alweer begint. Voor de zekerheid vermelden we het nog een keer. De 

Kinderspeelweek zal dit jaar gehouden worden van 3 t/m 7 augustus 2015. We 

gaan er natuurlijk vanuit dat een ieder weer mee doet. Het thema is ook bekend 

en zal Markt zijn. We weten dat jullie allemaal weer je eigen creatieve ideeën 

hierin kwijt kunnen. 

                                        

Er zijn nog steeds wat vragen over hoe onze spel regels zijn, vandaar hieronder 

nog even weer een korte uitleg: 

 

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 om een kind denken 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. 



 

 

 

 
Doordat we in Overschild altijd een leuke week voor kinderen 
houden, wilden wij als bestuur ook iets doen voor andere 
kinderen in Nederland. We hebben daarom begin april collecte 
gelopen voor kinderhulp Nederland. Hiermee hebben we  
€ 153, 35 opgelopen. Het gehele bedrag komt ten goede voor 
kinderen in Nederland, die het niet altijd makkelijk hebben. 
 
 
 
 
 

In week 27 zullen we collecteren voor onze eigen speelweek. 

 

Hieronder volgt de weekplanning van de speelweek, deze is ook te vinden op de 

website net zoals de tijden van de week. We zullen in ieder geval maandag 

starten om 9.30 uur voor de kinderen. De leiding wordt om 9.00 uur verwacht. 

 

 Ochtend  Middag  

Maandag  Hutten bouwen Verven van de hutten, 

reclame bord maken. Vlag 

maken voor je 

marktkraam 

Dinsdag  Speurtocht door het 

dorp 

Reclame spotje oefenen 

en kleding maken, 

uitnodigingen maken en 

rondbrengen. 

Woensdag  speeltuin Verrassing  

Donderdag  Reclame spotjes 

presenteren. 

Zeskamp  

Vrijdag  Hutten afbreken. Stukje 

SP schrijven. 

 De dag stopt om 12.00 

uur 

 

 

 

De vrijwilligers verwachten we zaterdag 1 aug om 20.30 uur om te komen op onze 

vergadering. Na de vergadering hebben we een gezellige avond op het veld. Kan 

je niet wil je, je dan even afmelden bij het bestuur. Dit jaar zullen we geen 

briefje bij je in de deur doen. Alles is na te lezen op onze website.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Het speelweekbestuur. 



Uit het Nieuwsblad voor de Eemsmond van donderdag 21 juli 1983 

 

 

De redactie ziet geen bekenden, maar misschien u wel? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NLD geeft energie aan lokale duurzaamheid 
 

In kleine dorpen, maar ook in stedelijke buurten zijn de laatste tijd veel 

ontwikkelingen gaande: LOKAAL is hot! Bewoners zijn misschien wel uitgekeken op 

de tv, internet en de zithoek. We willen weer iets anders doen. In de stad is het 

trendy is om samen een 

buurtmoestuin op te zetten, één 

vierkante meter is dan al heel mooi 

en een plantjesmarkt maakt het 

compleet. In het buitengebied zijn er 

hier en daar initiatieven om samen 

met staatsbosbeheer of 

Natuurmonumenten naburig 

landschap te onderhouden. Verder: 

filmvertoningen, recycling en 

reparatieshops, festifal(letjes), 

energiebesparing en opwekking, 

streekmarkten, Google maar, er is te 

veel om te lezen. 

 

De bindende term: "Transition Town initiatieven". Klinkt ook weer lekker 

internationaal, daar kunnen we niet omheen. De wereld om ons heen verandert, 

lokaal en duurzaam zijn de steekwoorden. Lokale partijen, overheden, bedrijven en 

particulieren starten zo om diverse redenen lokale energieprojecten. Motieven zijn 

bijvoorbeeld het stimuleren van de lokale economie, het bevorderen van 

duurzaamheid of kostenbesparing. Ook om tegenwicht te bieden aan de grote 

energie- en netbedrijven die als te ‘afstandelijk’ worden ervaren. 

 

Initiatieven op het gebied van duurzaamheid schieten in het Noorden als 

paddenstoelen uit de grond. Van onderop proberen zij de transitie naar een 

duurzame samenleving op lokale schaal tot stand te brengen. Betrek je nog gas en 

elektriciteit van een energiereus? Dan is er een prachtig alternatief: 

 

Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) energie is een coöperatief energiebedrijf 

zonder winstoogmerk. Waar gaat een eventuele winst naartoe? Voor elke persoon 

die klant wordt via een lokaal initiatief wordt een vast bedrag per jaar uitgekeerd. Op 

die manier wordt het lokale initiatief gesteund en helpt je dus mee aan de 

verduurzaming van je eigen leefomgeving! En je kunt zelf beslissen hoe je daat 

handen en voeten aan geeft. 

 

Dat kan een mooie kans voor Overschild (en omgeving) zijn: inkomsten kunnen we 

via een lokaal initiatief besteden zoals we zelf willen. Heeft iemand ideën? Ik 

verzamel ze: gert3d@yahoo.com ; 0596.566321 (Gert de Vries) 



 

Het verhaal van EAZ Wind 
 

Het begon allemaal zo’n 7 jaren geleden. 

Daar studeerden wij, Sjouke, IJssebrand, 

Bart en Aard, gelijktijdig aan de 

Universiteit Twente en de Saxion 

Hogeschool, werktuigbouwkunde en 

industrieel ontwerpen. Met de wetenschap, 

de techniek en de watersport als 

gezamenlijke passie vormde zich een 

hechte vriendschap en kwamen wij in 

contact met mens en natuur, de wind als 

centraal element. Hierbij werd het ons 

duidelijk dat de overgang naar een 

duurzame energievoorziening een 

noodzaak is. 

Naast zonne-energie zijn windmolens belangrijk voor een succesvolle energietransitie. De 

windrijke agrarische omgeving leent zich uitstekend voor de opwekking van windenergie. Toch 

hoort een grote windmolen hier vaak niet in thuis en is er veel weerstand voor windenergie 

ontstaan. Vanuit deze problematiek groeide het idee voor een kleine windmolen, die toegankelijk 

is voor boeren en voor dorpen, in verhouding staat met zijn omgeving, maar financieel minstens 

net zo aantrekkelijk is als een grote windmolen. 

Naarmate de studie vorderde kwamen we op het spoor van een nieuwe technologie waarmee het 

mogelijk zou zijn om de kleine windmolen significant goedkoper te maken. Om deze technologie 

te testen bouwden we een klein prototype op de boerderij van Homme-Jan Ritsema, de vader van 

Sjouke.  

Na een jaar succesvol te draaien 

konden we concluderen dat de 

techniek goed werkte en daarmee 

was het bedrijf EAZ Wind geboren. 

Al gauw begonnen we aan het 

ontwerp van de EAZ-Twaalf, een 

windmolen op een mast van 15 meter 

met een rotordiameter van 12 meter. 

Met het formaat van een volwassen 

boom kan de EAZ-Twaalf een 

boerenbedrijf of 10 huishoudens van 

energie voorzien.  

 



 

 

De maatschap Vergeer werd enthousiast van het idee en daarmee kon de bouw van de eerste 

EAZ-Twaalf beginnen. Inmiddels verhuisd van Enschede naar Den Haag, werden de eerste 

onderdelen in een veredelde garagebox in het centrum gebouwd. We zagen in dat er meer ruimte 

nodig was en gelukkig wilde de familie Ritsema een deel van de boerderij in Overschild voor de 

productie beschikbaar stellen. Op 28 maart 2015 werd onze droom dan eindelijk werkelijkheid 

en konden we de eerste EAZ-Twaalf installeren. Nu, twee maanden later, met de kinderziektes 

eruit gewerkt, maakt de windmolen zijn beloftes meer dan waar en krijgen we de glimlach niet 

meer van ons gezicht. 



 

De windmolen is op veel locaties de 

goedkoopste vorm van 

elektriciteitsopwekking van 

Nederland. Deze kan op veel locaties 

in het buitengebied geplaatst worden 

en daarmee is het, zowel voor dorpen 

als Overschild, alsmede voor boeren, 

mogelijk om voordelig zelf 

windenergie op te wekken. Inmiddels 

worden er productielocaties ingericht 

in Overschild en in Den Haag en kan 

de eerste seriefabricage beginnen. 

Binnenkort zullen hier en daar 

meerdere kleine windmolens 

gevonden kunnen worden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Overschild als onze basis 

vinden we het maar al te leuk 

de Schildjers er van alles over 

te vertellen, dus neem vooral 

contact op als je het interessant 

vindt om meer informatie te 

krijgen.  

 

Een windrijke groet              

van EAZ Wind.  

 

 



 



 

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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

En toen was het zomer. 
 

Geen nieuws, zult u zeggen, maar wel 

prettig. En als dan de eerste echte zomerse 

dag pas op 5 juni valt, realiseer ik me dat 

het nog geen 3 weken meer duurt of de 

dagen worden al weer korter. Ofwel, nog 

maar flink proberen te genieten van die 

lange lichte avonden. 

 

In Overschild werd het Oranjefeest op 25 

april j.l. anders dan elders gevierd. De 

Schildgroep speelde drie totaal 

verschillende theaterstukken. Het was 

gewaagd om de Inundatie van het dorp als 

onderwerp te nemen. Gewaagd omdat dit 

fraai uitgevoerd stuk een zwarte periode 

van het dorp behandelde. Niet bepaald 

luchtig. Het bleek dat de theatermensen 

gedegen onderzoek hadden gedaan naar de 

gang van zaken in de tweede wereldoorlog 

en naar de rol van de mensen daarbij. Wij, 

toeschouwers, kregen een inkijkje in de 

ellende en in de beleving van de inwoners. 

Het werd mooi verteld en gespeeld.  

Vervolgens kregen we de kans (dat geldt 

voor mij in elk geval) om Soms zit het 

mee…Soms zit het tegen weer te zien. De 

barvrouw??? bracht me voor de derde keer 

aan het lachen. Zo sterk speelde zij/hij??? 

deze rol. Dat een actrice nu de rol van één 

van de mannen die over het kerkhof 

gingen,  speelde was geen slechte keuze. 

 

 

 

Het Toppop slot was kennelijk ook gelijk 

het slot van het Oranjefeest, want van feest 

na afloop heb ik weinig gemerkt. 
 

Even een rare sprong van Inundatie naar 

gebiedsverandering. Met de inrichting van 

het natuurgebied “t Roegwold” is een groot 

stuk, minder rendabel landbouwgrond, 

omgezet naar een fraai natuurgebied. Ruim 

gezien ligt dit aan de zijkant van de route 

vanuit Schildwolde langs de Meenteweg 

naar Overschild v.v. Met veel inspanning 

is een saai gebied omgetoverd naar een 

voor fietsers en wandelaars bijzonder 

aantrekkelijk stuk gemeente Slochteren. 

Waterpartijen, bruggetjes, fietspaden en 

vooral, tot dusver niet eerder gesignaleerde 

(water)vogels. Het is een klein stukje om, 

maar het is wel aantrekkelijk om te doen. 

Dus van hot naar her via “t Roegwold”. 
 

Dan de agenda: 

24 t/m 27 juni – 17
de

 SWS 

Volleybaltoernooi op het sportveld 

Hellum. Ik herinner me dat de Schildjers 

na het volleyballen op de platte wagen naar 

Hellum kwamen voor het feest. 

 

17, 18 en 19 juli – Festival Art Carnivale, 

zomertour 2015, aan het Schildmeer. 

 

Jan Hesseling

 
 

Column 



 



 

Ook voor jou!!! 
 

 

 

 

 Schildhoesdiensten 2015 

 Botenloods “De Otter” aan de Roegeweg in Steendam, 10:00 uur 

met koffie / thee / ranja vanaf 9:30 

 

5 juli:  Mevr. Mill-Kremer met Jan-Willem  v/d Steege   

                     en  jeugdband Actifaith 
12 juli: Ds. T.P. de Jonge met muziek van Ties Molenhuis en Jeanine Luttje 

19 juli:  Zangdienst met organist Jaap Weima 

26 juli:  huisband Ten Boer met Siebolt Oudman 

2 aug:  Ds. S. Bijl met muziek van Okke Pol,  Fennie en Carolien 

9 aug:  Ds. Mevr.  Ferwerda met koor Meedhuizen o.l.v. Mevr. Schep 

16 aug:  `t Leger des Heils 

23aug:  Jeugdband Follow met Ds. J. Hommes en                                                              

begeleiding van Martinus de Boer 

30 aug:  Ds. Marja de Jager met begeleiding van Jinny Smidts en kinderen 

Voor de dienst van 19 Juli nodigen we u uit om liederen op te geven die deze 

dienst gezongen kunnen worden, dit kan tot 14 JULI. 

We nodigen u allen van harte uit om meerdere diensten te bezoeken. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7rkcaU6lf3vCDM&tbnid=LUuJbQANCHKtWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.regiofm.info/?option=com_user&view=remind&paged=19&ei=WQW0U7TUFYKeyAStq4IQ&bvm=bv.70138588,d.bGQ&psig=AFQjCNHTn4kktNoIJR_MNOB6kU9TEBZTzA&ust=1404393140188
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Uw leveranciers van : 

Sierbestrating 

Tuinhuisjes 

Tuinhout 

Blank hout 

Vijverbenodigdheden 

Tuindecoratie 

Tuinmeubelen 

Tuinverlichting 

Zand en Grond 

Split en Natuursteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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  Dorien Stiekel Sjoukje de Jong-

Beenhakker 

2. Hoe oud ben je? 30 61 

3. Wat voor school/werk  

doe je? 

 

Net gestopt met    

opleiding Logopedie, 

geef nu zangles 

Lerares 

basisonderwijs 

4. Welke hobby’s heb je? Zingen, saxofoon  

spelen, kunst 

Fotografie, schilderen 

5. Ben je verliefd? ja Ja  

6. Wat eet je het liefst? Italiaans Vis, ijs en chocola 

7. Wat is je favoriete 

drankje? 

 

Bier en rode wijn Water 

8. Welke muziek vind je 

leuk? 

 

Funk, disco, soul en 

jazz 

Blues, disco en 

klassiek 

9. Wat lees je graag? Van alles, van sprookjes 

naar thrillers 

Informatieve boeken, 

tijdschriften over 

mode en architectuur 

10. Wat is je favoriete  

tv-programma? 

 

Heb niet zozeer een 

Favoriet. Kijk wel naar 

Talentenshows, maar 

dan alleen de audities. 

En verder kijk ik films.  

Kijk bijna nooit 

11. Huisdieren? Nee Ja, een hond en een 

poes 

12. Wat wil/wou je later 

worden? 

Ik wou in ieder geval 

iets in de muziek of  

kunst doen                                      

Eigenaar van een 

klein bedrijf 

13. Wat vind je van 

Overschild? 

 

Heerlijk rustig, ideaal 

gelegen   

Heerlijk rustig en 

toch lekker dicht bij 

de stad                                 

KIND EN OUDER 



 

14. 

                                      

Wat zou je graag anders 

zien of vind je belangrijk 

in Overschild? 

 

                                  

Echt een bruin café zou 

leuk zijn en misschien 

een directe verbinding 

naar het Schildmeer. 

                               

Dat we met elkaar 

ervoor zorgen dat de 

natuurgebieden  en 

het Schildmeer zo 

mooi blijven. 

Wie kiezen jullie uit als de volgende 

inzenders?      Marja en Wilfred Stok 

 

 

 

Knutselen: 

SPIEGELEN 

 

Wat heb je nodig: 

 Stuk karton. 

 Aluminium folie. 

 Schaar. 

 Lijm. 

 Zon :-)  

 

 

Met een spiegelkaart kun je het zonlicht weerkaatsen en dat geeft vaak heel opvallende en 

boeiende effecten.  

Neem een stuk karton en ga daar allemaal stukken aluminiumfolie opplakken. Dit kan je doen 

door allemaal vierkantjes te knippen en op vaste afstand te plakken, of allerlei vreemde 

figuren. Allemaal stroken naast elkaar met wat tussenruimte is ook heel mooi. Heel leuk is het 

ook om meer dan één spiegelkaart te maken.  

Hoe minder het aluminiumfolie kreukelt hoe beter het is voor het eindresultaat. Bij het 

vastplakken de meest glimmende kant van de folie naar boven laten zitten.  

 

Nu heb je een zonnetje nodig en ga je de kaart zo houden dat er veel licht op kan vallen. 

Beweeg de kaart zo dat je ergens op een schaduw plek of bijvoorbeeld op het plafond de 

lichtvlekken van de spiegeling te zien is. Hoe dichter je bij het oppervlakte komt waarop 

gespiegeld wordt hoe duidelijker je het ziet.  

De patronen kun je variëren door de kaart te bewegen, een andere hoek te gebruiken, de kaart 

buigen of zelfs (gedeeltelijk) vouwen.  

Het werkt trouwens binnen met een flinke lamp ook heel goed!  

 



 



Zonnebrandcrème beperkt houdbaar? 
 

Zonnebrandcrème en zonnemelk, hoe lang is dat houdbaar? Fabrikanten van 

deze producten beweren dat er ieder jaar een nieuwe fles of tube gekocht moet 

worden. De gebruikte fles zou namelijk sterk zijn teruggelopen in factor en 

dus ook minder bescherming bieden. Elk jaar weer gaan er vele flessen van dit 

dure product over de toonbank. Maar moet je wel ieder jaar een nieuwe 

zonnebrandcrème kopen? 
 

Zonnebrandcrème of zonnemelk 

Het verschil tussen een zonnebrandcrème en een 

zonnemelk ligt hem vooral in de smeerbaarheid. Een 

crème is dikker dan een melk. Voor de bescherming 

maakt het verder niet veel uit: ieder product heeft 

een bepaalde factor. De factor bepaalt de mate van 

bescherming. Hoe hoger de factor, hoe beter. Een 

hoge factor voorkomt verbranding door de zon maar 

laat ook geen straling door. De huid wordt niet 

bruin. Een lagere factor geeft een minder goede 

bescherming maar zorgt wel voor een getinte huid. Kinderen mogen nooit bruin worden in de 

zon. Een bruin gekleurde huid door de zon betekent een beschadigde huid. Kinderen moeten 

minimaal factor 30 maar liever nog factor 50 gebruiken. Ook mensen met een lichte huid, 

rood haar en sproeten gebruiken liever een hoge factor. 

 

Hoe vaak moet je een nieuw zonnebrandcrème kopen? 

Fabrikanten van deze producten zijn er duidelijk over: ieder jaar moet 

er een nieuw product gekocht worden. Ook sommige 

magazines/tijdschriften zetten dit advies in hun blad. We hebben deze 

stelling overgenomen en weten niet beter dan dat we ieder jaar een 

nieuwe zonnebrandcrème kopen en de oude weggooien. Er wordt 

beweerd dat elk jaar de factor halveert. Een factor 50 is het jaar 

daarop dus nog maar factor 25. 

 

Houdbaarheid 

Ieder cosmetisch product heeft een houdbaarheidsdatum. Achterop de fles staat een potje met 

een getal: het aantal maanden dat het product na opening houdbaar is. Vaak is dit 6, 12 of 24 

maanden. Wanneer deze maanden verlopen zijn is het product soms wel, soms niet nog te 

gebruiken. Sommige ingrediënten vallen na deze maanden uiteen waardoor het product 

waterig of juist klonterig wordt. Ook kan de werking na deze maanden achteruit gaan. 

Van zonnebrandcrèmes weten we dat ook de factor achteruit gaat. Hierdoor is het product na 

een jaar veel minder beschermend. Toch valt dit in de praktijk wel mee: een factor 50 is het 

jaar daarop nog steeds een factor 45 tot 47, mits op de juiste manier bewaard. De factor is iets 

achteruit gegaan, maar biedt nog voldoende bescherming. Belangrijker is om het aantal 

maanden houdbaarheid na opening te bekijken. Wanneer hier 24 maanden opstaat, is deze ook 

24 maanden te gebruiken. Dit geldt dus ook voor zonnebrandcrème. Staat er 12 maanden op, 

dan kan de crème het jaar daarop nog wel gebruikt worden maar zal niet meer voldoende 

bescherming bieden. Bovendien kan het product vaak vies aanvoelen en vies gaan ruiken. De 

conserveringsmiddelen die erin zitten kunnen bacteriën aantrekken. De fabrikant garandeert 

een minimale houdbaarheid zoals aangegeven achterop de fles. 



 

Waarom beweert de fabrikant dan anders? 

Een fabrikant is een bedrijf met een winstoogmerk. Alles draait om een zo hoog mogelijke 

omzet. Wanneer ze het volk weten te overtuigen om ieder jaar een nieuw product te kopen (bij 

voorkeur hun eigen merk), dan maken ze winst. Dat klinkt logisch! Al snel werden deze 

beweringen overgenomen door tijdschriften. Maar deskundigen weten wel beter: het is niet 

nodig om ieder jaar iets nieuws te kopen. Bovendien gooien we met zijn alleen enorm veel 

zonnebrandcrème weg. Doodzonde! Wie het echt niet vertrouwt en toch ieder jaar een nieuwe 

zonnebrandcrème wil kopen, kan zijn oude fles toch beter bewaren. Het kan dienen als 

reservefles, voor op school of gebruikt worden voor de hond of het paard. Ook deze moeten 

soms ingesmeerd worden, vooral witte dieren verbranden snel. 

 

Bewaren van zonnebrandcrème 

Op warme zomerdagen nemen we de zonnebrandcrème overal mee naar toe: het strand, het 

zwembad, op wandeling, vakantie, fietstocht, speeltuin etc. Dat is een goede zaak, want 

insmeren kan niet vaak genoeg gebeuren. De meeste flesjes worden blootgesteld aan een grote 

hoeveelheid zonnestralen. Niet doen. Bewaar de fles bij voorkeur in een koeltas of opgerold 

in een handdoek, uit de zon en in de schaduw. Warmte is funest voor je crème of melk en 

voor ieder ander cosmetisch product. De ingrediënten kunnen hierdoor uiteen vallen. 

Bovendien kan de beschermingsfactor dan sterker achteruit gaan. Vries je zonnebrandcrème 

ook liever niet in. Hier zijn deze producten niet tegen bestand. 

 

Duurder is beter? 

Een dure zonnebrandcrème heeft vaak een bekend merk. De consument betaalt voor dit merk 

en het uiterlijk van de fles. Daarmee betekent het niet dat het dure merk ook beter is en meer 

bescherming biedt. Volgens de consumentenbond is een goedkope zonnebrandcrème net zo 

goed als een dure. Het blijkt dat veel zonnebrandcrèmes zelfs een hogere factor hebben dan 

daadwerkelijk op de verpakking staat. Meer bescherming voor net zoveel geld dus. 

 

Bron: Mens en gezondheid. 



 

Pastasalade met geitenkaas (voor 4 personen) 

Salade met lekker veel knapperige groenten. 

Ingrediënten 

 1 paprika groen/rood/geel (zak)  

 2 uien  

 1 komkommer  

 300 g volkoren penne  

 1½ el gedroogde oregano (potje 10 g)  

 75 ml knoflookdressing (flesje 270 ml)  

 300 g geitenkaas naturel 55+  

 

Zo lukt het altijd! 

1. Snijd de paprika in reepjes, de ui in dunne halve ringen en de komkommer in halve 

plakjes. 

2. Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg de laatste 3 min. de 

paprika reepjes toe. Giet de pasta en paprika vervolgens af en laat deze snel afkoelen 

in een ruime schaal of kom. 

3. Klop de oregano door de knoflookdressing. Meng penne, paprika, ui en komkommer 

met de dressing. Verdeel de salade over de borden. 

4. Snijd de geitenkaas in blokjes en verdeel deze over de salade. Strooi er naar smaak 

zwarte peper op. 

  

Ook lekker bij de barbecue! 



 



 

 
 
 
Lijst van AED vrijwilligers  2015. 
 

Het AED apparaat hangt achter de Graauwedijk 57 (kruispunt). 
Ingang via de Meerweg. 

 

MEERWEG 
Henk Heinen    06 12088888  573416 
Dianne Blaauw   06 26416683  566339 
Karen Pijpker   06 44224053  566578 
 

KANAALWEG  
Irma Voogd     06 27101894  566392 
Henk Nijdam     06 22956439  566392 
Toon Bakker   06 34442101  566506 
Monique Bakker  06 10218819  566506 
 

GRAAUWEDIJK 
Carel Leemhuis     06 49882276  566378 
Rian Vergeer    06 43154511  566375 
Carina  van der Beek  06 48632797  566557 
Marie Jose Entjes  06 50863744 
Tessa Noordenbos    06 53744027    566257 
Alina Doornbos   06 10182140  571436 
 

EEMSKANAAL 
Jolanda Braam   06 14723823 
Ete van der Geest   06 12554050 
Ete van der Laan   06 51122231  050 3021215 
Koen van Rooijen  050 3021990  06-21506363 
 
Wat te doen bij een hartstilstand? 
 

 

 



 

Volg deze 6 stappen bij een hartstilstand: Zie ook: www.hartstichting.nl  

1. Controleer het bewustzijn 
Schud voorzichtig aan de schouders en vraag: ‘Gaat het?’ 

Geen reactie? Het slachtoffer is bewusteloos. Blijf bij het slachtoffer. Roep om hulp. 

 

2. Controleer ademhaling 
Leg een hand op het voorhoofd en kantel het hoofd voorzichtig naar achteren om de 

luchtweg te openen. 

Til de kin op met 2 vingertoppen van de andere hand (kinlift). 

Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden of er ademhaling is. 

Geen normale ademhaling? 

3. Bel direct 112 (of laat bellen) 
Vraag om een ambulance. 

Zeg dat het om een reanimatie gaat. 

Vraag om een AED of haal zelf een AED (indien beschikbaar). 

Een AED is een apparaat dat een elektrische schok toedient, waardoor het hartritme kan 

herstellen. 

4. Start direct met 30 borstcompressies 
Zet uw handen midden op de borstkas. 

Duw het borstbeen 5 à 6 cm in. 

Doe dit 30 keer in een tempo van tenminste 100 keer per minuut (maximaal 120 per 

minuut). 

Duw niet met de vingers op de ribben, om te voorkomen dat er ribben breken. 
 

5. Beadem 2 keer 
Doe de kinlift (zie stap 2). 

Kantel het hoofd naar achteren. 

Knijp de neus dicht. 

Pas mond-op-mondbeademing toe. 

Beadem 1 seconde zó dat de borstkas omhoog komt (kijk naar de borstkas). 

Laat het slachtoffer uitademen. 

Beadem in totaal 2 keer. 

Ga door met reanimatie en wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen. 

Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. 

Onderbreek de reanimatie altijd zo ko  rt mogelijk. 

6. Als de AED er is 
Onderbreek de borstcompressies zo kort mogelijk. 

Ontbloot de borstkas. 

Zet de AED aan. 

Doe altijd wat de AED zegt. 

Bevestig de elektroden. 

Volg de opdrachten van de AED op, totdat de ambulancezorgverleners zeggen dat u mag 

stoppen. 

http://www.hartstichting.nl/


 

 

 

! VOOR IN DE AGENDA ! 
 

 

 

 

                                                                   

juni juli augustus september 

Zomeravond met spaanse muziek en 

hapjes in de Herv. Kerk 20.00 uur 

door vanallesmetfier.nl 

 

20 

   

Wijnproeverij door de Groene Parel 

mt hapjes 14.30 uur in de Herv. Kerk 

Door vanallesmetfier.nl 

 

21 

   

Volleybaltoernooi in Hellum 24,26 en 

27 

   

De  Pompel is gesloten   5  t/m 14  

Festival Art Carnivale 

Zomertour aan het Schildmeer 

 17,18 en 

19 

  

Kinderspeelweek   3 t/m 7  

Slochter Wold Spektoakel   15  

Lady’s fair    18 

Uiterlijke inleverdatum kopij           11 



Groencentrum 
Freek van der Wal 
in Siddeburen is 
een jong en 
bloeiend bedrijf.  
Op het grote 
buitenterrein staan 
zoveel vaste planten 
bij elkaar, dat heb 
je nog nooit gezien! 
In de nieuwe 
kassen is het ook 
aangenaam 
winkelen. Lekker 
warm onder dak de 
allermooiste 
planten uitzoeken.  
Groencentrum 
Freek van der Wal 
is met recht het 
groenste 
tuincentrum! 
Kom langs en 
ontdek en ervaar 
het zelf. 

Groencentrum Freek van der Wal 
tuincentrum – kwekerij - hoveniersbedrijf 

 
• Volop fruitbomen en fruitstruiken 

• Nu ook alles voor de vissen en de vijver 
• Meer dan 300 soorten rozen 

• Gigantisch groot assortiment tuinplanten 
• Coniferen, laurieren en andere haagplanten 

• 1000 bomen op voorraad 

• Groenteplanten, zaden, aardbeien, tuinkruiden 
 

• Verder: echte round-up, boompalen, anti-worteldoek, 

cadeaubonnen, verschillende soorten meststoffen, 

graszaad, franse boomschors, cacaodoppen, 

gereedschappen, enz. 

 

De hele zomer lDe hele zomer lDe hele zomer lDe hele zomer lang: Zinderende Zomerse Aanbiedingang: Zinderende Zomerse Aanbiedingang: Zinderende Zomerse Aanbiedingang: Zinderende Zomerse Aanbiedingenenenen    
Elke week wat anders o.a. 

• Dakplataan € 65,- 

• Onkruidborstel van 7,99 Nu voor € 5,- 

• Dikke tuinhortensia’s voor € 10,- 

• Lavendel, 8 voor € 10,- (zolang de voorraad strekt) 
 

Elke week nieuwe aanbiedingen ! 

Kom langs, 

     kijk op onze website 

    of like ons op facebook ! 

 
• “Het groenste tuincentrum van het noorden” 

• Uw beplantingslijst mag u mailen, u krijgt een passende 

offerte 

• Vakkundig personeel, ook bij u in de tuin!  

• Alles op gebied van tuinonderhoud en beplanting 

 

 

Snel bereikbaar via de N33, afslag Steendam of Siddeburen 

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


