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Agenda
14 maart
20 maart
24 maart
29 maart
6 april
8 april
12 april
24 april
26 april
mei
10 mei
1ste za. v/d mnd.
9 april:

Opening De Boeter. 17.00 – 19.00 uur.
Opening seizoen Visserijmuseum.
19.00-21.00 uur. Gratis toegang.
Opening vaarseizoen + eieren zoeken.
Open dag Haven Hunzegat. 14.00-17.00 uur.
Vondstenavond Visserijmuseum. 20.00 uur.
Bijspijkercursus VVN.
Pokeravond Jeugdsoos.
Jaarvergadering VDZ. Deurenloods. 19.30 uur.
Open dag KNRM.
BROEM-cursus
Bingo Jeugdsoos.
Kinderdisco voor grp. 4 t/m 8. 19:00-21:00 uur.
Jeugdsoos.
Jaarvergadering van Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
€ 25,00
Eenmalig ½ A4
€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
6 x ¼ A4
€ 42,00
Afmetingen:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.

Dorpsbelangennieuwsbericht
Nog een goede reden om lid te worden van VDZ
De afgelopen jaren is er wel vaker een beroep gedaan op VDZ voor bepaalde subsidies of
bijdragen voor bepaalde instanties binnen ons dorp. Mede natuurlijk dank zij het legaat wat we
mochten verkrijgen van de heer Bol. Nu is het zo dat we vaker een subsidieaanvraag krijgen van
verenigingen of instanties, onder het motto “Dorpsbelangen heeft wel een paar centen”. Op het
moment is dat natuurlijk ook zo. Maar die pot kan sneller leeg raken, als dat hij weer vol is. Geld is
er natuurlijk om uit te geven, maar dan wel met beleid en het valt niet altijd mee om het goed te
doen. Het geld van Bol willen we toch reserveren voor algemene doeleinden die langere tijd mee
gaan en niet voor korte periodes. We hebben nu een aanvraag binnen van een vereniging,
waarvan de kosten soms niet te overzien zijn, en dus graag wat financiële hulp tegemoet zien. We
willen het graag toezeggen, maar dan zou iedereen lid moeten worden van Dorpsbelangen, en
kunnen we vele dingen realiseren met elkaar. Vele mensen zijn gelukkig lid van Dorpsbelangen,
maar een X percentage nog steeds niet, terwijl ze toch graag mee kunnen/willen doen tijdens
bepaalde festiviteiten. Dorpsbelangen ziet graag dat iedereen in het dorp lid wordt van
Dorpsbelangen, zodat wij in de toekomst altijd genoeg geld kunnen exploiteren om
subsidieaanvragen te kunnen honoreren en dat iedereen in het dorp daar baat bij kan hebben. Of
het nu gaat om een Pinksterfeest of speeltuinvereniging of Steunfonds. Wat dan ook, met z’n allen
kunnen we overal profijt van krijgen.
Daarom nog een oproep aan ieder, die nog geen lid is; ‘wordt lid van Dorpsbelangen' opdat we in
de toekomst ook genoeg geld om handen houden.

Opgave Dorpsbelangen
Naam............................................................................
Adres ............................................................................
Postcode/Plaats ...........................................................
Opgave kunt u inleveren bij Yvonne Cosmetics
Tevens vlaggen te koop van Dorpsbelangen voor € 30,00
Aqua Zoo
We gaan het voorjaar weer in en net als andere jaren hebben we weer de mogelijkheid om kaarten
te bestellen voor minder dan de helft van de entreeprijs.
Wilt u met uw kinderen of kleinkinderen een dagje naar Aqua Zoo bij Leeuwarden geeft u dan op
bij Yvonne Cosmetics en bestel zoveel kaarten u nodig heeft. Deze actie duurt tot 31 mei en
gedurende het gehele seizoen mag u daar gebruik van maken. Kinderen tot en met twee jaar zijn
gratis.

Ledenjaarvergadering op donderdag 24 april; aanvang 19.30 uur in de Deurenloods.
Op de jaarvergadering gaan we een groot gedeelte van de Dorpsvisie presenteren.
Zoals u allen misschien al wel hebt gelezen is Dorpsbelangen bezig met een visie voor de
toekomst mede met hulp van Vereniging Kleine Dorpen. Dit houdt in wat er kan gaan veranderen
in een klein dorp door ingrijpen van gemeenten op het beleid van gebouwen, verenigingen etc. Als
burgers van Zoutkamp kunnen we nu een soort van visie gaan vormen voor de toekomst en dus

actief meedenken. Meestal staan we passief aan de zijlijn en komen er naderhand vaak veel
praatjes. Dus mensen; wilt u meedenken en hebt u goede ideeën, dan kunt u bij Oomke Bos en
Sylvia de Vries terecht.
Tijdens de jaarvergadering vragen wij ook even uw aandacht voor Jochem en Freerktje ZiilstraTerpstra. Zij hebben ruim 42 jaar een winkel gerund hier in Zoutkamp en dat willen we graag
gezamenlijk met de Handelsvereniging op een passende manier afsluiten, hoewel Jochem nog
verder gaat met zijn hobby in de haven. Dit gaat wel om een uitzondering, want na 42 jaar is er
een begrip afgesloten.
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN OVER DE DORPSVISIE ZOUTKAMP

Zoals beloofd in de aan een ieder rondgebrachte aankondiging van de Dorpsvisie
Zoutkamp de huidige situatie en iets over de werkwijze.
De werkgroep is nagenoeg rond en is ontstaan uit toch ook spontane
aanmeldingen en bestaat uit 7 personen,waarvan 2 bestuursleden van Dorpsbelangen.
Ik noem nog even niet de namen,daar we als groep
nog niet samen hebben vergaderd en er mischien nog veranderingen
gaan plaatsvinden in de samenstelling.
Mogelijk informeren we U tussentijds via een rondschrijven ,daar de
volgende Schudzeef in mei uitkomt,we hopen eind april toch al een
behoorlijk stuk werk te hebben gedaan.
Er zijn meerdere methodes voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie,
b.v. een enquete,doch wij hebben gekozen voor de keukentafelmethode,
d.w.z. werken vanuit bepaalde onderwerpen die ingebracht worden
in kleinere diskussiegroepen.
Vanuit de werkgroep worden deelnemers uitgenodigd,waarbij geprobeerd
wordt een zo breed mogelijke doorsnee van de inwoners te bereiken.
Onze werkgroep gaat samen met de projektleidster aan de slag met het
samenstellen van de te kiezen onderwerpen,voor ons is alles nog blanko.
De eerste samenkomst van de werkgroep is eind maart.
Mocht U al bij voorbaat zeggen ik wil graag bij een inventarisatieavond
in een groep deelnemen meld je dan aan via de mail (eerst maar die van
mij t.w. oomke-bos@hetnet.nl ) en misschien dat U al een bepaald onderwerp in de
gedachten heeft waarvan U zegt dit moet in ieder geval worden meegenomen in de visie
,wij moeten het als werkgroep van U hebben.!!!!
U mag ook de telefoon pakken en mij bellen op 402610.
Op de eerste avond zullen een 30 personen buiten de werkgroep aanwezig zijn,
we verheugen ons op konstruktief meedenken en de diskussies mogen best
pittig zijn….!!!
Namens de Werkgroep en Bestuur Dorpsbelangen,
Oomke Bos, gespreksleider.

De beste redders staan aan wal
De K.N.R.M. oftewel de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij houdt zaterdag 26 april
weer open dag. U bent van harte welkom van 10.00-16.00 uur.
Gemiddeld varen reddingboten ongeveer 1600 keer per jaar uit en daarbij helpen ze ongeveer
3100 mensen weer veilig aan wal. De K.N.R.M. doet alles als zelfstandig opererende
ongesubsidieerde instelling. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van
donateurs,schenkingen en nalatenschappen.
Voor de uitvoering trekt de K.N.R.M. mensen aan die kennis van zaken hebben,en deze
professionaliteit weten te combineren met een “hart voor de zaak”. Dat is noodzakelijk,want de
reddingmaatschappij garandeert de inzet van 60 reddingboten op 40 stations met bijna 1000
vrijwillige bemanningsleden op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.
“De beste redder staat aan wal.” Dankzij deze redders aan de wal worden mensen gered en
kunnen professionele vrijwilligers worden ingezet.
Wilt u ook redder aan de wal worden?
Kom dan 26 april naar een van de K.N.R.M.-stations of kijk op www.knrm.nl
Groeten van Bert de Boer,
Schipper van de Annie Jacoba Visser in Lauwersoog.

Jeugdsoosnieuws
De jeugdsoos is nog steeds elke woensdag en vrijdag open.
Kinderactiviteiten
Elke eerste zaterdag van de maand is er kinderdisco voor de kinderen uit groep 4 t/m 8. De
kinderdisco is van 19:00 uur tot 21:00 uur.
Zaterdag 1 maart is er 's middags playbackshow geweest voor groep 1,2 en 3. ’s Avonds was het
de beurt aan groep 4 t/m 8. Beide activiteiten waren een groot succes. Meer dan 80 kinderen
hebben de jeugdsoos bezocht en iedereen wil graag dat de jeugdsoos ook doorgaat met
activiteiten voor groep 1 t/m 3.
Jongerennieuws
Voor de jongeren starten we met speciale activiteiten op de tweede zaterdag van de maand. 12
april beginnen we met een pokeravond. Zaterdag 10 mei is het tijd voor bingo!!! Uw bingogastheer
Elmo maakt er dan weer een gouden avond van.
Slecht nieuws
Op de nacht van vrijdag 15 februari op zaterdag 16 februari is het keukenraam ingegooid. Waarom
is ons ook niet duidelijk maar leuk is anders. Wie oh wie geeft ons de gouden tip !!
Goed nieuws
Organisatorisch loopt de jeugdsoos prima. Het bestuur is op volle sterkte, de organisatie gaat
goed, iedereen houdt zich uitstekend aan alle afspraken. Wel gaan bestuur en vrijwilligers bezig
om de soos nog gezelliger te maken voor alle jeugd in Zoutkamp. Gelukkig weten ook steeds meer
basisschoolkinderen de jeugdsoos te vinden voor de kinderdisco. Heb je ideeën of wil je
meehelpen neem dan contact met ons op.
Info: Betsie Knol 850810
Met groeten van het jeugdsoosbestuur: Samantha, Chantal, Michelle, Sita, Kevin, Donny, Betsie,
Elbert en Teye

Dokbeurt ZK4 Albatros
’t Was alweer drieënhalf jaar geleden dat de ZK 4 Albatros, het vlaggeschip en ’t visitekaartje van
het Visserijmuseum Zoutkamp, drooggestaan had. Met de dokmeester van scheepswerf
Welgelegen Lauwersoog/Zoutkamp hadden we afgesproken dat we de eerste week van maart
2008 zouden komen dokken, samen met de museum reddingboot de Gebroeders Luden.
Door het voorspelde slechte weer op zaterdag 1 maart werden beide schepen een dag eerder al
drooggezet.

De ZK 4 Albatros in dok. Op de achtergrond de
Gebroeders Luden.
Behalve het reguliere onderhoud stond er een aantal klusjes op het verlanglijstje van de schipper.
Regulier onderhoud wil zeggen het wegspuiten van alle aangroei op het onderwaterschip, het controleren en/of vervangen van de zink- en aluminiumanodes en het opnieuw
schilderen met anti-aangroei-verf, ook wel anti-fouling genoemd. De zink- en aluminium anodes
dienen ervoor te zorgen dat de scheepshuid onderwater niet wordt aangetast.
Dat aantasten of opvreten van de scheepshuid kan gebeuren door werking van de
scheepsschroef, galvanisatie genoemd. Door de galvanisatie wordt het minst edele metaal in de
buurt van de scheepsschroef aangetast. Op een ijzeren schip met een bronzen schroef zal dus
eerst het ijzer en daarna de bronzen schroef worden aangetast. Om te voorkomen dat het schip
wordt opgevreten, brengt men op de huid van het schip onderwater zink- of aluminiumanodes aan.
Zink als het schip in zoutwater vaart en aluminium voor een schip dat veel in zoetwater vaart. Zink
en aluminium zijn beide metalen die minder edel zijn dan ijzer of staal en de anodes zullen dus het
eerst worden aangetast.
Een van de eerste dingen die een schipper en een dok/hellingbaas doen als het schip droog komt
is het controleren van de anodes. Als ze bijna ’op’ zijn hebben ze goed gewerkt en ben je er mooi
op tijd bij. Als ze helemaal weg zijn, bestaat de kans dat het ijzer van het schip al is aangetast en
kunnen er putten in het ijzer ontstaan. Hoe dieper de putten hoe dunner de scheepshuid op die
plaatsten.
Onze zink- en aluminiumanodes waren lichtelijk aangetast en hadden hun werk dus prima gedaan
en konden nog wel even mee. Tot zover deze verhandeling over zink en aluminium.

Een ander klusje was het vervangen van het oog van het echolood ofwel de dieptemeter. Dit
apparaatje zit in een ijzeren pot in de bodem van het schip en zendt signalen uit naar de bodem.
De signalen weerkaatsen op de zeebodem en worden ook weer opgevangen door datzelfde oog.
De tijd die dit signaal nodig heeft wordt in een afleesbaar apparaatje in de stuurhut omgezet in
centimeters, voeten of meters. Zo kan de stuurman aflezen hoeveel water er onder het schip staat.

Het oog van het echolood in de bodem
van het schip van binnenuit gezien.
Een andere onderwaterklus was het ’verbussen’ van de roerkoning. Het roer van een schip draait
aan een as, de roerkoning genoemd. De onderkant van die as draait in een pot, de taatspot die op
zijn beurt weer steunt op een uitsteeksel achter aan het schip, de hak genoemd. De taatspot was
over de loop van de jaren wat uitgesleten en moest dus worden vervangen of worden voorzien van
een vulling, een bus, zodat de roerkoning weer rondom gesteund wordt. Keurig vakwerk van
Welgelegen.
De laatste ook niet onbelangrijke klus was het rondom onderhanden nemen van het schilderwerk
buitenboord op en boven de waterlijn. De kop en de kont boven water zijn helemaal kaal gemaakt
en vervolgens in twee lagen 2 componenten zwarte verf gezet. Het onderwaterschip is gespoten.
Eerst een grijze grondlaag en vervolgens zwarte antifouling.
Tussen onze twee gasolietanks is nog een zogenaamde waterzak geplaatst. Een soort filter dat de
lichtere gasolie scheidt van eventueel aanwezig condenswater en andere ongerechtigheid zodat
de motor schone brandstof krijgt.

De roerkoning in de taatspot.

De nieuw waterzak met aftapkraan tussen de
twee gasolietanks.

Donderdag 7 maart lag de ZK 4 Albatros weer op z’n plek voor het visserijmuseum. Vrijdag 8
maart zijn we verder gegaan met de timmerwerkzaamheden in het vooronder dat helemaal
vernieuwd wordt en dat als het klaar is, op historisch verantwoorde wijze voldoet aan de eisen des
tijds.

Zaterdag 8 maart lag de ZK 4 samen met de ZK 37, de ZK 18 en de ZK 7 onderaan de dijk in
Zoutkamp aan de binnenzijde ter gelegenheid van de herdenking van de stormramp van 1883.
Eppo Lukkien,
schipper, beheerder ZK 4 Albatros

ZK 4 Albatros

PAASAKTIVITEIT VAN wsv SOLTCAMPER RIL en buurtver. DE BATTERIJ
Op tweede paasdag hebben de leden van wsv Soltcamper Ril en buurtvereniging de
Batterij samen een paar leuke aktiviteiten in de binnenhaven van Zoutkamp
georganiseerd.
Om 10.00 uur is er paaseieren zoeken voor de kinderen van de leden van beide
verenigingen.
De opening van het vaarseizoen is om 10:00 uur door middel van het vlag hijsen.
Dit gebeurd onder begeleiding van het Smartlappenkoor en aansluitend is er Neut’n
schoit’n voor groot en klein. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

Uitnodiging van het Visserijmuseum Zoutkamp
Traditioneel opent het Visserijmuseum rond Pasen weer zijn deuren.
Ook in de afgelopen winter hebben de vrijwilligers van het museum niet stilgezeten.
De tentoonstelling van het afgelopen jaar is op vele punten aangepast en de fundatie van het
vissershuisje ligt op zijn plaats.
Daarom nodigt het Visserijmuseum U uit om donderdagavond 20 maart a.s. van 19.00 uur tot
21.00 uur dit alles met eigen ogen te komen zien. Gratis Entree.
Het bestuur van het Visserijmuseum.

Hallo,
Ik kan nu ‘hallo dorpsgenoten’ zeggen, want we; Fokke, Teun (3) en ik zijn verhuisd van
Grijpskerk naar Reitsdiepkade 2. En ik ben er erg blij om.
We zijn druk bezig geweest in De Boeter om het te veranderen van een café-cafetaria
naar een restaurant - ijssalon. We houden 14 maart de opening, en vanaf 15 mei zijn we
echt open. Het restaurant wordt een eenvoudig restaurant, met plate- service (kibbelingen,
spare-rib, saté enz.), pannenkoeken en broodjes.
En de ijssalon; o, de ijssalon. We krijgen zo lekker ijs. Dit wordt moeilijk voor mij om daar
met mate van te snoepen. We krijgen heerlijk Deens schepijs. En de soft ijs machine is
van De Snekker verhuisd naar de Boeter.
Veel mensen willen weten wat we met Pinksteren gaan doen. Ons plan is om ‘traditioneel’
Pinksteren te vieren. Dus geen restaurant, wel barkrukken.
Als jullie deze Schutzeef onder ogen krijgen voor 14 maart (17.00 – 19.00 uur), kom dan
gerust even langs op onze opening voor een hapje en een drankje.
Vriendelijke groet,
Babette Croeze

Verslag open huis voetverzorging De Marne
Zaterdag 1 maart was er open huis bij
voetverzorging De Marne. Ondanks het weer zijn
er ruim 50 mensen langs geweest. 's Morgens zijn
er een paar mensen geweest die 's middags niet
konden en mij toch even succes wilden wensen. 's
Middags was het ook heel gezellig. Degene die tijd
hadden konden een kopje koffie drinken en de
ander nam een kijkje in de salon.
Er waren 3 voetverwenbehandelingen te winnen.
Martine, Lucas en Floor (een vriendin van Martine)
mochten elk een lootje trekken en hebben dat 's
avonds gedaan.
De winnaars zijn:
Gerard van de Meulen
Trijn Mollema
Linda Toxopeus
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Ja, ik kan op een hele geslaagde dag terug kijken
en wil bij deze iedereen die langs is geweest of een
bloemetje of kaartje heeft gestuurd hartelijk
bedanken.
Mocht u nog informatie willen hebben over een
pedicurebehandeling, voetverwenbehandeling,
Nail-art, harsen of gelnagels, dan kunt u altijd
bellen 402635.
Uw voeten verdienen de aandacht!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groeten van Claudia de Boer

Bedankje
Bij deze wil ik een ieder bedanken die heeft gekeken voor mijn fiets. Hij is nog steeds niet terecht
en dat zal hem ook niet meer worden denk ik . Maar vind het leuk dat mensen voor je uitkijken
naar de fiets. Allemaal bedankt en zet je fiets op slot zullen we dan maar zeggen.
Groeten van Claudia

HISTORISCHE VONDSTEN UIT DE WADDENZEE OP TAFEL
Op 6 april 2008 organiseert de Stichting Verdronken Geschiedenis, samen het Visserijmuseum
Zoutkamp een avond waarop vissers en wadlopers hun vondsten van het wad ter beoordeling
kunnen voorleggen aan de archeologen Evert Kramer (Fries Museum, Leeuwarden) en Egge Knol
(Groninger Museum, Groningen).
Al sinds vele jaren worden door waddenvissers archeologische vondsten gedaan. Af en toe brengt
het visnet oude bakstenen, dakpannen, scherven van aardewerk, fossiele botten, etc. naar boven.
Ook wadlopers doen wel eens een vondst van historisch materiaal. Vaak zoekt de vinder niet
direct een deskundige op om uitsluitsel te krijgen over identiteit en ouderdom van de vondst. Nu
komen de deskundigen naar Zoutkamp. Door de verschillende vondsten die daar op tafel komen
hopen de archeologen meer zicht te krijgen op de historie van bewoning en leven (o.a.
handelsvaart) in het oostelijk Waddenzeegebied.
De Stichting Verdronken Geschiedenis heeft bij het Waddenfonds en enkele co-financiers subsidie
aangevraagd voor een uitgebreide studie en publiekspresentatie over het thema “Wonen en leven
in de Wadden wildernis”. Hierin staat centraal de vraag hoe de mens sinds de middeleeuwen in het
dynamisch Waddengebied heeft kunnen leven, en welke relaties er waren tussen de bevolking van
het eiland Schiermonnikoog en die van het tegenover gelegen vasteland. Vondsten die op 26 april
op tafel komen zullen een bijdrage leveren aan deze studie.
De vondstenavond in Zoutkamp wordt gehouden in het Visserijmuseum, Reitdiepskade 11 en
begint om 20:00 uur.
Indien u interesse heeft om bij deze avond aanwezig te zijn, of voor nadere informatie kunt U
contact opnemen met Yvonne Nijlunsing - tel: 0595-423783 (Stichting Verdronken Geschiedenis)
of Sjoerd Moes – tel: 06-30187856.

Schrikkeljaar!! Hoezo?
Vanwege de mooie februarimaand doen ze er bij café De Kombuis gewoon nog een dag bij!
Foto: Jan van der Veen

Stichting Oude Kerk Zoutkamp
Het is alweer enige tijd geleden dat U van ons iets heeft gehoord. Wat niet wil zeggen dat we stil
hebben gezeten. Er zijn vele vergaderingen en gesprekken geweest met verschillende instanties.
De bouwtekeningen zijn nu helemaal klaar, en de begrotingen zijn gemaakt. Daardoor konden we
de subsidie aanvragen met alle papierwerk wat daarbij hoort, de deur uit sturen. Dat is gebeurd.
Omdat sommige fondsen pas weer in Maart – April vergaderen moet we nu wat deze zaken
betreft eerst even geduld hebben voordat we een antwoord op onze aanvragen krijgen. Eerder
kunnen we over een aantal zaken dan ook nog geen beslissingen nemen.
In de verdere gesprekken met Provincie en Gemeente over de restauratie en herinrichting van de
Oude Kerk is de dorpsvisie die nu wordt gemaakt van groot belang.
Wij hopen in het volgende nummer van de Schudzeef weer wat nadere informatie te kunnen
geven.
Het Bestuur

Afscheid Grietje Vogelzang
Wij hoeven haar vast niet aan u voor te stellen, welbekend is onze doktersassistente.
Wanneer je eens iets dringends had en gespannen wachtte kon ze je met een paar woorden
geruststellen.
Al 22 jaar is zij in Zoutkamp assistente. Eerst bij Rogier Witkamp en daarna bij Erik van de Riet.
Voorheen woonde ze in Ezinge en werkte ze in Groningen. Toen dokter Witkamp een vacature
voor assistente plaatste verhuisde ze naar Zoutkamp. Dokter Witkamp’s vrouw was eerst zijn
assistente daarna heeft Grietje haar opgevolgd.
Na 22 jaar kunnen we dan ook zeggen dat ze compleet is ingeburgerd.
De redactie van de Schudzeef heeft hier te maken met een gemiste kans, ooit was Grietje
vrijwilliger bij de dorpskrant van Ezinge, waar ze het archief beheerde!
Na een drukke verhuizing is de rust wedergekeerd en kan dokter van de Riet rustig op zoek naar
een nieuwe assistente om Trinet Hummel te ondersteunen.
Eind juni gaat Grietje met pension, ze gaat genieten van haar vrije tijd. Hoopt veel te kunnen lezen
en schilderen. Lang zal ze niet meer in Zoutkamp blijven. Ze gaat terug naar Ezinge naar haar
ouderlijk huis waar ze met haar zus gaat wonen.
De redactie van de schudzeef wenst Grietje heel veel geluk en plezier in Ezinge. En dat ze maar
lang van haar pensioen mag genieten.
Dokter van de Riet geeft as 6 juni een receptie bij ZK86, zodat alle patiënten de gelegenheid
krijgen om afscheid van Grietje te nemen.

Beste mensen van Zoutkamp
De schudzeef heeft een nieuw e-mail adres,Misschien is dat u al opgevallen. Het is nu:
schudzeef@gmail.com. Het mooist is het als een ieder die wat vertellen wil of iets kenbaar wil
maken het als bijlage mailt in PDF, JPG, TIF of DOC.
Dit jaar hebben we het 50e pinksterfeest. Wij verwachten dan ook een supernummer van de
Schudzeef in de eerste week van mei. Copy dient dan voor 23 april binnen te zijn.
Het is aan u!!!!!!!!!!!!!!!!
veel leesplezier van de redactie.
Dag redactie,
Ik las dat jullie een beetje in mineur waren vanwege gebrek aan copy; nou zat ik wat met oude fotootjes te
rommelen en toen kwam ik dit weer tegen. Nou, dat leek me leuk om weer eens op te rakelen. Het is geen
hogeschool werk, maar toch te lezen; de aanleiding spreekt voor zich.
Toen wij in Zoutkamp kwamen wonen, maakten we als eerste kennis met Sjoerd en Wijke Steegstra, die
toen ook nog in de haven woonden.
later bleek dat Sjoerd en ik in onze jonge jaren beide op de Willem Barendsz gevaren (gewerkt) hebben en
hadden we natuurlijk 'iets' om over te praten.
Voor de gelegenheid hadden we een vereniging opgericht, er bestaat ook een echte hoor, waarvan ik me
secretaris had gemaakt. Speksnijder heette ik :-)
Het bordje had ik snel bij Venema in Groningen laten maken van twee nummerborden; en Leny Huneman
die toen ook nog aan de haven woonde nam de foto; Sjoerd is nog wel te herkennen, dan moet ik die ander
wel zijn. Leny had innige contacten met de krant, nou en zo is het gekomen.
Misschien kunnen jullie hier iets mee, zie maar.
Met de hartelijke groeten van uw buitenland correspondent.
Sieds Harmenzon, persbureau Adriana

Nieuws van de bibliotheek
De bibliotheek heeft nu ook een (wisselende) collectie luisterboeken en dvd's, zowel voor de jeugd
als voor volwassenen.
Nieuwe aanwinsten:
Romans
Thoene, Bodie en Brock – Vervulling (hist.prot.)
Ahern, Cecilia – De plek der verloren dingen (rom. hum.)
Top, Titia – Voetbaldames
Andrews, Virginia – Vertrapte bloem (fam. griez.)
Wallis de Vries, Sanne – Buiten zinnen (det.)
Ani, Raga Abd Allah al – De meiden van Riaad (soc.)
Wageningen, Gerda van – Zilveren draden (fam.)
Appel, René – Schone handen (thril.)
Wasmo, Herbjørg – Een glas melk (soc.)
Baldacci, David – De verraders (thril.)
Witzier, Anita – Over leven (fam. verh.)
Bagshawe, Tilly – Passie (rom.)
Beek, Ina van der – Over de grens (fam. prot.)
Informatieve boeken
Berk, Marjan – Vertigo
Autotest 2008
Campert, Remco – Poes (dier.)
Bakker, Sonja – Gezond genieten met Sonja
Capobianchi, Angela – De vriendinnenclub (thril.)
Bronner, Falko – 100 wereldsteden
Carrell, Jennifer Lee – Het Shakespeare geheim (thril.)
Buijssen, Huub – De beleving van dementie
Chaikin, Linda – Een zijden draad (hist. prot.)
Busser, Marianne – Het ideale boek voor elk feest
Clark, Mary Higgins – De spookmelodie (det.)
Doef, Sanderijn van der – Out!: alles over homosexualiteit
Clark, Mary Higgins – De verloren bel (det.)
Enderlen – Debuisson, Marie – Tassen met klase: 22 modellen om
Coben, Harlan – Geleende tijd (trhil.)
zelf te maken
Dis, Adriaan van – Leeftocht: veertig jaar onderweg
Harpenau, Patty – Het geheim van Yhe Secret: werkboek
Donnelly, Jennefer – De winterroos (rom. hist.)
Kloezeman, Ingeborg – Natuurlijke mooi: make–up, uitstraling
Follet, Ken – Brug naar de hemel
Kluwer belastinggids 2008
Forbes, Elena – Sterf met mij (thril.)
Kooten, Adri van –De gezelschapvolière
Gerritsen, Tess – De Mefisto club (thril.)
Margolis, Char – Leef vandaag: bewust leven, gelukkig sterven
Gils, Ad van – De kleine winst (streekr.)
Mevius, Johan – Speciale catalogus van Nederlandse munten van
Goddard, Robert – Roemloos ten onder (thril.)
1795 tot heden
Graaf, Anke de – Wanneer is toen voorbij (fam.)
Olivier, Jamie – Thuis bij Jamie
Grey’s anatomy; debbie’s roddel-blog
Oldenburg, Hester – Het borstkankerboek
Grisham, John – De verbanning (sr.)
Ossevoort, Manon – Op de tractor naar de Zuidpool
Harris, Joanne – Rode schoenen
Puyn, Ron – Woderlijk maar waar
Harrison, Kim – Heksen en ondoden (s.f. griez.)
Sasson, Jean P. – Liefde in een verscheurd land
Hartnett, Sonya – Valstrik (soc.)
Sirny – Kampusch, Brigitta – Zonder Natascha
Hoetmer, Cindy – Schop me (rom.)
Zeeman, Aart – Tot zover Darfur
Hofland, Martin – Onderbewust (thril.)
Hore, Rachel – De droomtuin (fam.)
Hunt, Angela – Een laatste bericht (prot.)
Jacobs, Kate – De vrijdagavondvriendinnenclub
Japin, Arthur – De overgave (psych.hist.)
Johnson, Milly – Driedubble deining (fam.)
Jungstedt, Mari – De goden verzoeken (det.)
Lashner, William – De verliezers (thril.)
Leon, Donna – Kinderspel (det.)
Lewycka, Marina – Twee caravans
Luiten, Hetty – Nooit meer als vroeger (fam.)
Makell, Henning – Kennedy’s brein (det.)
Middelbeek, Mariëtte – Sterrenstatus (rom. hum.)
Mollema, Elisabeth – Prooi (thril.)
Moyes, Jojo - Walvisbaai
Nickson, Mary – Het eilandhuis (rom.)
Neill, Fiona – Het geheime leven van een ploetermoeder (rom. hum.)
Patterson, James – Cross (thril.)
Peters, Karin – Het uur van de waarheid (fam.)
Rankin, Ian – Gedenk de doden (det.)
Ridpath, Michael – Broederbond (thril.)
Ross, Tomas – De tranen van Mata Hari (thrill.oorl.)
Ruiters, Els – Hollen of stilstaan (rom. hum.)
Russell, Graig – De kleur van verraad (thril.)
Schatzing, Frank – Geluidloos (thril. pol.)
Scottoline, Lisa – Dubbelleven (det.)
Shreve, Anita – Ochtend aan zee (rom.)
Slee, Carry – Ooggetuigen
Sijker, Rita – Kreukherstellend (psych.)
Steel, Danielle – Het debuut (fam.)
Stokes, Penelope – Flessenpost (fam. prot.)
Thijssen, Felix – De blauwe nacht (det.)

Bijspijkercursus VVN, afdeling De Marne
Rijschoolhouder K. Vriesema uit Ten Boer zal, namens Veilig Verkeer Nederland/afdeling De
Marne, weer een bijspijkercursus verkeerstheorie geven op dinsdag 8 april 2008.
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Cafe-restaurant Hoornstertil, Mernaweg 60, Wehe-den Hoorn.
Het doel hiervan is ieder (vooral de “ervaren” en/of oudere automobilist) bij te praten over de
(nieuwe) verkeersregels en het gedrag (van u zelf en van anderen) op de weg. Aan de hand van
een korte inleiding en met behulp van dia’s, tips, suggesties en discussies kan men weer veiliger,
met de vernieuwde kennis, aan het verkeer deelnemen.
Dit in verband met de vele veranderingen in de verkeerswet-geving.
Wij rekenen op een grote opkomst! Opgave vóór 2 april 2008.
In aansluiting op deze avond zullen we op donderdag 29 mei 2008 weer een BROEM-cursus
organiseren.
Het 50+ verkeersvaardigheidsproject BROEM is speciaal ontwikkeld voor de automobilist van 50
jaar en ouder. U krijgt deskundig advies over uw verkeerskennis en rijgedrag. Daarnaast worden
uw gezichts-, reaktie- en gehoorvermogen getest.
Bij BROEM kunt u uw verkeerskennis opfrissen en dat geeft een gevoel van zekerheid. Zonder dat
de deelname consequenties heeft voor het rijbewijs. Kosten: € 20,-Opgave BROEM-cursus vòòr 1 mei 2008.
Heeft U belangstelling voor deze aktiviteiten dan kunt U zich vòòr bovengenoemde data opgeven
bij:
Aaltje Schut, tel. 0595 491441 of Marga Fokkens, tel.0595 481417.

VERBOUWING PALINGROKERIJ POSTMA
Na 10 jaar is het weer eens tijd voor nieuwe plannen, dachten wij.
Als je niks doet blijf je op hetzelfde niveau doorgaan en stil staan is achteruit gaan.
Wij hebben de knoop doorgehakt en gaan de winkel vergoten. Er komt straks een nieuwe
koelvitrine in de winkel. In deze vitrine tonen wij dan, naast onze diverse soorten gerookte vis, ook
verse vis en aanverwante producten. Wij hebben gemerkt dat daar steeds meer vraag naar is. Vis
om zelf te bakken, stoven, maar ook om te wokken en op de barbecue.
Verder komt er een bakoven voor een lekker gebakken visje of voor een overheerlijke portie
kibbelingen.
U kunt van onze producten genieten onder het genot van een lekker vers gezet kopje koffie en
tevens genieten van het mooie uitzicht over het Reitdiep en zomers natuurlijk buiten op ons
terrasje.
Wij hopen u binnenkort te zien wij zijn weer open vanaf 18 april a.s.
Gaele en Alma Postma

Hengelsport in Zoutkamp
Ondanks een jaar vertraging is het ons dan toch gelukt onze droom te verwezenlijken.
Op 1 maart is onze winkel geopend door een van de bekendste snoekbaars vissers van
Nederland, n.l. de heer Henk Simomz. (zie Total Fishing).
In onze winkel hebben we geprobeerd om een zo breed mogelijk scala aan Hengelsport artikelen
te plaatsen, zodat alle sportvissers aan hun trekken komen.
Uiteraard kunnen we niet in alles voorzien, maar geef Uw wensen door en we zorgen ervoor.
Dit geldt overigens ook voor de diervoeders, die bij ons ruimschoots aanwezig zijn.
Tevens hebben we een stukje overgehouden van het voormalig warenhuis, waarin we artikelen als
lijm, houtschroeven, boren, etc. aanbieden.
Gas en campingartikelen.
Bij deze nodigen we U uit om eens een kijkje te komen nemen in onze nieuwe winkel.
Tot ziens bij Hengelsport Zoutkamp.
Aloys Nibbeling

Paasactie bij
Lakeside.
Ontvang op
Vrijdag 21 maart* en
zaterdag 22 maart
10% kassakorting op de
voorjaarscollectie.
*Vrijdag 21 maart geen koopavond (i.v.m. goede vrijdag).

Lakeside
Sluisweg 3a
9974 RJ Zoutkamp
tel. 401112

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402122, dagelijks geopend van 9-18.00
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875.
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Meermarkt Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Peter Jongeling Montage, Lauwerstraat 2, tel. 06 53321966, e-mail:
p.jongeling@planet.nl
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open
HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend
Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500
't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, behandeling volgens afspraak
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten
(m.u.v. het toeristenseizoen)
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

