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Voorwoord
Beste lezers,
We hopen dat u allen een fijne vakantie hebt gehad en dat we nog langer een beetje mooi
weer mogen hebben.
Een van de items in deze Schudzeef gaat over poezie. Verschillende scholen hebben
samengewerkt om een mooi boek te maken. (zie verder in deze Schudzeef) het boek is te
koop in het Visserijmuseum en belooft een bestseller te worden.
Verder ”oudewijvengym” en de Tocht om de Noord.
Wij wensen u veel leesplezier en tot de volgende Schudzeef in november.
De redactie.

Tocht om de Noord: Wierdenfestival
Tocht om de Noord groeit langzamerhand uit tot een festival van wierdendorpen. Veel plaatsen op
en om de route organiseren tijdens de Tocht om de Noord een eigen festival. Het is natuurlijk ook
een mooie combinatie omdat je verzekerd bent van (wandel)publiek en tegelijkertijd een leuk feest
organiseert voor het eigen dorp.
Aan de andere kant zijn ook niet wandelaars van harte uitgenodigd om in de onderstaande
wierdendorpen een kijkje te nemen.
Feest der Galerieën in Eenrum
Eenrum bezit van de wierdendorpen één van de meeste galerieën en natuurlijk zijn al deze
kunstwinkels open tijdens de Tocht om de Noord op 27 september. De molen De Lelie is ook
geopend en hier wordt een waar geur-, voel- en proeffestijn georganiseerd. Hiernaast kan iedereen
een bezoek brengen aan achtereenvolgens de klompenmakerij, de kaarsenmakerij, de kerk en de
Notoarestoen.
Bloklichtersfeest in Warffum
Warffumers stonden vroeger bekend als de ‘bloklichters’. Op zaterdag 27 september wordt een
feest georganiseerd rondom dit thema. Zo lopen de wandelaars (bezoekers) door de kerk waar het
offerblok staat opgesteld en waar men hartstochtelijk wordt toegezongen. Daarna wandelen ze
door het Openlucht Museum Het Hoogeland waar ze ontvangen worden door een gezelschap uit
lang vervlogen tijden en kan men zelfs rekenen op een fikse (historische) scheldkanonnade. Ook
staan hier speciale grabbeltonnen om de voelsprieten van de wandelaars te testen.
Molenfestival in Kantens
De molen de Grote geert bestaat 190 jaar en ter ere daarvan wordt op zondag 28 september in
kantens de molen feestelijk opgetuigd. Deze dag zal verder uitbundig worden gevierd met feestelijk
muziek, kunstwerken van jonge knutselaars uit ons dorp, springkussen en mogelijk
een clown met ballonen. De schandpaal is geopend voor liefhebbers die zich op de gevoelige plaat
wil vastleggen.
Verder is 't Schienvat geopend voor een kopje koffie en een sanitaire stop.
Het amusementskoor "De Kaanster Vlinthippers" zullen aldaar een paar muzikale optredens
verzorgen, verder zullen 2 kunstenaars uit het dorp daar hun foto’s en schilderijen tentoonstellen.
Foto exposities in Loppersum
Allerlei historische fototentoonstellingen hangen door het gehele dorp, zoals in de Molen, de Kerk
en het Dorpshuis. Er is een doorlopende preek verzorgd door domie Guus Doorn maar dan wel in
het Gronings.
Kunstmarkt in Biessum en Uitwierde
Langs de route, die loopt langs de ossenweg, het kerkpad over de wierde Biessum richting
Uitwierde zal de wandelaar ontvangen worden met muziek ten gehore gebracht door een
blaaskapel .
Zij wandelen via het kerkpad, langs de vijver en onderdeel van het ommetje “Onder Klokslag van
Oetwier”, langs kunstwerken welke gemaakt zijn door kinderen van basisschool “De Zaaier “ . Ook
worden hier kustwerken van Greet Kloeg opgesteld.

De wandelaars komen vervolgens aan op het Torenpad in Uitwierde en lopen lover het
Bakkerspad naar de dijk bij Lady Smit.
Onderweg komen zij langs een pottenbakker die verschillende soorten klei verwerkt en voor die
wandelaars die zich daarvoor de tijd gunnen is een bezoek aan onze kunstmarkt de moeite waard.
Hier kan men een drankje tot zich nemen en de sfeer “voelen” van dit prachtige dorp.
Een accordeonist speelt langs de route en het shantykoor uit losdorp maakt tussen 14.00 en 17.00
het geheel nog gezelliger door de prachtige muziek die zij ten gehore brengen.
Op de kunstmarkt, die georganiseerd wordt op het middenterrein van Uitwierde, is de wandelaar
cq bezoeker in de gelegenheid te genieten van de werken van een 20 tal kunstenaars die hun
werk tentoonstellen, verkopen en demonstreren. Kinderen knutselen in een eigen stand en men
kan even pauzeren in de stand waar drankjes genuttigd kunnen worden.Er worden allerlei
lekkernijen verkocht.
Op twee plaatsen in Uitwierde is een expositie ingericht.
Eén in de kerk waar schilderijen van de kunstenaarsclub Uitwierde tentoongesteld worden.
In de kerk is gedurende de hele middag afwisselend muziek van gitaristen en van een muzikant
die klankschappen ten gehore brengt. Zij horen klanken van o.a didgeridoo,trommels en
klankschalen.
Prachtige instrumenten waarbij het gevoel , het thema van de Tocht om de Noord, naar wij hopen
geprikkeld wordt.
De toren is open voor publiek en is door de kinderen van het dorp , begeleid door Els Brouwer van
het IVAK, prachtig versierd.
Daarnaast exposeert de bekende kunstenares Francine Schrikkema een deel van haar werk in
galerie “Het Ommetje” aan het bakkerspad.
De galerie toont tevens de door Francine geschilderde tableaus van aardewerk met schitterende
afbeeldingen uit de oude Chinese cultuur . Dit werk wordt met enthousiasme onthaald op binnenen buitenlandse exposities. Het geheel van de zuiverheid van het kleurgebruik van Francine zal de
toeschouwer een warm gevoel geven.
Muziekfestijn aan de Dijk (van Delfzijl)
De Culturele Raad Delfzijl levert zondag 28 september ook een bijdrage aan Tocht om de Noord.
Eindelijk gaat een lang gekoesterde wens van de Raad in vervulling en zal het Paviljoen Coop
Himmelb(l)au op de dijk van Delfzijl bij het strand worden gebruikt als podium.
Zondagmiddagmiddag zal er een concert worden gegeven door Big Band New Mean Swing
Machine, onder leiding van Steven Sluiter, uit het Eemsmondgebied. Tevens zal worden
opgetreden door de accordeonisten Theo Uil en Bram Bos met nummers van Ede Staal bij de
Paal van Staal, het monument ter ere van Ede Staal bij het Eemshotel in Delfzijl. Bij de
evenementenhal is een optreden van de muziekvereniging koningin Wilhelmina.
Naast bovenstaande activiteiten wordt in alle dorpen, in culturele locaties (kerken, molens e.d.),
iets georganiseerd om deze nog meer tot de verbeelding te laten spreken (zie ook voorbeelden
hierboven). PS: Wandelaars kunnen zich nog steeds inschrijven voor de Tocht om de Noord tot
en met zondag 20 september (24.00 uur).
Meer informatie kunt u ook vinden op www.TochtomdeNoord.nl

Achtergebleven tijdens spelweek:
Schoenen maat 28 kleur zilver
Zonnebril
Sleutelhanger met een popje eraan
Sportsokken roze
Meisjes pyjamabroek oranje met rode bloemen
T-shirt lange mouw licht blauw mt 128
Groen jongens broekje mt 98/104
Jongens boxershort blauw rood mt 116/128
T-shirt wit lange mouw mt 146/152
Korte meisjes spijkerbroek met onderbroek en sokken
Deze spullen kun je ophalen bij
Astrid Postma H.J. Siccamastraat 12 Tel: 402809

Hydrograaf
Onderweg naar de havenfeesten in Delfzijl arriveerde
afgelopen donderdagavond het voormalige stoomschip de
de Hydrograaf voor een tussenstop in Zoutkamp.Dit in
1910 bij de scheepswerf Feijenoord in
Rotterdamgebouwde schip is tot 1964 bij de Koninklijke
Marine in dienst
geweest als opleidingsschip.De Hydrograaf heeft altijd
bekend gestaan als 'het schip van de koningin'omdat in de
vorstinnen Emma, Wilhelmina en Juliana het schip in de
twintiger en dertiger jaren hebben gebruikt voor hun
officiële bezoekenaan de Hollandse eilanden.Momenteel is
het schip af te huren voor verschillende doeleinden.Vrijdagmorgen vervolgde de Hydrograaf zijn
tocht naar Delfzijl.Op de foto nadert de Hydrograaf de sluis van Zoutkamp.

Zoltkamper typen. Blinde Auke.
‘t Is ’n vieftig joar leden………..
Op ’t houkje ,bie Jan Thies Ants kroug,”t leste hoes van ’t olle dórp, stait ;n stoere, stokolle man.
Hai het ’n donkerblaauw duffelsche bonkerd mit twei riegen knoopen om zien lichoam ;grieze
hoaren steken pielkig onner zien zieden pet weg.
Aan zien oetrusten zai je, dat ‘r nait ien ’t viskermansbedrief zit: ’n viskerman is ááns aanbooid,
stekt ien Engelsch leer en zeeleerzen en het ’n zwaat vilthoudje of ’n roege meurs van
onbeschrieflijke kleur en vórm op.
Dei hoalt allain ; s zoaterdagsoavends en ’s zundags zien duffel en zwaade boxem veur ’n daag.
Nee, ’n viskeman is dit nait,…….en toch is ’t nait best denkboar, dat ’t geurige bedrief zien
gewoon vlót verloop hemm ‘ken zunner mien olle, beste broave,dei ie nou op ’t houkje van ,,Neie
hoezen” en Groode stroat stoan zain.
Elk wait ’t ook wel,wat veur gewichtige rol ,,blinde Auke”speult bie Zoltkamps viskerij.
,,Blinde Auke”? Joa,olle man is stekeblind. Hou dat zoo komen is,ken’k nait zeggen;’k heb hom
nooit aans kend.Meschain is ‘r ’t aaltied wel west, wel wait. Och,hou gait dat ien regel,…..op zoo’n
dórp grui ie mit ’n kanner op,roaken overaal aan wend, ain het dit, aaner dat,moar verwonnern dou
ie joe d’r nait meer over.En zoo komt, dat ’n leujong nait aan zien moeke vragt: ‘”Moeke, hou is
Auke blind worren?”Hai is blind,gain jonge Zoltkamper het hom ooit aans kent en doar legt ‘r hom
bie deel.
Moar kiek! D;r komt bewegen ien olle man:rechterhaand gait wat omhoog en slingert ’n mooi glad
gepoetste bél henneweer. ’t Geluud vandei bél kennen ze aalmoal,da’s te zain,want deuren goan
open,vrouwluu ien viefschachten rok en bont schoet kieken en heuren even om gloepvan deur,wat
‘r te doun is.,,Bie neie sluus- is ofslag van schol en schelvisch”,ropt Auke, as ‘r bel weer omdeel
hangen let.
Wel is binnen, Auke? Vragt Ant,dei, ien deurpost leunend, ’n zetje wacht het op olle omrouper.
,,Jaan Maartens Roulf, Jaan Everts volk en Geert Buus”,zegt Auke, ,,moar bennen nog meer ien
zicht”.
Den gait ‘r Groode stroat ien,Hai verget gain stroat, gain slop, gain achterom. Hai vuilt,woar d’r
lopt.Kiek hom, hier mout ‘r even oppassen: op ’t houkje bie Riek Anje Mat legt’n groode stain,doar
mout ‘r omtou.
Dat wait ‘r zoo goud as wie,dei aal joaren dei stoa ien weegzain.Hier is ’n geut, vlak veur ’t hoeske
van Rink,’n geut mit ’n smaal plankje d’r over.
Wees moar nait baang,dat Auke hom ien richting vergissen zel: hai nimt ’t vonnertje net zoo sekuur
as wél ook. En overaal let ‘r zien bél klinken,overaal moakt ‘r bekend, dat bie neie sluus ofslaag is
van schol en schelvisch. Gain houkje van ’t olle loug,of overaal wordt ‘r geern heurd:Ekke
allerdeegs, ’n ainzoam,boven op diek wonend oldje,gooit bovendeur open en lustert genougelk.

Ziezo, blinde Auke is rond komen. Bél is ien rust. Veurzichtig schoffelt’r weer deur bochtige,nauwe
stegen,woar meer goaten as stainen leggen,noar hoes,om wat oet te rusten onner ’t genot van
zien piepke of ’n kolle. Veur hou laank ?
’t Belooft ’n goie daag te worren, want waas ‘r nait ’n haile vloot ien zicht?..........
Zoo waaktv dizze olle,blinde stumper óók mit ien ’t bedrief. D’r is ook wel ais ’n enkele moal wat
aans óm te roupen.Sums heur ie: Aal wel ’n tebaksdeus mit geld verloren het, ken hom weerom
kriegen bie…………enz.of Aal wel belaang het bie stoet-oetdailen, wordt verzocht om vanoavend
om vief uur…….Zukke bekendmoakens begunnen steevast mit Aal wel……As menschen dat
begun heuren, bennen ze dubbel neisgierig,want den is er bepoald neis.Nait dat ’t vischomroupen
heur belaangstellen nait het,o nee heur! As Auke zien bel doarveur ainmoal klonken het,runt roug
en rauw noar diek:vischvrouwluu mit kórven en juk,kaarkerels mit heur honnen, vischsjouwers,
jonges en wichter,groot en klain, allens runt ien ain kerair noar sluus om te zain en te heuren,w;el
er aankomen is,houveul ‘r vongen is,wat ’t wiggie kost, wél ’t krigt.
Ien ‘, oogenblik zit schuit,dei aan ’t leege heufd legt, vol publiek. Ien spannen kieken ze aalmoal
noar schipper,dei de vaangst oetmienen zel.
Dat gait vanzulf bie ofslaag op ollerwetsche manaier,van grooten óf:kabeljauw-schelvisch-groode
schol-middensoort-klainen:eersten bie tal,schol bie ’t wiggie.
’t Blift aalmoal zooveul meugliek onner Zoltkampers: ’n vreemde huift nait te perbaiern mit te
mienen, dat zol hom zuur opbreken; Zoltkamper vischvroulu hemm’aarms as aikenholt en noagels
as koaters.
Dat is ’n Grónningervischkoper ais gewoar worren, dou ‘r toch ais woagde om ;r tusschen te
kroepen en zien kaans woarnam. Veur tweide keer het ‘r ’t nait weer doan.
Nee, blinde Auke bélt veur aigen volk:Zoltkampers ropt ‘r op,en gain vrummen.
Och, dat is tegenswoordig vanzulf ook aal weer veranderd: Auke is al joaren dood en wél is zien
bél ien aaner hannen overgoan,moar ’t olle dórp is ien dit opzicht ’n stuk van wereld worren,dei
hom d’r tegenswoordig goud tusschendrongen het.’t Is nou treilers en loggers, spoor en tram,
auto’s en metoren en dei hemmen mit heur aalen ’n hail aaner wezen aan mien dórp
geven.Vrouger zee meester ’n moal of wat onner ’t lesgeven aan ’n groote jong: ‘’Goa even veur
klas stoan mienjong’hier hes stok……..ik mout even noar mien heringvat om te kieken,of de
braidliefkes aal broen rookt binnen”……..En nou wordt hom ’n mooi verpakt zoodje thoes
brocht,dei meschainwel ,,machinoal rookt bennen.
Nou het dat goudje ook ’n aaner,’n oadelike noam kregen: ,,sedientjes”haiten ze nou.
Sedientjes:……….Stel joe ’s even veur, dat Auke ien zien tied omroupen mos: ,,Bie neie sluus is
ofslag van ……….sedientjes”.Doar zol wat van terecht komen wezen.Jonge nee!
Braidliefkes bennen braidliefkes en gain Fraansche of Itoalioansche poespas.
As Auke bradliefkes omraip, den begrepen ze hom allemoal.
Den kroop Kloas koeper op beun om te zain, houveul olle voaten ‘r nog te missen haar,den sneden
leujonges veur ode en bés,dei d’r nait meer bie komen konnen,stevige, dunne toeken oet de stuk
of wat boomen , dei d ‘r op ’t loug gruiden,of ropten olle wiefkes heur paraplu oet ’n kanner om van
belienen spitten te moaken.
Op z’n daag zaag ie rookwolkjes achter aale hoeskes oet cementvoaten en klontjekisten,hakken
en troggen opkringelen; joa houner en knienehokken worden allerdeegs omteuverd ien
rookhokken,woar ;n aikenvuurke smeulend braandde onner de gólden herinkjes.
Dou stoan de ,,golden ploug”zoo goud as de aarmste kaarkerel mit opstroopte
bezroensmouwen,houstend en proestend en troanende oogen ien rook en smook ’t oogenblik óf te
wachten, dat ‘r zien spitten oethoalen mos. Want elk kon ze dou nog bekomen:,,Dug mie even een
emmer vol”heurde ie ze den schipper touroupen. En dei waas ‘r niks zunig op heur: ’n emmer vol
waas ook steevaast ’n emmer vol veur ’n poar dubbeltjes…..Moar da’s ook vieftig joar
leden…..Maag joe nait meer beuren!
..........
Vieftig joar leden!
’t Is moar goud dat Auke nait meer mit zien blinde oogen rondscharrel’n huift: hai zol ien mien
dórpke weg nait meer vuilen. ,,Hier ston toch olle ,,brak”en doar op aaner houk ,,kruutmoagezien”;

en woar is ,,tocht”bleven,dei bie neie hoezen laans laip? ‘k vuil hier stainen onner klompen, woar ‘k
aleere joaren op ’n brug ston en overaal taast ik hoezen en schuren,woar dou niks waas!”Kiek,
zoo zol olle man ien hom zulf proaten en……….’n Ongeluk krieg;n ………”t is ook moar ’n geluk,
dat Aukes opvolger ’n poar goie kiekers ien kop het:hai het ze neudig.
,,gebruuk ze goud”roup ik hom tou,en ik hoop dat Auke’s bél ien joen hannen heller blift klinken aal
mout den ,,Neie sluus”ook ploats moaken veur………..ien Neie Vischhoaven!”
Dit verhaal is overgenomen uit het “Maandblad Groningen”, en is geschreven door Eelco van
Dijk,ooit schoolmeester te Ulrum.

Vakantie Rode Kruis,
Namens mijzelf wil het Rode Kruis en de afd. De Marne bedanken voor de kans die heb ik
gekregen om een week met volledige verzorging door te brengen in hun vakantiehuis IJsselvliedt
in Wezep. Het is een schitteren herenhuis, speciaal ingericht voor gehandicapte mensen.
Het is een prachtige week geweest. We waren met 38 personen ( gasten), veel vrijwilligers en vast
personeel.
Er zijn allemaal tweepersoonskamers en iedere kamer heeft eigen vrijwillige begeleiders/sters
Er is ook een verpleegkundige aanwezig die, als er iets was, je direct bijstond en er evt. voor
zorgden dat er een arts geroepen werd. Er waren twee vaste chauffeurs waar we mee uit rijden
gingen. Al deze mensen hebben een dikke pluim verdiend.
Nog een extra bedankje voor onze eigen chauffeur, Ekkie van Straten voor de mooie heen en
terugreis.
De volgende verrassing was de prachtige dag die het Rode Kruis mij en nog drie dames, hebben
bezorgd met een dagje Schiermonnikoog.
Het weer was eerst niet zo mooi maar ons humeur was prima.
De boottocht op zich, met twee rolstoelen en twee rollators, was al prachtig en niet zo druk.
Onze chauffeur Hennie Wijbenga manoeuvreerde over het eiland of het niks was.
Na de bus te hebben geparkeerd bij de hoge bunker, hebben wij heerlijk in de luwte zitten
picknicken. Wat hebben we genoten.
Hennie2 ( Zwart) had het maar wat druk met zijn zeven dames ,maar het ging hem goed af.
Natuurlijk moesten wij ook nog even de zee zien. Bij het Strandhotel hebben wij wel lekker
binnengezeten omdat het toch wel koud was. Maar we konden er toch mooi ver weg over zee
kijken.
Bij dezen wil ik ook namens Jantje, Reina en Lien, ze bedanken voor deze onvergetelijke dag.
Weike Steegstra

Nieuws vanuit het Ontmoetingspunt Zoutkamp.
Het is al weer enkele maanden geleden dat het Ontmoetingspunt open is gegaan.
Eigenlijk al vanaf het begin is het duidelijk geworden dat dit aan een grote behoefte voldoet.
De koffieochtenden op de eerste woensdag en derde donderdag van de maand, worden zeer goed
bezocht en zijn altijd erg gezellig.
Iedere laatste woensdag van de maand kan men hier gezamenlijk eten.
De maaltijden komen vanuit de keuken van ‘t Oldeheem.
Men kan kiezen uit een gewone maaltijd, soep, aardappelen, groente en vlees of een bijzondere
zoals bv. nasi, spaghetti of dikke rijst met bruine suiker en een gebakken visje.
In alle gevallen wordt de maaltijd besloten met een lekker toetje en voor de liefhebbers een kop
koffie.
De kosten voor deze maaltijd bedragen € 6 ,20. Inclusief. twee drankjes naar keuze betaalt u €
7,00. Krijgt u al een maaltijd van Tafeltje Dekje, dan worden deze automatisch verrekend en
betaald u tachtig cent.
Vindt u alleen eten niet gezellig en wilt u het ook wel eens proberen, dan kunt u zich uiterlijk één
week van te voren opgeven. De gasten genieten elke keer weer van een gezellige ontspannen
sfeer aan een mooi gedekte tafel.

Er is er door Weike Steegstra en andere dames een club opgericht die met elkaar kaarten maken.
Vanaf september wordt er aan kerstkaarten gewerkt in diverse technieken.
Alie Schmidt is bezig een kaartclub op te richten en het wachten is op initiatiefnemers die de Jeu
des Boules baan in gebruik willen nemen. De banen zijn klaar en liggen er mooi bij.
De komende maanden staan er nog diverse activiteiten gepland.
Activiteiten
23 september voorlichting vakantieprojecten Rode Kruis, door Baukje Zwart
In oktober een lezing over erfrecht door notaris Greven uit Leens en in november een lezing over
brandpreventie.
De datums worden bekend gemaakt op het bord in de hal van het Seniorencomplex en dmv een
affiche bij de supermarkt.
In december is er een reisje gepland naar Paddepoel.
Informatie en opgave
Eettafel, Joke de Wit, tel: 0595 401995
Kaarten maken, Weike Steegstra, tel: 0595 402224.
Voor alle overige informatie,
Baukje Zwart, tel: tel: 0595 401590
Joke de Wit, tel:0595 401995

Internetcafé.
Over het begrip Internetcafé bestaat nog enige verwarring. Met dit artikel hoop ik het begrip
Internetcafé enigszins te kunnen toelichten.
N.l. het volgende:
Sinds 3 februari 2008 staan er in de bewonersruimte van het seniorenflat aan de Hunsingokade 5,
3 computers met een kleurenprinter ter beschikking voor alle mensen, wonend in of buiten
Zoutkamp, die gebruik willen maken van een computer. In de zomermaanden kunnen dit b.v. ook
toeristen zijn die Zoutkamp en omgeving bezoeken. De mogelijkheden kunnen zijn e-mailen,
surfen op het internet, foto’s van de camera op een memory-stick of cdrom zetten, een brief
schrijven en printen, enz., enz. Voor deze diensten wordt van de gebruiker een vergoeding
gevraagd van € 0,75 per half uur.
Om het geheel in goede banen te leiden is de bewonersruimte voor computergebruik open
maandags- en woensdagmiddag tussen 14.00 – 16.00. Gedurende deze tijd is er een beheerder
aanwezig. Deze beheerder is er alleen om de gebruikers, indien nodig met raad en daad bij te
staan en voor een goede werking van de computers te zorgen.
Voor alle duidelijkheid:
het internetcafé is voor iedereen geopend en niet alleen voor de bewoners van het
seniorencomplex.
In principe dient een gebruiker voldoende kennis te hebben om met een computer te kunnen
werken. Voor specifieke problemen of vragen is er een beheerder aanwezig.
Het internetcafé is niet bedoeld als gelegenheid voor een computeropleiding of opfriscursus.
Voor een computeropleiding of opfriscursus of heeft men hier vragen over, dan kunt u contact op
nemen met de beheerder.
Het internetcafé is een onderdeel van de Stichting Steunpunten De Marne
U mag gratis en voor niets eens langs komen als u belangstelling of vragen heeft over
computergebruik.
Ik hoop dat bovenstaande voor iedereen duidelijk is en hopelijk tot ziens in het internetcafé.
Met vriendelijke groet Jaap Mulder

Dorpsconciërge.
Jos Kadijk dorpsconciërge, is op maandag- en dinsdagmorgen aanwezig in
Het Ontmoetingspunt Hunsinokade nr. 5
U kunt bij hem terecht voor kleine klusjes in en om het huis.
Die klusjes zal hij dan op maandag- en dinsdagmiddag uitvoeren.
Hier zijn wat voorbeelden van werkzaamheden die hij zoal voor U kan doen.
Eerdaags gaat bv. de verwarming weer aan en moet deze worden bijgevuld
of de tuinstoelen moeten naar zolder en de zoldertrap is te zwaar.
Eén telefoontje naar Jos en hij helpt u uit de brand.
Lampen vervangen, ga niet zelf op een trap staan maar bel Jos.
De televisiezenderss opnieuw instellen, ook daar draait Jos zijn hand niet voor om.
Lampen ophangen, kasten in elkaar zetten of uit elkaar halen,
snoeren vervangen…..
Kortom, hij is de duizendpoot die U kan helpen.
Helaas heeft hij nog niet veel te doen en dat is heel jammer
want voor je het weet wordt hij weer wegbezuinigd
omdat toch niemand gebruik maakt van zijn diensten.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten want die bedragen € 1,00 euro per half
uur.
U kunt op maandag en dinsdag morgen ook altijd even bij hem langs, de koffie
staat klaar.
Telnr Jos Kadijk: 06-308224681

Eindelijk is de complete sloop van Wilhelminastraat noord een feit.

Nieuws van het Visserijmuseum
Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek Poëzie. Deze is van 1 tot en met 10 oktober. De
scholen van Zoutkamp, Peasens en Wierum hebben samen een boek gemaakt met tekeningen en
poëzie over de ramp van 1883. Het boek heet Dag zee, donkere zee. Deze is te koop bij het
visserijmuseum/VVV voor €12,50. Alleen in de boekenweek is het boek in de aanbieding, dan kost
hij maar € 10,00.
Verder willen wij uw aandacht voor het volgende. Er worden regelmatig dingen aangeboden voor
het museum. Daar zijn we altijd erg blij mee, maar soms zijn het dingen die we al hebben of die
geen museale waarde hebben. Nu is het zo dat we bezig zijn met het registreren van alle artikelen.
Dit om een geregistreerd museum te worden. En dan kunnen we ook aanspraak maken op
bepaalde subsidies. Om alle artikelen te registreren is het handig om te weten van wie we het

gekregen hebben, wat het precies is, hoe oud en van welk materiaal enzovoort. Ook is het
mogelijk om dingen in bruikleen te geven. Als u iets heeft voor ons is het handig om van te voren
te vragen of wij er belang bij hebben. Iemand van het bestuur kan dan bij u langs komen om te
kijken. Op het moment dat het naar het museum wordt gebracht, wordt er dan een formulier
ingevuld waar uw handtekening op komt. In het geval van schenken ziet u op dat moment af van
het artikel. Als het om bruikleen gaat, krijgt u zelf ook een bruikleenovereenkomst. Zodat u een
bewijs hebt dat het uw eigendom is.
Ook zijn we nog op zoek naar een of meerdere rondleiders. Op dit moment hebben we een vaste
rondleider en soms zijn er wel meerdere rondleidingen op een dag. Vindt u het leuk om voor
groepen een praatje te houden over de visserij, meld u dan aan bij het visserijmuseum. Of bij een
van de bestuursleden.

Hieronder volgt een greep uit de inzendingen van de beide scholen uit Zoutkamp.

Dit gaat over de ramp van paersens en zoutkamp in 1883 .
Er is een verhaal op radio noord geweest .
en de scholen uit zoutkamp , wierum en uit paersens .
En daarom is er een kunstenaar op de scholen geweest om een boek te maken .
Met de kinderen van de scholen en er is een boek van gemaakt met de titel:
Dag zee donkere zee .
Zijn de scholen naar lauwersoog geweest .
Voor het boek presentatie in restaurant Het boze wijf .
en ze hebben een soort diá Gemaakt.
dat was op een schip en zo zach de diá er een beetje uit: de scheepslieden gingen een speletje
ganzen bort spelen . met de platen van de kinderen met geluiden .
daarna werd het gepresenteerd door Lenie Bulthuis .
die het presenteerde het en een paar mensen en een leraar van de ichthus school
zijden er iets over.
daarna werden er een paar kinderen opgenoemt die hun gedicht moesten voorlezen .
en mochten als eersten het boek in ontvangst nemen .
daarom gingen ze naar buiten en er kwam een schip .
Waar de boeken op stonden .
dus zij moesten de eerste er afhalen daarna kreeg de rest een boek daarna gingen ze naar ze
weer terug naar school. Einde Joost
ZK 1
Het schip gaat naar zee
In de wind, de lente
Zwarte muts tegen de regen
Sterke benen, een oorbel van goud.
Vissen in zijn schatkist, de boot zonder motor
Veel vis is vrolijk, weinig verdrietig
Als hij zijn boontjes eet.
Groep 1 / 2

In augustus gingen groep 7-8 van de ichthusschool uit zoutkamp naar lauwersoog. Naar het
restaurant het Boze Wief. En daar werd het boek :Dag Zee Donkere Zee gepresenteerd door
Lenny Bulthuis. En een paar kinderen moesten hun gedicht voor lezen. En die kregen het eerste
het boek overhandigd , en toen gingen we weer terug maar het restaurant. En toen kregen we
allemaal een het boek :Dag Zee Donkere Zee.
In het boek staan gedichten van de scholen uit Zoutkamp,Paersens,Wierem en de soltekampe.

Een zee is een zee
waar boten varen
krabben wonen en
heel veel vissen.
Lampvissen, zwaardvissen
en walvissen.
Is het water boos
dan heeft de zee een grote mond,
de zoute zee, de vieze zee.
Er wonen witte vlokken op het water
en mensen fietsen niet in de zee.
Maar als de zee rood is dan
zijn er knikkers voor de vissen
een radio voor de giraffe
die woont in onze zee die
smaakt naar chocolade,
naar aardbeienijs. Er waren
nog steeds veel vissen,
heel veel vissen maar dan in een huis
met glas voor het raam en
een fiets bij de voordeur.
In onze rode zee fietsen
wij langs de zee.
Groep 1 / 2

Olle wiev'm gymnastiek:)
Echt niet! Iedere dinsdag van 20.30-21.30 uur werken wij ons in het zweet in de gymzaal. Wat we
doen?? We verbeteren onze conditie en onze spieren.
Tevens geeft het mentaal een super gevoel een uurtje trainen!
De les ziet er als volgt uit: een warming up van ongeveer tien minuten. Op (gemiddeld tempo)
muziek leren we een oefening aan; op deze manier worden de spieren lekker warm zodat ze werk
kunnen verrichten zonder blessures op te lopen. Na deze tien minuten drinken we een slokje; dit
is belangrijk omdat je tijdens het sporten veel transpiratievocht verliest. We gaan nog even door
met de aangeleerde oefening op snelle muziek. Je hartslag gaat omhoog; dit is goed om het
uithoudingsvermogen te trainen, tevens is het een goede vetverbrander! De oefening is iedere
keer weer anders en niet heel erg moeilijk, als je een tijdje met de training meedoet zal je al snel
de herhalende bewegingen herkennen en gemakkelijk oppakken.
Op de helft van de les aangekomen gaan we de spieren van de armen, de benen, de buik, de rug
en de billen aanspreken. Dit doen we door middel van makkelijk uit te voeren bewegingen met of
zonder hulpmiddelen.
Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon een keer meedoen! De les is geschikt voor "jong en oud".
Op dinsdagavond 16 september en 7 oktober bestaat de mogelijkheid een gratis lesje te volgen.
Lukt het niet op deze genoemde data; je bent altijd welkom om met ons mee te trainen.
Sportieve groeten van ons allen

Meespeelmiddag obs Solte Campe
Maandag 6 oktober organiseert de Solte Campe weer een meespeelmiddag voor alle kinderen van
3 jaar uit Zoutkamp en omgeving.
Hoe ziet de middag er uit ?
We beginnen in de kring met een verhaaltje en een liedje. Daarna mag er gespeeld en geknutseld
worden, terwijl de ouders in de gemeenschapsruimte een kopje thee of koffie krijgen. Ze kunnen
ook de school bekijken en er wordt een fotopresentatie vertoond van een dag in groep 1/2.
Het doel van de middag is om kinderen en ouders een indruk te geven van de dagelijkse gang van
zaken in onze kleutergroep. Uw bezoek is uiteraard geheel vrijblijvend.
De kinderen en hun ouder(s) worden om 14.00 uur verwacht en het is om
15.15 uur afgelopen. Opgave vooraf is niet nodig.

Brandweer nieuws
hallo inwoners van Zoutkamp, het is eens weer tijd om jullie weer even te
informeren over het reilen en zeilen van het brandweerkorps Zoutkamp, we
zijn tot nu toe vanaf Januari 25 x uitgerukt voor verschillend calamiteiten,
en om onze vaardigheden op peil te houden wordt er ook 2x per maand
geoefend, en we gaan met het korps eind September naar het
oefencentum op de Maasvlakte bij Rotterdam, daar kan men realistisch oefenen met o.a.
woningbranden,scheepsbranden, tankautobranden, enz., dit alles gebeurt zo realistisch mogelijk,
dus ze steken daadwerkelijk een schip of woning in de brand, en het kan er dus “heet “aan toe
gaan, verder wordt er achter de schermen ook het een en ander gedaan, zo is een commissie van
6 personen al meer dan een jaar bezig met het vervangingsplan om de beide voertuigen te
vervangen, met als resultaat dat het chassis van de nieuwe tankautospuit eind dit jaar bij de
opbouwer aan komt, en we hopen dat het voertuig midden 2009 klaar is voor gebruik, het nieuwe
manschappenvoertuig is ook besteld en komt vermoedelijk in oktober of november aan, wij gaan er
dan nog verschillend materialen in bouwen en doen dat zelf in onze vrije tijd, in de tweede week
van Oktober vinden de manschappen oefeningen weer plaats op de Willem Lodewijk van
Nassaukazerne in het dorp Marnehuizen, dit is een prachtige locatie voor het houden van
oefeningen, hieraan wordt meegewerkt door alle vrijwilligers van verschillende korpsen uit de regio
westerkwatier, waar ook wij onder vallen als brandweerkorps, verder vinden er in de laatste week
van Oktober OVD (officieren van dienst) trainingen plaats op verschillende locaties in en rond de
haven van Zoutkamp plaats, hieraan wordt door verschillende vrijwilligers van ons korps
meegewerkt, dus het wordt weer een drukke tijd voor ons, zo is ook het cursus seizoen weer
begonnen en gaan enkelen van ons weer de wintermaanden op cursus, en bijscholingcursussen
voor de bevelvoerders staan ook weer voor de deur, deze bestaan uit een theorie cursus en
aansluitend een praktijkdagcursus, ook gaat iedere bevelvoerder om de drie jaar naar een
tweedaagse dagcursus op de oefenlocatie van RISC op de Maasvlakte, dit alles maakt het “vak”
brandweerman zeer afwisselend, en dan doen we de collecte van de Nederlandse
Brandwondenstichting op 8 Oktober met een aantal vrijwilligers er ook nog even bij.
Namens het vrijwillige brandweerkorps Zoutkamp,
Hans Abbas.

Ol Striedersdag 2008 :
Wij als brandweerkorps Zoutkamp hebben op 30 Augustus jl. alweer de tweede “Ol
Striedersdag”georganiseerd,ook deze tweede keer was deze bijeenkomst weer georganiseerd
door de oud brandweermannen Janpie Oostindiën en Jan v/d Veen samen met Willem Bos, de
opkomst was wat magertjes, maar toch konden we op zaterdagmiddag twaalf voormalige
brandweermannen en een vrouw verwelkomen, en die werden hartelijk begroet, na de opening
door de ploegchef Hans Abbas werd de inhoud van de middag door Willem Bos uitgelegd, na een

kop koffie hebben we de oud brandweervrijwilligers meegenomen naar de jachthaven alwaar onze
brandweerboot al in het water lag, daar konden ze een vaartochtje mee maken, en daar het
schitterend weer was werd daar veel gebruik van gemaakt, de rest van de groep werd door de
vrijwilligers bijgepraat over de nieuwe materialen die we nieuw hebben gekregen, w.o. het nieuw
hulpverleningsgereedschap,rookventilator, draagbare motorspuit in de boot en nog vele andere
dingen, dit alles viel bij de oud vrijwilligers in goede aarde om even weer op de hoogte te worden
gebracht van de nieuwste materialen, want eens een brandweerman geweest dan ben je ermee
besmet en blijf je altijd brandweerman, na verloop van tijd zijn we weer teug gekeerd naar de
kazerne waar de verhalen uit vervlogen tijden onder het genot van een hapje en drankje over en
weer werden verteld, dus een gelaagde middag voor de “Ol Strieders”
De vrijwilligers van het Zoutkamper brandweerkorps.

Tweede ol strieder dag korps Zoutkamp
Zaterdag 30 augustus jl. werd voor de tweede keer de ol strieder dag van het korps Zoutkamp
georganiseerd. Tijdens deze dag komen alle oud brandweerlieden van Zoutkamp bijeen in de
nieuwe kazerne waar ze ontvangen worden door het huidige korps.
Na ontvangst met koffie en cake werd de
brandweerboot te water gelaten, waarna er
de mogelijkheid was om mee te varen op het
Reitdiep. Daarnaast werd het nieuwe
hulpverleningsgereedschap en het nieuwe
waterkanon gedemonstreerd aan de ol
strieders.
Terug in de kazerne kwamen talloze verhalen
van ‘toen’ weer boven. Al met al kijkt een
ieder weer terug op een geslaagde ol strieder
dag !
Namens de organisatie:
Jan Oostindiën, Jan v/d Veen en Willem Bos

Thema- ochtend op de Solte Campe
Maandagmorgen 6 oktober organiseert de Solte Campe een thema- ochtend. Deze ochtend is
bedoeld voor alle ouders van de Solte Campe, maar ook andere belangstellenden zijn welkom;
bijvoorbeeld ouders van peuters.
De thema- ochtend is een jaarlijkse activiteit en de start van ons voorleesproject. Ieder jaar maken
we een programma; in voorgaande jaren kwamen ‘voorlezen’ en ‘de taalontwikkeling’ aan bod.
Dit jaar is er een boekenmarkt, waar boeken gekocht en/ of geruild kunnen worden. Verder komen
de Kinderboekenweek en poëzie aan de orde en vertellen we iets over het Tutor- lezen en de
bibliotheek bij ons op school.
De ochtend is vooral bedoeld als ontmoetingsplaats voor ouders, waar gelegenheid is om te praten
over het belang van en het plezier in lezen en hoe je dat als ouders kunt begeleiden en stimuleren.
U bent van harte welkom; het is van 10.00 tot 11.45 uur in de gemeenschapsruimte van de school.

Betreft: Open Dag voor Omstanders van Verslaafden
Open Dag voor Omstanders van Verslaafden.
Op zaterdag 4 oktober organiseert Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad in samenwerking met
Stichting Coke Van Jou een Open Dag voor Omstanders van Verslaafden in de provincie
Groningen. Steunpunt Mantelzorg zet zich in voor mensen die vanuit een persoonlijke relatie
zorgen voor een naaste, bijvoorbeeld kind, partner of buur. Stichting Coke Van Jou is in 2005
opgericht als steunpunt en kenniscentrum voor partners, familie en vrienden van alle soorten
verslaafden in het land.
De Open Dag wordt gehouden in het gebouw van Humanitas Groningen-stad.
Samen leven met iemand die verslaafd is, is vaak erg moeilijk. Omstanders proberen de
verslaafde te helpen en raken hierdoor zelf in de problemen.
Helaas richt de hulpverlening zich met name op de verslaafde. Omstanders krijgen vanuit die hoek
weinig tot geen hulp en ondersteuning. Vandaar deze Open Dag waar Omstanders centraal staan.
De informatie, ondersteuning en ontspanning is op hen afgestemd.
Op het programma staan lezingen, een informatiemarkt en er zijn mensen van de zelfhulpgroep
aanwezig. Daarnaast kunnen deelnemers zich inschrijven voor een individueel consult met een
therapeut of psycholoog, een massage en/of een workshop. Entree en deelname is gratis.
De open dag vindt plaats bij Humanitas (Akerkhof ZZ 22) te Groningen en is van 10.30 tot 16.00
uur.
Aanmelden.
Iedereen die met deze problematiek te maken heeft is van harte welkom op zaterdag 4 oktober.
Men moet zich aanmelden voor deze bijeenkomst door zich in te schrijven via de site
www.cokevanjou.nl, of te bellen met Humanitas tel. 050-3126000 of te mailen met
mip@noord.humanitas.nl. Mensen die eerder hebben deelgenomen aan zo’n Open Dag zijn ook
nu weer van harte welkom.

Pelsters over de grens.
Als je wordt gevraagd wil je wel even naar Warschau om garnalen te pellen bij de Nederlandse
ambassade aldaar, dan hoef je daar niet lang over na te denken.Aagtje en Lies gaan op woensdag
23 april 2008 richting schiphol samen met de heren Smid en Koning van de visafslag Lauwersoog.
Na wat vertraging komen we rond middernacht aan in ons hotel.
Donderdag 24 april worden we om ongeveer 11.00 uur verwacht bij de Nederlandse ambassade .
Daar aangekomen worden we zeer hartelijk ontvangen en worden we even rondgeleid door het
gebouw. Daarna gaan we onze stand inrichten en moeten we ons gaan omkleden in onze oude
kleding zoals we altijd gekleed gaan tijdens de peldemonstraties en vanzelfsprekend moeten we
de klompen niet vergeten.
Nu succes verzekerd want er was zelfs een medewerkster van de ambassade die haar pumps
verruilde voor de klompen van Aagtje en er werden vele foto’s van gemaakt, geweldig.
De receptie was ter ere van koninginnedag die wij op 30 april vieren. De gasten kwamen uit de top
van het bedrijfsleven, politiek, corps diplomatique etc.
Ook waren de president en zijn echtgenote aanwezig (zij kreeg een tulp aangeboden die naar haar
was genoemd). Gelukkig konden wij de vele vragen over de garnalen en het pellen beantwoorden
want er waren veel gasten die Nederlands spraken.
Men was zeer dankbaar dat wij de moeite hadden genomen om even naar Warschau te komen om
garnalen te pellen voor al die gasten, maar wij hebben toch wel even Zoutkamp en Lauwersoog op
de kaart gezet.

Bij deze zijn wij de bedrijven die dit voor ons mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar.
Het was een hele bijzondere, tevens geweldige ervaring, helemaal als je op weg naar het ontbijt ook
nog met onze minister van buitenlandse zaken M. Verhage in de lift staat te praten. Het was in een
woord geweldig.
Aagtje v/d Veen en Lies Visser.

Dorcas voedselactie
Op woensdag 5 november wordt er weer voedsel ingezameld voor de allerarmsten in OostEuropa. Hiervan worden voedselpakketten samengesteld die worden verzonden naar landen als
Roemenië, Oekraïne, Moldavië en Rusland.
De voedsellijstjes zullen t.z.t. in de kerk, bij de Spar en bij Yvonne Cosmetics liggen.
U kunt uw voedsel inleveren op
woensdag 5 november tussen 16.00 en 17.00 uur bij de Nieuwe – en Oude Kerk.
Bij voorbaat dank.
Werkgroep Diaconaat

NIEUWE AANWINSTEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS
ROMANS
Andrews, Virginia – Geheimen op zolder (thril.)
Archem, Joanne A. van – De verdwenen bruid (streekr.)
Berg, Sandra – Een kwestie van vertrouwen (fam.)
Berg, Gretje van der – De windroos (fam.prot.)
Cain, Chelsea – Hartzeer (thril.)
Candish, Louise – Omdat jij er niet meer bent (fam.)
Claes, Catalijn – De griendwerkers (str)
Dahl, Arne – Europa blues
Dorsten, Johan van – Waar liefde woont (streekr.)
Evans, Harriet – Eeen hopeloze romantikus (rom.)
Fforde, Katie – Praktisch perfect
Fossum , Karin – Het huis der dwazen (psych.)
Fredriksson, Marianne – De zondvloed (bijb.)
Grafton, Sue – De T staat voor tevergeefs (det.)
Grisham, John – De aanklacht (thril.)
Gudbergur, Bergsson – De zwaan
Hassel, Sven – Pantser des doods (oorl.)
Hilderbrand, Elin – Op blote voeten
Kellerman, Faye – Het verbrande huis (det.)
King, Stephen – Duma (griez.)
Kingsbury, Karen – Met hart en ziel (fam.prot.)
Lindell, Uni – De honingval (thril.)
MacDonald, Sara - Waterdans
MacKinley, Tamara – Het land achter de horizon (hist.)

MacNamee, Eoin – 00.23: Parijs, 31 augustus 1997
Maele, Geert van – Kasteelgeheim
Mankell, henning – De Chinees (det.)
Mansell, Jill – Scherven brengen geluk (rom.hum.)
Marklund, Liza – Levenslang (thril.)
Meer, Gerda van der – Iedere dag opnieuw (fam.)
Mills, Kyle – Olievlek (thril.)
Montefiore, Santa – De Franse tuinman (rom.)
Noorlander, Eva – In dubio (thril.)
Patterson, James – De affaire (thril.)
Pellegrino, Nicky – De granaatappelboom
Peters, Karin –nAgneta’s erfenis(rom.det.)
Pol, Marieke van der - Bruidsvlucht
Robotham, Michael – Gebroken (thril.)
Rooyens, Monique – De wereld aan je voeten (rom.hum.)
Smith, Tom Rob – Kind 44 (thril.)
Steel, Danielle – Zussen (fam.)
Terlouw, Jan en Sanne – De apotheker (det.)
Thijsssing – Boer, Henny – De vader van mijn kind (fam.)
Thørring, Jorun – Poppenspel det.)
Ven – Rijken, Ria van der – Pijnlijk verleden (fam. prot.)
Verkerk, Anita – Leve de liefde
Vreugdenhil, Mies – Een veilig huis(fam.prot.)
Winter, Leon de – Het recht op terugkeer
Wisse, Clemens – Dan liever boerenknecht (streekr. hist.)
INFORMATIEVE BOEKEN
ANWB gids – Goedkoop kamperen
Arem, Edouard van – 70 jaar Beatrix ; de mooiste foto’s
Botermans, Jack – Oranje boven: een schatkamer vol herinneringen
Brown, Sandra – Het einde van de onschuld
Groningen, Merel van - Misleid
Holloway, Beth – Lieve Natalee : het ware verhaal over Natalee Holloway
Kol, Eva – Hyves
Laskier, Rutha – Dagboek januari –april 1943
Scattergood, Emma – De complete survivalgids voor kersverse ouders
Shirihai , Hadoram – Gids van alle zeezoogdieren
Spek, Kees van der – Achter de schermen bij Peter R. de Vries
Starten met internet en e – mail met Windows Vista
Verlinden, Rob – Een tuin die bij je past
Wiel, Marjan van der – Tuinkaarten
Zoek & vind tuinvragen - gids

Dienstregeling Flexbus de Marne in gevaar
Van de Flexbus wordt steeds meer gebruik gemaakt en daarmee heeft de Flexbus zijn functie voor
de bewoners van de dorpen waar de bus door heen rijdt wel bewezen.
Met de Flexbus kan gemakkelijk en goedkoop worden gereisd naar de voorzieningen in Leens en
Zoutkamp en vice versa. In Wehe den Hoorn kan overgestapt worden op lijn 65 naar en van
Groningen.De Flexbus rijdt tussen 7.00 en 18.30 uur van Zoutkamp via Niekerk, Houwerzijl,
Zuurdijk, Warfhuizen en Wehe den Hoorn naar Leens en weer terug.
Door een dreigend tekort aan vrijwilligers ontstaat het gevaar dat besloten moet worden om het
aantal ritten te verminderen en daarmee de dienstverlening te beperken.
We doen dan ook een dringend beroep op mensen in bezit van rijbewijs B en niet ouder dan 70
jaar om minimaal 1x per week 4 uur op de bus te rijden.
Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek en vervolgens een rijtest en een medische
keuring.Voor vrijwilligers die buiten Zoutkamp wonen is een reiskostenvergoeding mogelijk
Wat bieden wij ?
Een gezellige werksfeer en veel contacten met reizigers. In de eerste periode wordt u opgeleid en
begeleid door ervaren collega’s en krijgt u een medische keuring. Daarna rijdt u zelfstandig en
wordt het dienstrooster in overleg met u vastgesteld. Natuurlijk bent u als vrijwilliger tijdens uw
werkzaamheden verzekerd. Tijdens de jaarvergaderingen kunt u uw stem laten horen.
Meer informatie en opgave via www.flexbusdemarne.nl of tel. 06-53 78 01 50.

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker De Stoettrommel, Sluisweg 2c
Dier, kado, hengelsport Jokadie, 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
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open m.u.v. zondag
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
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Postkantoor Bergstra), tel 401382, iedere dag open m.u.v.
zondag
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, 06-12849237
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
Hengelsport Zoutkamp, Churchillweg 26
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
Zijlstra’s Tweewieler en Reparatiebedrijf, Vishalstraat 2, 401374, b.g.g. 401205

