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Agenda
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8, 21 juli, 5, 18 aug.
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14 juli
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1 aug.
18 aug.
juli, aug.
25/26 sept.
10 sept. 2011

Kinderspelweek.
Kindermarkt, van 16.00-18.00 uur, Sportpark Toercamp.
Koffiedrinken, 9.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Kaarten maken, 13.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Reisje naar Klompenmuseum Eelde, 13.00 uur, Noorderschans.
Eettafel, 12.00 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
De doe-het-zelver, cabaratiervoorstelling, 19.00 uur, Neptunes Ulrum.
Reisje Noord-Groningen, 13.30 uur, Noorderschans.
Matineevoorstellingen ’t Stinkt op Soltcamp, Eya Popeya (StiPP), Visserijmuseum.
Tocht om de Noord.
Slag om Zoutkamp.

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

Dorpsconciërges en klusjesdienst
Heeft u nog zo'n klusje liggen waaraan u niet toekwam omdat u dit niet kunt doen? Bijvoorbeeld omdat u
even uit de running bent? Door een klein blessure, door een ziekte of ander ongemak?
Dan kunt u een beroep doen op de dorpsconciërges die in de ontmoetingspunten aanwezig zijn.
U moet u wel realiseren dat het hier om een diensverlening gaat die ontwikkeld is opdat mensen zolang
mogelijk thuis te kunnen wonen. En die beperkt zijn in hun mogelijkheden (financieel en/of lichamelijk) een
aantal zaken op te pakken. De klusjes mogen absoluut niet structureel van aard zijn (bijvoorbeeld
tuinonderhoud is zo'n klus die telkens terug komt en aan een regulier bedrijf uitbesteed moet worden!) en
niet concurrerend met een regulier bedrijf.
Voldoet uw vraag aan deze criteria? Dan kunt contact opnemen met de dorpsconciërges:
Peter van Valen
06-30833845
Bram Nubé
06-30510373
Albert Wessels
06-10837157
Diny Meinardi
06-30823246
Jeroen Kim
06-30473773

Schoolreizen obs Solte Campe
Maandag 14 juni jl. zijn de kinderen van groepen 1 t/m 6 op schoolreis geweest.
Groep 1-2 is met de bus naar Nienoord in Leek geweest.
De groepen 3 t/m 6 zijn naar het attractiepark Drouwenerzand geweest. Het was een zonnige dag. De
kinderen kwamen moe, maar voldaan terug in Zoutkamp.

Feestelijk Jubileum Haven Hunzegat
26 juni jl was het zover: Gert en Marga van den Broek beheerden alweer 10 jaar Jachthaven Hunzegat. Dit
werd natuurlijk gevierd met de liggers, sommige van hen zijn al meer dan 20 jaar klant op de haven. Er was
een feestelijke barbecue en als verrassing zorgde het Jazzfanfare voor een weergaloos optreden, net zoals
zij 10 jaar geleden ook deden. Het werd een feest! Een prachtige avond met niet alleen een schitterende
zonsondergang maar ook nog een sfeervolle volle maan! Aan het einde van de avond werden er 10
wenslampionnen de lucht in gelaten met daarop de wensen van iedere feestganger voor jachthaven
Hunzegat. Bij deze willen wij ook u in Zoutkamp danken voor het in ons gestelde vertouwen, al 10 jaar lang!!
Hier onder een impressie:

Slag om Zoutkamp
Het is alweer 3 jaar geleden. De hele nacht heeft het gegoten. Bakken water vielen uit de hemel naar
beneden. Ik heb geen oog dicht gedaan. Dit kon niet, dit mocht niet. Nu zal alles in het water vallen.
Om zeven uur zouden we de dag beginnen in onze “honk”. Alles en iedereen zou het komende uur zich
verzamelen bij het jeugdgebouwtje van de Hervormde kerk. Daar aangekomen zakte mij de moed diep in de
schoenen. Waar waren we aan begonnen. Dit was gedoemd te mislukken. De warme bakker zou broodjes
brengen voor de vele lunchpakketten voor onze gasten (zouden we wel genoeg hebben?). Het duurde
vreselijk lang. Kwam alles nu wel op tijd klaar? Enkele dames uit het dorp zullen het zich nog goed
herinneren. De zenuwen begonnen toe te slaan.
De zon begon te schijnen… letterlijk en figuurlijk.
Uiteindelijk zou het een schitterende zonnige dag worden. Zoutkampers waren spontaan aan het versieren
geslagen en boden vanuit allerlei hoeken hulp aan. Iedereen was druk, maar vooral gezellig bezig met
elkaar en met het doen slagen van deze bijzondere dag.
Eén dingetje ging fout. Mensen stonden te vroeg op de dijk te wachten op “de slag”. Maar toch… die “slag”
was toch geweldig. Al die Zoutkampers die vol overgave stonden te zingen en te acteren. Wat een talenten.
Geweldig om te zien. En het decor… dit kon niet beter.
Nu ik dit schrijf, krijg ik spontaan kippenvel. Wie had dit kunnen bedenken.
Ieder was enthousiast en kreeg een gevoel van eenheid. Een geweldige dag in ons eigen mooie dorp.
Het was van te voren moeilijk in te schatten hoeveel werk en inspanning dit allemaal van iedereen zou
vergen. Maar het was meer… meer dan de moeite waard.
En daarom… Doen we het nog 1 keer.
“Slag om Zoutkamp”
10 september 2011

Bedankje
Ons 55-jarig huwelijksjubileum op 3 juni jl. is een feest geworden, mee door de vele attenties, kaarten en
bloemen. Hartelijk dank daarvoor!
Jaap en Trijn Frik

Matineevoorstellingen van Poppentheather Eya Popeya (StiPP) " 't Stinkt op Soltcamp" in het
Visserijmuseum Zoutkamp.
In juli en augustus vinden er matineevoorstellingen plaats in het Visserijmuseum Zoutkamp. Het is geschikt
voor alle leeftijden. Op de volgende data wordt gespeeld om 14.00 uur. 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17, 24 en
31 augustus. U kunt een kaartje kopen bij de kassa van het visserijmuseum á € 5,50. Bent u met een groep
dan kunt u ook buiten deze tijden een afspraak maken. Voor informatie of boekingen Esther Toxopeus 0612293397 of VVV Zoutkamp 0595-401957.
Berichten uit het Ontmoetingspunt “De Noorderschans”.
Activiteiten juli t/m augustus 2010
Juli
Donderdag
8 juli
Dinsdag
13 juli
Woensdag
21 juli
Woensdag
28 juli
Augustus
Donderdag 5 aug.
Dinsdag
10 aug.
Woensdag 18 aug.
Woensdag 25 aug.

Koffiedrinken
Kaarten maken
Koffiedrinken
Eettafel

9.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
12.00 uur

Koffiedrinken
Kaarten maken
Koffiedrinken
Eettafel

9.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
12.00 uur

Stichting Welzijn Ouderen organiseert :
Woensdag 14 juli een reisje naar het Klompenmuseum in Eelde. Eigen bijdrage € 5, 00.
Vertrek van de Noorderschans om 13.00 uur.
Woensdag 18 augustus een reisje door Noord Grongingen en een visje eten op Lauwersoog.
Eigen bijdrage € 5, 00 euro. Vertrek 13.30.
Voor beide uitstapjes kunt u zich opgeven bij de conciërge Albert Wessels, tel : 0610837157
Voor alle duidelijkheid willen we u er nog eens op attent maken dat de activiteiten in Het Ontmoetingspunt
voor iedere inwoner van Zoutkamp toegankelijk zijn. Nog steeds horen wij dat er mensen zijn die denken dat
alleen de bewoners van de Noorderschans er gebruik van kunnen maken.
Komt u ook een keertje langs om een kop koffie te drinken? Tot ziens in Het Ontmoetingspunt !
Het bestuur.

Geslaagde Jubileum gymnastiekuitvoering van D.O.S. Ulrum
Op zaterdag 29 mei 2010 vierde gymnastiek vereniging D.O.S (door Oefening Sterk) uit Ulrum haar 75 jarig
Jubileum. Dit werd gevierd door een uitvoering in de sporthal in Leens. De kinderen hebben wekenlang
geoefend en hebben ook erg goed hun best gedaan. Ongeveer 80 kinderen deden mee met de uitvoering.
De jongste leden (de peuters) deden een hoepeldans en lieten zien dat ze al koprollen, kunnen maken en
over de evenwichtsbalk kunnen lopen. De kleuters sprongen trampoline kast en lieten hun kunsten ook op
de brug, balk en lange mat zien. Groep 3 deed een dans met linten en een toestelronde, groep 4 deed
oefeningen op lange mat en kruislings door elkaar heen. Groep 5 ging duo springen, groep 6-7-8 had een
minitrampoline nummer met komische facetten. De turngroep liet zien wat ze al kunnen op balk, brug en
lange mat en de oudste meiden lieten met zijn tweeën een vloer oefening zien. De Tumbling-groep heeft een
demo gedaan met blacklights, dus de hele zaal was donker en alleen maar paarse lampen; met witte kleding
geeft dit een heel leuk effect.
Bij deze willen we ook iedereen bedanken die zich de afgelopen 75 jaar heeft ingezet voor de
gymvereniging, zoals bestuursleden, leiding, donateurs en natuurlijk alle leden en oud-leden. Wij kijken terug
op een zeer geslaagde uitvoering waarin ook de oude dingen van vroeger naar voren kwamen, zoals een
projectie met allemaal foto’s van vroeger en nu, en ook oude oefeningen en kleding zijn in de uitvoering
verwerkt. We gaan nu op naar de 100 jaar!!!

Wie heeft mijn vlag geleend??????
Mijn vlag hing heerlijk buiten te wapperen totdat iemand hem even wilde lenen. Op zich niet erg maar je zou
hem natuurlijk ook even terug kunnen brengen.
Wie verrast mij en zorgt dat als ik wakker word mijn vlag er weer hangt. Degene die hem geleend heeft kan
hem weer terug bezorgen, ergens aan de hunsingokade, je weet wel!!!!!!!
(Eventueel mag je het ook bij een van de redactieleden brengen dan zorgen zij dat ik hem terug krijg.)

Wie de schoen past trekke hem aan
Zwenmmen achetr de dijk. Het gebeurt al generaties lang. Eerst toen het water nog zout was in de
toenmalige Lauwerszee. later in het zoete water. 's Avonds als de Schiermonnikoogboot aankwam klonk het
dan "d'r eefkes oet jonges, boot komt 't eraan". Soms blauwbekkend stond de jeugd dan aan het eind van
het korte hoofd te wachten tot de badgasten, overigens onder grote publieke belangstelling van veel overige
dorpelingen vertrokken waren. Leven en laten leven, niet waar. Tegenwoordig is het niet anders.
De jeugd zwemt nog steeds achter de dijk en de toeristen zijn er nog steeds. Alleen springen van de brug en
sluis mag niet meer. Aan de brug hangen is niet alleen verboden maar ook nog eens levensgevaarlijk.
Verder is het nog steeds net zo gezellig als voor jaren terug.
Alleen is er schijnbaar een aantal mensen dat het toch probeert te verpesten voor veel anderen. Zoals
bijvoorbeeld toiletpapierin de wc's proppen, per rol wel te vertaan. Naast en achter passerende bootjes
springen, overigens ook niet zonder gevaar door af en toe rond zwiepende pikhaken.
En vernielingen te plegen aan spullen van aanleggende bootjes.
Willen we de gedoogstatus van zwemmen achter de dijk houden dan zullen we ons met elkaar toch een
beetje netjes moeten gedragen. Overigens, wie de schoen past trekke hem aan.

Handtekeningen aangeboden aan minister
Op zaterdag 19 juni werden de tijdens de pinksterdagen verzamelde10.000 handtekeningen op Lauwersoog
aangeboden aan minister Gerda Verburg. Deze was hier in het kader van het werelderfgoed Nederland en
dan speciaal de waddenzee. De handtekeningen werden door Garnalenkoningin Esther Rutgers
aangeboden.
Op de bovenste foto staan van links naar rechts:
Tamme Bolt (ZK 13), Johan Rispens (ZK 18), Ilse Rispens, minister Gerda Verburg,
garnalenkoningin Esther Rutgers, Henk Buitjes (ZK 37) en Wim Nienhuis (ZK 2).
Foto’s: Fotoveen.

Bericht vanuit het ONTMOETINGSPUNT v.d. “De Noorderschans”aan de Hunsingokade
Van maandag tot vrijdag kunt u ’s morgens altijd terecht voor een kopje koffie. En als er een klusje bij u
gedaan moet worden (wat u zelf niet kunt doen), kunt u altijd bij Albert Wessels terecht. Hij zorgt ervoor, dat
er iemand bij u langs komt die u kan helpen. Onder klussen verstaan wij geen grote klussen bijvoorbeeld
behangen of grasmaaien. Maar moet er een lamp vervangen worden of iets anders en u durft niet meer op
de trap, dan kunt u altijd de conciërge van STEUNPUNT inschakelen.
De activiteiten van juli zijn:
Donderdag 8 juli om 9.30 uur gezellig koffiedrinken (kom gerust eens langs!)
Dinsdag 13 juli om 13.30 uur kaarten maken.
Woensdag 21 juli om 9.30 uur gezellig koffiedrinken.
Woensdag 28 juli gezamenlijk eten om 12.00 uur (schuif eens aan, maar meld wel even een paar dagen
van te voren dat u ook mee wilt eten. Dat kan bij Trijn Zijlstra, tel. 402153, of bij de conciërge Abert Wessels.
De kosten zijn € 8,00 incl. een consumptie.)
Activiteiten in augustus:
Donderdag 5 augustus om 9.30 uur gezellig koffiedrinken.
Dinsdag 10 augustus om 13.30 uur kaarten maken.
Woensdag 18 augustus om 9.30 uur gezellig koffiedrinken.
Woensdag 25 augustus gezamenlijk eten om 12.00 uur (een paar dagen van te voren opgeven als u mee
wilt eten bij Trijn Zijlstra, tel. 402153. of bij de conciërge Albert Wessels.)
Vanaf september komt er weer een agenda met activiteiten.
Hartelijke groeten van de beheerscommissie.

De Stichting Welzijn Ouderen organiseert:
Een middag naar het Klompenmuseum in Eelde en daarna koffiedrinken op het terras (als het mooi weer
is) bij het vliegveld. Datum: woensdag 14 juli a.s. Vertrek bij de Noorderschans om 13.30 uur.
U moet zich natuurlijk wel even opgeven bij de conciërge Albert Wessels als u meewilt die middag. De
kosten zijn € 5,00. Alles inclusief.
Woensdag 18 augustus organiseert Stichting Welzijn Ouderen een reisje door Noord-Groningen met als
eindpunt Lauwersoog (visje of iets anders eten).
Vertrek vanaf De Noorderschans om 13.30 uur. De kosten zijn € 5,00 alles inclusief.
Ook even opgeven van te voren bij Albert Wessels de conciërge van Ontmoetingspunt.
De hartelijke groeten van de het bestuur v.v. St. Welzijn Ouderen.

Rioleringsproblemen plan Doornbos / De Schuit
Regelmatig komen er meldingen binnen bij taakveld Beheer van de Gemeente De Marne dat er
rioolproblemen zijn. In uw dorp is dat op dit moment in plan Doornbos / De Schuit.
De oorzaak van deze problemen zijn katoenen doeken (20 x 20 cm), natte doekjes en periodieke
verbandartikelen die door toiletten worden gespoeld. Deze doeken veroorzaken een verstopping in de pomp
waardoor het rioolstelsel niet meer optimaal functioneert.
Daarom verzoeken wij u om geen katoenen doeken e.d. door het toilet te spoelen.
Mocht u meer informatie of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met taakveld Beheer via
telefoonnummer 0595-575500.

B.B. toernooi
Op zondag 6 juni vond op het sportveld in Zoutkamp het B.B. (Bertus Buikema)
toernooi plaats. In totaal deden er 8 teams mee. In een spannende finale werd het team van Heiploeg
verslagen door Munnikezijl, waarna garnalenkoningin Esther Rutgers de prijzen uitreikte.
De muzikale omlijsting van deze middag werd verzorgd door het duo Wim en Miranda.
Foto: Fotoveen.

Feestprogramma over klusjesman in feesttent op 1 augustus
Cabaretier Ruurd Walinga met De Doe-Het-Zelver in Ulrum
Ulrum– Een eigen huis en thuis, een plek onder de zon. Dat wil toch iedereen? Iedereen is bezig met zijn
eigen huisje. Cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden kan in het stuk De Doe-het-Zelver van alles maken.
Op zondagavond 1 augustus laat hij in de feesttent bij Neptunes in Ulrum zien wat allemaal. Het
avondvullend programma begint om 19.00 uur.
In de Doe-Het-Zelver zet Ruurd Walinga de bouwvakker Douwe neer die vaak wordt ingeschakeld door doehet-zelvers die in de problemen zijn gekomen. Douwe kan van alles maken, bijvoorbeeld ruzie en geeft dan
ook een mini-cursus ruziemaken. Ook zorgen maken kan Douwe heel erg goed en hij zorgt er dan ook voor
dat de hele zaal zich zorgen gaat maken.
Enkele stoere bouwvakkersverhalen passeren de revue en er zit een opmerkelijk verbouwingsprogramma
van een echtgenote van een collega van Douwe in de show. Halverwege krijgt het programma een
opzienbarende wending en gaat de doorgeslagen timmerman op zoek naar de oprichter van zijn
familiebedrijf. Uiteindelijk ontdekt hij waarom de beroemde zoon van de timmerman geen zoon was van een
dokter, bakker of psycholoog. Het stuk telt enkele vlotte meezingers en gevoelige liederen. Na afloop is er
voor de liefhebbers een bijzonder presentje.
Ruurd Walinga is een van de meest gevraagde christelijke cabaretiers van het land. Elk weekeinde speelt hij
ergens in het land één van zijn tien shows. Hij laat op een originele , toegankelijke en verrassende wijze zien
waarom het evangelie de Blijde Boodschap wordt genoemd.
De entree voor het avondje cabaret bedraagt 2 euro.

Pinksterweekend
BBQ-en bij de Boeter

Vrijdag 21 mei begon het pinksterweekend bij de
Boeter met een dorpsbarbecue.
Omdat het lekker en gezellig was, willen we dit
volgend jaar herhalen.
Elke vereniging of stichting uit Zoutkamp kan dan
een sponsor-activiteit organiseren om geld op te
halen.

Kinderen konden springen op het
springkussen van de spelweek.

Dit jaar konden mensen raden hoeveel spekjes er in
een vaas waren (928). Dina Pompstra zat het dichtst
bij het aantal en kreeg de vaas met spekjes mee
naar huis.
Maandag werden er suikerspinnen verkocht.
De opbrengst was:
Voor de spelweek:
109,20
Voor st. Vlaggetjesdagen: 58,50
Voor de jeugdsoos:
50,40
Voor de ouderensoos:
31,70

Na het BBQ-en een wedstrijdje ballonnetje
trappen voor de kinderen

De winnaars van de 2

de

ronde van ballonnetje
trappen:
Isa, … en Teun

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker de stoettrommel Sluisweg 2c,
Stella Maris, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
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
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 10.0012.00 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 (spar 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, 06-12849237 www.salontrendy.nl
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
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
Restaurant Grand Café De Oude Sluis, Hunsingokade 3, tel. 401870/06-13916552.

