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Agenda
Voorjaarsworkshop Bloem!
Miep Westendiep in het Ontmoetingspunt
Toneelvoorstelling Dukdalf
Paasstukjes maken in het Ontmoetingspunt
Lauwersmeermars
Rommelmarkt

26 en 27 februari
27 februari
1, 2 en 9 maart
20 maart
27 april
30 april

Voorwoord
Hallo Zoutkamp! Een verse Schudzeef voor uw neus. Heeft u wel tijd om te lezen? Moet er niet
geschaatst worden??? Toch even tijd vrijgemaakt? Dat is mooi want in deze editie vindt u een
verhaal van Johan Rispens, brandweernieuws (even kijken wat men het afgelopen jaar heeft
uitgespookt!) en een mooi stuk over de straatnamen in Zoutkamp door Henk Zijlstra. Veel
leesplezier! De redactie heeft het druk gehad met het herverdelen van de bestuurstaken. Hierin is het
een en ander gewijzigd, zoals u bovenaan in de colofon kunt lezen. En om nog even van de
gelegenheid gebruik te maken: denkt u aan de kopij??? Zonder kopij geen Schudzeef, hoe we ons
best ook doen! Groet de redactie.
Herhaalde oproep
Is er iemand die nog een foto heeft van de vroegere ijsbaan op het Reitdiep of de Lauwers?
De plaats op het Reitdiep heet ʺZuud Waal.ʺ Het was destijds een begrip dat, wanneer het ijs de
dikte van 12 cm had bereikt, de baan werd uitgezet. Men zei dan: ʺPoaltjes koomm op ʼt ies.ʺ Een
ieder wist dan dat er veilig geschaatst kon worden en dat er door het bestuur kortebaanwedstrijden
voor zowel mannen als vrouwen werden georganiseerd. Voordien had men al geschaatst op wat
ondiepere plekken, zoals op Pettens of vlakte. Veertig gulden was de hoofdprijs, waarvoor men van
verre oorden naar Zoutkamp kwam. Later werd dit bedrag al gauw verhoogd naar fl.100. Dit moest
wel als men de rijders aan de start wilde hebben die in de drie noordelijke provincies bekendheid
hadden. Er was dan veel publiek rond de baan. Vandaar ook dat de ijsdikte minimaal 12 cm moest
zijn.
Het was erg veel werk om de baan uit te zetten. Er moesten, als ik me het goed herinner, zeker 70
tot 80 palen in het ijs worden geplaatst. Voor elke paal moest een gat worden gekapt. De palen
werden verbonden door een touw. Er ontstond dan een binnenbaan, de wedstrijdbaan, met
daaromheen een publieksbaan waar het publiek zijn rondjes draaide. Zeer strenge controleurs keken
toe (door tegen de schaatsrichting in te rijden) of elke toeschouwer had betaald door een zichtbaar
gedragen lidmaatschapskaart of toegangskaartje. Op het eind van de wedstrijdbaan stond een
kleedhokje, te vergelijken met een schildwachthokje. De rijders konden daar hun overtollige
kleding kwijt, wanneer ze aan de beurt waren om te rijden. Een ʺhelperʺ bracht de kleding dan naar
het andere eind van de baan, daar waar werd gefinisht. Wanneer er gereden werd was de buitenbaan
bij de finish afgesloten, want dat was het stuk ijs waar de wedstrijdrijders moesten
uitrijden/remmen. Was er een omloop gereden, dan kon het publiek weer zijn rondjes rijden en
intussen deelde het bestuur de volgende ritten in.
Mijn vraag: heeft iemand nog een foto van de ijsbaan, zoals ik die hierboven beschrijf? Met al die
paaltjes en als het helemaal compleet is ook de gekleurde kleedhokjes?
Heel graag zou ik hier een kopie/afdruk van willen maken. Uiteindelijk komt de foto op een
waardige plaats terecht en dat is de kantine van onze huidige ijsbaan.
Wim Visser
Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp, tel: 0595-401227
E-mail: w.visser01@hetnet.nl

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien!
Sinds 2012 is in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum het Centrum voor Jeugd
en Gezin geopend. In iedere gemeente zijn er locaties waar u binnen kunt lopen. Via onze websites
of via telefoonnr. 050-3674991 informeren we u graag over een locatie bij u in de buurt.
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken alle partijen samen die er zijn voor kinderen en
gezinnen. U kunt er terecht met alle vragen over opgroeien en opvoeden.
De jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, jongerenwerker en MEE-consulent werken er
samen om zo goed mogelijk advies te kunnen geven of hulp te kunnen bieden. Ook wordt er
samengewerkt met de andere partijen, bijvoorbeeld in de school of het gezondheidscentrum. De
inloopmogelijkheden en openingstijden van de CJG-locaties zijn te vinden op de twee websites:
www.cjgnoordgroningen.nl voor ouders en de unieke site www.kwaitwel.nl voor en door jongeren!
Ouders en jongeren, maar ook leerkrachten en andere professionals kunnen bij ons terecht voor hun
vragen. Ook vrijwilligers, voetbaltrainers of mantelzorgers hebben soms vragen over opgroeien en
opvoeden. De vragen kunnen heel verschillend zijn en kunnen gaan over opvoeden, over zakgeld,
over scheiden, over drukte bij kinderen, over een verzoek om hulp…. kortom allemaal onderwerpen
waar u misschien graag een antwoord op wilt. Dus als u vragen heeft over opvoeden of opgroeien,
dan wil het CJG u graag helpen!
Adreswijziging
Oud adres:
Mevr. G. Buikema-Lucas
Beatrixstraat 1
9974 RW Zoutkamp
Nieuw adres: Cursastraat 6, kamer 6
Zonnehuis Oostergast
9801 VD Zuidhorn
Ook wil ik hierbij mijn donateurschap van de verschillende verenigingen/stichtingen opzeggen.
De wichters van Thuiszorg bedankt en de Tafeltje Dekje bezorgers ook heel "stief bedankt."
Graag tot ziens in Zuidhorn.
Met vriendelijke groet, G. Buikema-Lucas
Toneelvereniging Dukdalf...even bijpraten...
Zoals in de vorige 'Schudzeef' al genoemd, zijn we druk bezig met de repetities van onze
nieuwe voorstelling. Het gaat er om spannen...de opvoeringsdata komen met rasse schreden
naderbij… Langzamerhand komt er vorm aan het geheel en begint alles in elkaar te passen.
Attributen verschijnen en kleding wordt opgezocht en aangepast. Misschien moet er nog wat
gehuurd of gezocht worden in de 'kringloop.' We hebben veel wisselingen en dat vergt snelle
aanpassingen en dat moet ook weer geoefend worden. Muziek, licht en geluid moeten worden
geregeld en zo zijn er allerlei zaken die momenteel spelen. Daarnaast natuurlijk de teksten
onthouden en repeteren... 't Komt aal goud en we hebben er lol in...heel belangrijk!!
U had het vast al genoteerd, maar voor de zekerheid nogmaals:
Dukdalf staat op de planken op 1 en 2 en 9 maart a.s.
Nieuw is de "seniorenmiddag" op zaterdag 9 maart. Vele ouderen, die in het verleden graag de
toneelvoorstellingen bezochten, zien er tegenaan om 's avonds nog buiten de deur te gaan. Daarom
naast de avondoptredens ook een middagvoorstelling. We hopen u daarmee een plezier te doen!
Binnenkort krijgt u van ons de exacte informatie betreffende tijden van opvoeringen, verkoop
kaarten enz. We kunnen u wel alvast verklappen dat het heel LEUK wordt!! Tot kiekes bie Toneel!!

Bezorg een ʺkwetsbaarʺ kind de vakantie van zijn leven
Europa Kinderhulp zoekt vakantiegastouders voor ruim 2 weken in de zomervakantie.
De feestdagen zijn achter de rug. We denken nog even terug aan de gezellige dagen aan het einde
van het jaar. Voor veel ʺkwetsbareʺ kinderen is het helemaal geen feest geweest. Kinderen uit
Europese steden, in grauwe flatgebouwen. In een haveloze omgeving proberen zij te overleven,
iedere dag weer geconfronteerd wordend met armoede en ellende. Wat zou het mooi zijn als ook zij
eens – al was het maar voor even – een onbezorgde en gezellige tijd meemaken. U kunt hen die tijd
bezorgen, liefde en aandacht, 3 keer daags eten, een veilig bedje, buiten spelen etc. etc.
Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt, denk aan de onveilige
achterstandswijken in de grote steden. Maar ook aan al die kinderen die om welke reden dan ook als
ʺkwetsbaarʺ worden aangemerkt. Voor deze kinderen zoekt Europa Kinderhulp gastouders die een
kind een vakantie willen bieden waar het alleen maar van heeft durven dromen. Ervaar zelf hoe
intens gelukkig u een kind kunt maken. In de periode van 7 juli tot 11 augustus 2013 hopen
honderden kinderen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk op een zorgeloos verblijf van
ruim 2 weken bij vakantiegastouders.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Als het ʺkliktʺ kan het kind teruggevraagd worden tot
haar/zijn 16e jaar. Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen verwachten, in de meeste
gevallen is hen dit niet bijgebracht. Aan het einde van de vakantie zullen zij ook niet gauw zeggen:
ʺdank u voor deze fijne vakantie.ʺ Dit wil echter niet zeggen dat ze het niet ontzettend naar hun zin
hebben gehad. Een zoen? Een dank u wel? Een hand bij het vertrek? Weinig kans. Veel kinderen
kennen dit niet, ook daarom zijn ze ʺkwetsbaar.ʺ Maar dankzij de soms jarenlange inzet van al die
lieve gastouders neemt hun kans op een beter leven ieder jaar een stukje toe. Dat geeft hen hoop
voor de toekomst. En u weet wie de toekomst heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw hart en huis openzetten voor een kind dat een steuntje in de rug
kan gebruiken, neem dan contact op met Marian of Frans van den Berghe, telefoon 0598-416369 of
kijk op onze website www.europakinderhulp.nl
Data kinderreizen:
Nederland 22 juli tot 9 augustus
Frankrijk
6 juli tot 26 juli en 20 juli tot 9 augustus
Duitsland
8 juli tot 26 juli en 15 juli tot 2 augustus
België
8 juli tot 26 juli
Inschrijving voor de Lauwersmeermars is gestart!
Het komt steeds dichterbij, de Lauwersmeermars op 27 april 2013. De vergunning is inmiddels
aangevraagd en de eerste inschrijvingen via onze website (www.lauwersmeermars.nl) zijn binnen.
Dus iedereen die ook van plan is deel te nemen, schrijf je in want het aantal inschrijvingen is niet
onbeperkt. Ben je geïnteresseerd in waar wij mee bezig zijn, volg ons dan op Facebook!
Als Lauwersmeermars hebben wij ons ook gepresenteerd op de afgelopen kerstmarkt en het was een
succes. Velen van jullie steunen ons initiatief en hebben zich spontaan aangemeld als vrijwilliger.
En ook diegenen die niet actief kunnen deelnemen, in welke vorm dan ook, ook zij zijn enthousiast.
We kunnen dus wel zeggen dat Zoutkamp positief is over het opnieuw organiseren van de
Lauwersmeermars.
Binnenkort start een promotiecampagne om de Lauwersmeermars vooral in de drie noordelijke
provincies aandacht te geven, help ons. Vertel iedereen die van langeafstandswandeltochten houdt
over onze Lauwersmeermars en nodig anders iedereen die niet wandelt uit voor een gezellige
middag op 27 april aan de Reitdiepskade. We gaan er een mooie afsluiting van maken.

Berichten uit het Ontmoetingspunt Zoutkamp
In de decembermaand zijn er weer veel activiteiten geweest. Op 11 december is er gewinkeld in
Paddepoel en 14 december zijn er kerststukjes gemaakt o.l.v. Karla Bolt van Bloem.
Op vrijdag 21 december was er een gezellig samenzijn tijdens een kerstmaaltijd. Het buffet was
weer fantastisch. Al deze activiteiten zijn druk bezocht. De koffieochtenden van maandag t/m
donderdag worden druk bezocht en voorzien duidelijk in een behoefte. Gelukkig zijn deze
ochtenden nog een half jaar gewaarborgd omdat er een potje geld is gevonden, waardoor Albert nog
een half jaar bij ons kan blijven. Na dat half jaar houdt het op en moeten de vrijwilligers dit
draaiende houden. De huidige vrijwilligers kunnen dit niet zonder uw hulp. Wij doen dan ook een
dringend beroep op u. Heeft u nog een beetje vrije tijd, meld u dan a.u.b. aan. Wij zullen u met open
armen ontvangen. Het zou toch jammer zijn als wij deze ochtenden moeten schrappen wegens
gebrek aan menskracht.
De agenda voor januari, februari en maart
-

Koffieochtenden van maandag t/m donderdag van 9:30 – 11:00 uur

-

Elke 2e maandagmiddag van de maand, kaarten maken, aanvang 13:30 uur

-

Elke dinsdagavond kaarten

Info en/of opgave: Trijn Zijlstra, 402153 of Albert Wessels, 06 -10837157
Woensdag 27 februari
Miep Westendiep met een praatje over het ondergoed van vroeger.
Aanvang 19:30 uur, kosten 3 euro incl. 2 consumpties.
Opgeven bij Albert Wessels, 06 -10837157 of op de lijst in het Ontmoetingspunt.
Woensdag 20 maart
Paasstukjes maken.
Aanvang 14:00 uur, kosten 5 euro.
Opgeven t.z.t. bij Albert Wessels, 06 -10837157 of op de lijst in het Ontmoetingspunt.

Kerstverlichting
Wat was het gezellig in sommige straten met de kerstverlichting, vooral in de donkere dagen voor
de kerst. Wij, Karin en Janny, zijn bij alle straten langs geweest om te proberen het hele dorp in
kerstsfeer te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. Maar zou het niet leuk zijn om het in december
2013 wel te doen? Wij hebben contact gehad met Dorpsbelangen en die staan er ook positief
tegenover, dus in samenwerking met Dorpsbelangen hoort u nog van ons. Wij willen iedereen
bedanken voor zijn/haar medewerking!!!
Hartelijke groeten, Karin en Janny

Kerstmarkt 2012
Beste dorpsgenoten,
De kerstmarkt is alweer voorbij. Aan alle positieve reacties te horen vond iedereen het weer
gezellig. Voor ieder was er wat wils: een geurkaarsje, vogelkrans, knijpertjes of een lekker
gebakken visje. De verloting was ook weer een enorm succes, mogelijk gemaakt door alle
middenstand in en om het dorp. Als we die medewerking niet hadden was er ook geen kerstmarkt,
want van het geld van de verloting kunnen we de huur van de oude kerk betalen en alles wat er nog
bij komt. De knikkerpot was ook weer een succes. Het aantal knikkers was 300 en is geraden door

Tara Zijlstra. Van harte gefeliciteerd en zij heeft inmiddels de waardebon voor een slagroomtaart
ontvangen. Dan ook nog de levende kerststal bij Marius en Karin, dat was ook prachtig om te zien.
We hopen dat ze dit jaar ook weer besluiten om mee te doen (zou wel mooi zijn). Zo komen er
steeds meer dingen bij en dat is alleen maar positief. Wij willen iedereen bedanken voor zijn/haar
medewerking, we rekenen weer op jullie!!!! Zaterdag 14 december 2013 zal er weer een kerstmarkt
zijn. Bedankt en tot ziens, Janny en Sylvia
Noteer alvast in jullie agenda:
Rommelmarkt
30 april
Kinderviswedstrijd
datum volgt nog!!!!
Zoutkamp beleeft het 10 augustus
Kerstmarkt
14 december

VVV-shop in Zoutkamp
Voor aanstaande zomer zijn we op zoek naar een representatieve gastheer of gastdame voor aan
de balie.
Taken en werkzaamheden:
Het VVV-kantoor is het aanspreekpunt voor toeristische informatie in de regio. Bezoekers kunnen
er terecht voor allerlei informatie. Daarnaast worden er wandelkaarten, fietskaarten en
cadeaubonnen verkocht. Gevraagd worden vrijwilligers die informatie willen verstrekken aan
toeristen en inwoners van Zoutkamp. Het VVV-kantoor is bij het Visserijmuseum gevestigd en het
verzorgen van baliewerkzaamheden voor het museum behoort ook tot de taken.
Vaardigheden en kwaliteiten:
Gevraagd worden vrijwilligers met een representatief voorkomen, een gastvrije uitstraling en die
in staat zijn om gasten te enthousiasmeren over de diensten en producten van het VVV.
De voorkeur gaat uit naar vrijwilligers die zich enigszins in het Duits en Engels verstaanbaar
kunnen maken.
Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk?
Als vrijwilliger komt u in contact met mensen. Zowel jong als oud, bewoner van het Lauwersland
of bezoekers die als toerist dit gebied verkennen. U kunt uw kennis en enthousiasme over het dorp
Zoutkamp en de regio overdragen!
Voor meer informatie: Henk Zijlstra 06-25557167 of loop eens binnen aan de Reitdiepskade nr. 11.

FONDS verstandelijk gehandicapten
Help mee om mensen met een verstandelijke beperking MEE te laten DOEN in onze samenleving.
Van 23-09-2013 t/m 28-09-2013 is onze jaarlijkse collecte. De helft van de collecteopbrengst gaat
direct naar projecten in de provincie.
Wilt u bijdragen aan het MEEDOEN van de mensen met een verstandelijke beperking in onze
samenleving? Geeft u zich dan op als vrijwilliger voor deze collecte.
www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl
Dieneke Kuipers dkuipers@fondsverstandelijkgehandicapten.nl

Winterkost
Na de uitgebreide kerstdiners is het weer tijd voor winterkost…. In dit artikel tips om deze
winterkost niet te vet en energierijk te maken.
Een flink bord stamppot met een royale lepel jus en een vette worst levert flink wat calorieën. Zeker
als er ook nog een scheut volle melk en een klont boter doorheen gaan. Hier en daar een aanpassing
scheelt veel.
Als u in plaats van spekjes (420 kcal per 100 gram) er nu eens gerookte kipfilet in doet, bespaart u
al snel 250 kcal. Hierbij ga ik ervan uit dat u 100 gram per persoon neemt. De meeste mensen
hebben meer dan 100 gram vlees in de stamppot. Vaak worst én spek. Een stukje casselerrib in de
stamppot in plaats van een stuk rookworst (330 kcal per 100 gram) scheelt ook al snel 200 kcal per
100 gram. Bij worst bent u bovendien snel geneigd om de worst in tweeën te delen. Hierdoor eet u
zeker meer dan 100 gram per persoon. Kiest u voor magere worst of voor runderworst, dan bespaart
u ongeveer 80 kcal per 100 gram. Dit blijft een stuk energierijker dan kiezen voor mager vlees. Een
bal gehakt erbij is ook lekker. Als u dan kiest voor mager gehakt scheelt dat ook snel weer 70 kcal
met de magere worst. Dus de magere bal gehakt ten opzichte van de rookworst scheelt meer dan de
helft.
Daarbij kunt u natuurlijk halfvolle melk in plaats van volle melk door de gestampte aardappels
roeren. En gebruik een klein scheutje vloeibaar bak- en braadvet of vloeibare margarine om het
geheel af te maken. Zo krijgt u toch de juiste vetzuren binnen.
De (vette) vleessoorten leveren alleen verzadigde vetzuren, die plakken in de bloedvaten. Daarbij
kunt u natuurlijk ook eens denken aan vis bij de stamppot. Ook dan kiest u voor de betere
onverzadigde vetzuren. U kunt bijvoorbeeld makreel toevoegen, dan heeft u wel de rokerige smaak,
maar de betere vetzuren. Laatst zag ik in een tv-programma van Wouter Klootwijk de combinatie
boerenkool en garnalen uit het zuur, ook heel bijzonder.
Een magere erwtensoep maakt u door spliterwten te koken en hieraan veel verse groenten, zoals
knolselderij, prei en winterwortel toe te voegen. Een varkenslapje kunt u dan meekoken in plaats
van krabbetjes, een mergpijpje of worst. Paling in de erwtensoep is ook lekker. En een vegetarische
variant zonder vlees kan ook prima, want de spliterwten vormen een goede vleesvervanging.
Vaak krijgt de winterkost de schuld van de kilo’s, die er na de winterperiode opeens aan lijken te
zitten. Dat kan één van de oorzaken zijn, want helaas verbruiken we in de wintermaanden ook vaak
minder energie. Een lekkere wandeling in de vrieskou laat u ook wat calorieën verbranden.
Veel succes!
Martje Kok-Datema, diëtist
martje@libra-dieetadvisering.nl
tel: 06-51500249

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
In november hebben we onze ledenvergadering gehouden. Na het voorlezen van de stukken over
het voorafgaande jaar hebben we met de aanwezige leden van gedachten gewisseld over
verschillende onderwerpen als krimp, onderwijs en woningbouw. Ook hebben we de
ontwikkelingen rond het Ontmoetingspunt besproken. Helaas komen er niet veel leden naar de
jaarvergadering. Met meer mensen kunnen we beter een beeld vormen van de wensen en dingen die
er leven in het dorp. De leden die wel aanwezig waren, willen we hartelijk bedanken voor hun
bijdrage.
Elk jaar staat er bij een van de ondernemers in het dorp met Sint Maarten een grabbelton. Dit jaar
stond de grabbelton bij bakkerij de Zilte Bries. Er zijn meer dan 100 kinderen langs geweest om een
cadeautje te grabbelen.
Ook stonden er 17 november veel kinderen in de haven op de kademuur om Sinterklaas te
ontvangen. We zijn blij dat het elk jaar weer lukt om een leuke intocht te organiseren. Alle
vrijwilligers die dit mogelijk maken willen we vanaf deze plek heel erg bedanken, het is geweldig
wat jullie elk jaar weer voor elkaar krijgen!
Er kwamen niet zoveel kinderen af op het Sinterklaaslopen op 1 december. Dit organiseren we elk
jaar in samenwerking met de jeugdsoos. Omdat het zo typisch Zoutkamps is, willen we dit wel
graag blijven organiseren. We zullen voor het komende jaar dan ook nadenken hoe we ook hier een
succes van kunnen maken.
In de donkere periode rond kerst was het in ons dorp op verschillende plaatsen gezellig verlicht. Op
initiatief van Janny en Karin hebben veel inwoners in hun straat kerstverlichting aangebracht.
Omdat deze periode vlak achter de periode van de lichtweek zit, en ook omdat de deelname hieraan
niet groot was, hebben we besloten de tweejaarlijkse lichtweek te laten vervallen.
Met de gemeente hebben we een gesprek gehad over parkeren in Zoutkamp. De gemeente heeft
onderzoek laten doen naar het parkeren in het centrum van Zoutkamp. Uit dit onderzoek bleek dat
er in de zomer een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan. Het onderzoeksbureau kwam met
verschillende oplossingen voor dit probleem. Wij hebben aangegeven weinig te zien in betaald
parkeren of het instellen van blauwe zones. Voor een klein dorp als Zoutkamp vinden we dit een te
zwaar middel. We hebben de gemeente aangedragen om de beschikbare parkeerplaatsen beter aan
te geven en de mogelijkheden te onderzoeken op het braakliggende terrein aan de Woldringhstraat.
De gemeente heeft deze suggesties meegenomen en zal er bij ons op terugkomen.
In de decembermaand zijn we langs onze leden geweest om de contributie voor 2012 op te halen.
Helaas hebben we niet iedereen thuis getroffen. We zullen in januari nog een keer langskomen en
treffen we u dan niet aan, dan zullen we een briefje achterlaten.
Wilt u ook lid worden van de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp? Neem contact op met onze
penningmeester Miranda Bijsterveld, telefoonnr. 401507, of stuur een mailtje naar
dorpsbelangenzoutkamp@gmail.com. Voor € 8,- bent u al lid en helpt u mee om activiteiten in ons
dorp te ondersteunen.

Impressie garnalenvisserij door Johan Rispens
Na een jaar of wat niet in De Schudzeef te hebben geschreven, dacht ik laatst: goh laat me weer
eens de pen opzoeken. In het verleden hoorde ik veel positieve reacties over een weekje vissen. Nu
is er heel veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik schreef in De Schudzeef, zoals jullie in Zoutkamp
en omstreken wel zullen weten. De actie om Vlaggetjesdag te boycotten was wel de grootste die
vissers, samen met Hulp in Nood en Ons Belang, op poten hebben gezet. Dit was voor het zgn.
VIBEG-gebied (VIBEG staat voor vissen in beschermde gebieden). Er is een akkoord getekend en
dit houdt in dat er gebieden aangewezen zijn waar wij niet in mogen vissen of alleen vissen met een
bepaald tuig. De praktijk is vaak ver bij de theorie weg en met mij denken er meerdere vissers zo
over. Een voorbeeld: jonge platvis ligt in het voorjaar onder de kant, maar niet altijd in het
aangewezen vakje. Ik zou graag zien dat de ambtenaren hun laptop eens dichtklapten en eens met
de vissers naar praktijkoplossingen zochten, zoals referentieschepen. Als er teveel puf (discards) is,
dat men minder of niet vist in een bepaald gebied. Ook de 5 weken dat de Europese vloot (op een
paar na) voor de kant ging, zo saamhorig zijn de vissers nog nooit geweest. Het leidde er ook toe
dat de € 1,57 per kg garnaal uit beeld kwam. Er zijn ups en downs in de visserij en een groot
gedeelte zou ook graag afspraken op papier zetten, hetgeen de NMA tot nu toe nog steeds verbiedt.
Terug naar 2012. De winter van 2011/2012 was het niet wild in de Sylt (Denemarken). Zodoende
kreeg de vloot, die in maart weer begon, redelijke prijzen van € 3,00 – € 3,50 per kg. Nu was de
vangerij in het voorjaar en de zomer (gelukkig) niet overdreven druk, dus daardoor ging de prijs op
de afslag Lauwersoog gestaag omhoog. Voor jullie beeld: Lauwersoog is de afslag waar de garnalen
nog over de veilingklok worden verkocht. Een clubje van ca. 25 vrije vissers is verantwoordelijk
voor de aanvoer. Deze mensen willen niet onder de vlag van bepaalde handelaren varen. Zij hadden
hier geen goed idee/gevoel bij. Kijk maar terug in de geschiedenis. Baas op eigen schip is bij deze
vissers ook het credo. Doordat de veiling bepalend was voor de prijs, schoot deze in de zomer door
tot € 6,00 – € 7,00 per kg. Een prijs waar we lang van gedroomd hebben. Zo scharrelt de
garnalenvloot de herfst in. De prijs zakt dan weliswaar naar € 3,00 – € 4,00 per kg, maar de aanvoer
is hier dan ook verantwoordelijk voor. En zo komt er volgens ons een beetje balans tussen vissers
en handel, want met te hoge prijzen jaag je de consument weg bij ons product en daar heeft de
sector in Noordwest-Groningen / Noordoost-Friesland helemaal niets aan.
Maandag 26 november
Het is om 8:35 uur hoog water, mooi weer, een beetje diesig met een zuidelijk windje 3/4 Bft. We
stomen van Lauwersoog af en gaan de Sieg in. Buiten in het ʺWijngatʺ zetten we uit en gaan met de
laatste vloed naar de nieuwe steiger. De laatste weken is het op maandag wel goed hier en de eerste
trekken zijn goed voor 100-150 kg. Maar ja, het is onderhand november en koud. We moeten het nu
met 40 kg doen en nog klein ook. De tweede trek gaat door de diepte van de Noorman, ook hier
40 kg. We stomen een eindje op, op ʺschotʺ heet dat, maar deze term sterft uit. Waarom? Vroeger
had men weinig krachtschepen. Deze hadden motoren van 15-40 PK en konden niet tegen de
stroom in vissen, dus moest men terugvaren als men een mooie trek had. Vandaag de dag geeft men
100 TPM (toeren per minuut) erbij en vist men terug.
We doen een trek door het Strandgat, zo het Plaatgat in. Deze is goed voor 60 kg en dan nog een
kortje in het Buiteneind voor 50 kg. Het plan is om bij de Oostereems te vissen (dit is bij Borkum),
dus we stomen eerst anderhalf uur noordoost in. We zetten met schemer uit boven het nieuwe
windmolenpark, één van de zovelen. Dit komt boven het Rifgat te staan. Als we na 2 uur vissen
halen, lijkt het weinig, maar in tegenstelling tot in de Sieg zijn dit puur dikke garnalen met weinig
bijvangst. Dit vindt Ruben Hoekstra niet erg. Ruben is met ons mee voor discards-onderzoek en
bemonsteren van de vangst. Hij haalt een deel uit de vangst, telt de ongewenste vissen, stopt ze in
een zakje en gaat thuis bij Jolanda aan de keukentafel meten en tellen. Persoonlijk vind ik het
belangrijk jongens, die met het idee rondlopen om naar het WUR in Wageningen te gaan of iets met
Marine Biologie te gaan doen, met ons mee te laten gaan.

Vervolg impressie garnalenvisserij door Johan Rispens
Ze horen hier de praktijk uit de mond van de visser, die elke week op zee zit en de zee om hem heen
ziet veranderen. Ook kunnen wij deze jongens/meiden een basis geven. Op school is het vaak
theorie. Vorig jaar Pinksteren hadden wij 5 studenten aan boord die in Wageningen studeerden en
zij beaamden dit.
Maar we vissen verder oost in en zo komen we voor de Oostereems. Hier liggen stenen en daar
liggen nu net de garnalen. Ook vangen we hier veel zeekutten (zeeanemonen). Samen met de ZK 5
en de UQ 15 vissen we hier oost-west op een klein bestek. De eerste trek is goed voor 150 kg.
Daarna wordt het langzaam minder: 80-100 kg. En de trekken worden ook langer: 2,5 uur. Als het
dag is, stomen we zuid in. Het water is helder op de diepte en dan is de vangerij gebeurd. Na een
belletje met freund Boetjes van de ZK 37 gaan we er in de Huibert weer aan. Het water is er lekker
aan kleur, alleen ligt hier een hele vloot: ZK 37, ZK 49, ZK 92, ZK 5, ZK 2, ZK 17, ZK 47, ZK 12
en nog wat Urkers. De trekken zijn dus niet bijzonder: 30 kg van 2,5 uur. Hierna stomen we weer
op het Plaatgat aan. Op de Wierumergronden doen we nog 3 trekken. Deze zijn voor de rauwe
markt, die via de Rousant de weg naar de consument vinden. Als we na de kost voor de laatste maal
halen, denken we dat ze schoon zijn. Helaas, als we op Lauwersoog zijn kunnen we nog een dik uur
visjes zoeken. Deze moeten er allemaal uit en dit is een heidense klus. Vraag het Jaap de Vries en
Jos maar.
Woensdagmorgen gaan de garnalen voor de klok ter verkoop, na eerst te zijn gezeefd. Er blijft
1007 kg over voor de prijs van € 3,45. Van anderhalf etmaal is dit voor november niet verkeerd
en we zijn tevreden garnalenvissers.
Ieder een goed 2013 toegewenst! Vriendelijke groeten, Johan Rispens
Brandweernieuws
Hallo Zoutkampers,
Ik schrijf weer een stuk in De Schudzeef om jullie te informeren over wat we, als Brandweer
Zoutkamp, het afgelopen jaar allemaal gedaan hebben. Dit is zo langzamerhand een traditie
geworden. Jullie zien ons vast wel eens rijden, al dan niet met sirenes en zwaailichten, en denken
vast: waar gaan ze heen? Nu is het met de hedendaagse multimedia snel te achterhalen waar de
brand of een ongeval is, maar het hoort ook in De Schudzeef vind ik.
En ja, we hebben ook het afgelopen jaar niet stilgezeten. Twee keer in de maand de reguliere
oefeningen. Dan hebben we vier keer per jaar de oefeningen WVD verkennen gevaarlijke stoffen.
Dit doen we met 6 personen, dan wordt iedere chauffeur pompbediener regelmatig bijgeschoold
(rij-sliptraining op oefenlocatie). Daarnaast hebben we nog de bootbemanning, die regelmatig met
de boot te water gaat om te oefenen. Afgelopen jaar hebben we ook weer de tweejaarlijkse
Regionale manschappenoefening gehad, die plaatsvindt in Marnehuizen (oefenterrein Defensie),
waar ze een hele dag oefenen en een update krijgen. En natuurlijk moeten onze bevelvoerders ook
ieder jaar bijgeschoold worden. Een keer in de drie jaar ga je als bevelvoerder drie dagen naar een
oefenlocatie bij Risc op de Maasvlakte te Rotterdam. Reken maar dat je het daar goed voor de
kiezen krijgt als bevelvoerder. Het is niet meer zoals ʺvroegerʺ je haalde je diploma Brandwacht en
dat was het. Nee, nu krijgen we ieder jaar weer verschillende opfriscursussen en net zolang totdat je
stopt als brandweerman.
Natuurlijk is er veel veranderd in de brandbestrijding. Er zijn tegenwoordig veel andere (en meer
brandbare) stoffen in de woning als vroeger. In de tijd van Onno Nienhuis sr. (vroegere
bevelvoerder in de jaren 60-70) hadden ze nog geen ademlucht. Dus naar binnen kon zolang je je
adem kon inhouden, en dus werd van buiten geblust met de mededeling: blussen (verzuipen) die
brand.

Vervolg brandweernieuws
Later kwamen de stalen flessen ademlucht die op de Commer in kisten lagen. Er waren maar een
paar mannen opgeleid, dus deze werden bijna nooit gebruikt. Nu is het altijd standaard bij
(woning)brand nr. 1 en 2 ademlucht omhangen en als het knijp wordt nr. 3 en 4 ook omhangen. Dan
kunnen we, als het kan, gelijk voor de binnenaanval gaan met hogedrukslang 40 bar. Echter, na
diverse ongevallen bij verschillende brandweerkorpsen in het land, waarbij brandweermannen om
het leven zijn gekomen, is er weer eens goed gekeken naar een binnenaanval. Nu blijkt dat de hete
rookgassen een groot gevaar opleveren bij een brand in een pand. Die hete rookgassen komen met
een heftige reactie tot ontbranding, wat een groot gevaar kan opleveren voor de hulpverleners. De
bevelvoerders en manschappen worden nu weer getraind om die gevaren te kunnen herkennen en
bestrijden. Dit gebeurt in oefencentra, waar we twee zaterdagen in het jaar heen gaan om realistisch
te oefenen. Dan krijg je daadwerkelijk het vuur boven je hoofd en zorg maar dat je de rookgassen
gaat koelen, zodat ze minder gevaar opleveren.
Personele bezetting
Midden 2011 is Martijn v/d Veen gestopt als vrijwilliger. In Andre Reker hebben we per
01-03-2012 een goede vervanger gevonden. Hij is inmiddels druk aan de studie. We hebben in
2012 afscheid genomen van Jan Robert Oostindiën, hij is wegens verhuizing gestopt en heeft per
01-10-2012 afscheid genomen van het korps. Maar we hebben een enthousiaste vervanger
gevonden, namelijk Koen Loonstra. Hij is per 01-10-2012 toegetreden tot ons korps. En per
31-12-2012 is ook Dirk Werkman (Ollerommer) gestopt met zijn repressieve taken voor de
brandweer. Dirk blijft nog wel via opleiden en oefenen bij ons korps betrokken, dus van afscheid
nemen is geen sprake. Ook hier hebben we een goede vervanger gevonden, namelijk Johan
Kamstra. Hij treedt toe tot ons korps en samen kunnen ze op cursus Manschap, die in februari
begint.
Uitrukken
Uitrukken, die hebben we natuurlijk ook gehad. Gelukkig hadden we vorig jaar geen dodelijke
slachtoffers, maar wel in het warmste weekend van het jaar de dikste brand: de boerderijbrand bij
Van Tilburg bij Hornhuizen. We kwamen net terug van een automatisch brandalarm bij Heiploeg
(loos alarm). We liepen net de kazerne uit toen de melding kwam. Van 20:00 uur tot 10:30 uur de
volgende ochtend, dikke nacht dus. Toen we ter plaatse waren, was duidelijk dat de schuur niet
meer te redden was. Onze eerste inzet was, nadat bekend was dat er geen personen vermist werden,
om het woonhuis te redden. Dit is ons gelukt. Het was toen al zo heet dat wel alle ramen waren
gescheurd. Ze hadden groot ingezet: Zoutkamp, Wehe, Oldehove, een hoogwerker oet Stad en
grootwatertransport uit Zuidhorn. Het grootwatertransport is een eenheid die een dompelpomp in
open water gooit en dan met de auto de slangen uitrijdt. Slangen met een diam. van 150 mm, zo heb
je snel een grote hoeveelheid water op de gewenste locatie.
We hadden pech dat de heer Van Tilburg net die dag ervoor 30 ton stro binnen had gereden en ook
30 ton voeder. Verder lag er een dikke bult graan, dus brandstof genoeg. Maar we hadden ook geluk
dat het asbesthoudend dak eerder dat jaar was vervangen door nieuwe dakplaten, want je wilt niet
weten wat er allemaal bij komt kijken als de asbestprocedure wordt opgestart. We hebben eerst de
boel gecontroleerd laten uitbranden. Toen het gasbedrijf na uren het gas had afgesloten, konden we
beginnen met afblussen. En dat betekende al het stro eruit rijden met een kraan en shovel van
loonbedrijf Geertsema. Inmiddels was Oldehove al teruggegaan. Jammer genoeg kwamen nog wel
6 stuks jongvee die in de schuur stonden om het leven. Een week later zijn we nog een keer geweest
voor nablussing. Omdat de verzekering nogal traag was met regelen opruimen, ging het natte stro
weer broeien, dus weer nablussen. We hadden toen onze boot (met pomp) in het water van de
waterkolk gelegd (die naast de boerderij zit) en vandaar onze tankautospuit gevoed om het stro af te
blussen. Dit ging perfect.

Vervolg brandweernieuws
Verzorgingsgebied
Grensoverschrijdende uitrukken. Zoals jullie kunnen zien in het bijgevoegde uitrukoverzicht, zijn
wij vorig jaar enkele keren uitgerukt naar Friesland. Vroeger waren gemeente- en provinciegrenzen
heilig, maar tegenwoordig wordt die bluseenheid er naartoe gestuurd die er het snelste kan zijn. Dat
is natuurlijk een goede zaak, want als wij worden opgeroepen is er wat aan de hand en dan moeten
we snel hulp kunnen verlenen. Zo werden we 8 april om ± 23:00 uur opgepiept voor assistentie
Grijpskerk bij een molenbrand in Burum. Toen wij Zoutkamp uitreden, zagen we hem op de
Nittersweg al branden, dus daar was weinig eer meer aan te behalen. Wel een spectaculair gezicht
toen we ter plaatse kwamen, maar ook erg als je bedenkt dat zo’n molen al jaren oud is,
beeldbepalend voor een dorp en in een ʺfluisterʺ weg. Jammer.
Regionale brandweer
Misschien hebben jullie hierover wel gelezen in de krant. Wij zijn nu nog in dienst bij de gemeente
De Marne. De gemeente draagt er zorg voor dat al het materiaal, de gebouwen en voertuigen op
orde blijven. De gemeente regelt ook al onze bijscholingen, enz. Nu dit gaat veranderen per
01-01-2014 wordt al het brandweerpersoneel ingedeeld bij de regionale brandweer, dus dan worden
wij aangestuurd vanuit Groningen. In feite verandert er niets, ons vak blijft zo. We blijven
vrijwilliger, maar nu niet meer in dienst van de gemeente. Natuurlijk zal er na verloop van tijd nog
wel het één en ander gaan veranderen, maar de tijd zal het leren. Aan de vrijwilligers van korps
Zoutkamp zal het niet liggen, want wij blijven een super gemotiveerde groep die, als de pieper gaat,
als een speer naar de kazerne vliegt om hulp te verlenen daar waar nodig.
Namens de blusgroep Zoutkamp, Hans Abbas

Uitrukoverzicht 2012
Datum
31-dec-11
31-dec-11
6-jan-12
10-jan-12
11-jan-12
16-jan-12
2-feb-12
29-feb-12
29-feb-12
12-mrt-12
1-apr-12
3-apr-12
4-apr-12
4-apr-12
8-apr-12
24-apr-12
26-apr-12
27-apr-12
5-mei-12
18-mei-12
21-mei-12
25-mei-12
28-mei-12
30-mei-12

Plaats

Calamiteit

Zoutkamp
Leens
Ten Boer
Leens
Ulrum
Vierhuizen
Leens
Vierhuizen
Zoutkamp
Lauwersoog
Kollumerpomp
Ulrum
Lauwersoog
Munnekezijl
Burum
Niekerk
Lauwersmeer
Lauwersoog
Lauwersoog
Lauwersoog
Zoutkamp
Lauwersoog
Munnekezijl
Leens

Consignatiedienst oud en nieuw
Straatbrand Lemkesland (oud en nieuw brand)
Brandweerboot naar wateroverlast regio Ten Boer (lekke dijk Eemskanaal)
Lek schip, Leenstertillen te Leens
Aut. handmelder Asingahof (loos alarm)
Buitenbrand, Vierhuister polder, bult rommel in de brand, uit laten branden
Vlakkeriet, twee zwanen vast op ijs, later bleek dat ze niet vast zaten
Ongeval kruising N361 / Menneweersterweg, Defensie contra zeehonden
Aut. brandalarm Heiploeg (loos alarm wegens werkzaamheden)
Persoon te water, tussen wal en de Dageraad, pers. naar UMCG
Dier (pink) in problemen, zat vast tussen stalafscheiding
Brand personenauto, naast de Spar in Ulrum
Lek schip, ZK 11 Lukkien, assistentie KNRM
Buitenbrand op voormalige locatie Kruitfabriek
Molenbrand, Heerestraat 54
Gaslek, in tuin garage Klaver (plaatsen schutting)
vastgelopen schip vlotgetrokken
Aut. brandalarm, PAC melding Rieks Gerdes,Haven 8
Autobrand N361 / Kustweg te Lauwersoog
Brandgerucht restaurant Suyderoogh , er bleek isolatiemateriaal te smeulen
Ongeval, aanrijding twee pers. auto’s, 1 persoon naar UMCG
Controleronde Noordelijk Pinksterkamp (scouting)
Bermbrand, Nittersweg (Pinkstermaandagavond)
Dier te water, later ingetrokken, was inmiddels uit het water

29-jun-12
7-jul-12
25-jul-12
26-jul-12
30-jul-12
31-jul-12
17-aug-12
17-aug-12
19-aug-12
19-aug-12
21-aug-12
27-aug-12
11-sep-12
14-sep-12

Hornhuizen
Ulrum
Zoutkamp
Lauwersoog
Ulrum
Lauwersoog
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Hornhuizen
Houwerzijl
Hornhuizen
Ulrum
Lauwersmeer

Brand in nok boerenschuur na blikseminslag
Gaslek, Scholtensstraat 9
Ongeval, aanrijding 3 auto’s, 1 persoon naar UMCG, Panserweg / Strandweg
Chauffeur vrachtauto tijdens lossen schip op dek gevallen, naar UMCG
Aut. brandalarm Asingahof (loos alarm)
2 personen te water na omslaan boot, nabij Spuisluizen, afgevoerd naar UMCG
Aut. brandalarm Heiploeg, chemieopslag (loos alarm)
Aut. brandalarm Heiploeg, chemieopslag (loos alarm)
Aut. brandalarm Heiploeg, WKK (loos alarm)
Boerderijbrand Ommelanderweg, grote brand
Drinkwatervoorziening t.b.v. koeienstal, door storing geen water mogelijk
Nablussen boerderij Ommelanderweg, oorzaak: verzekering traag met opruimen
Gas / vreemde lucht N361 ter hoogte van Ulrum, klein OGS
Boot omgeslagen Lauwersmeer, 2 slachtoffers gered, later nog een boot omgeslagen
samenwerking met de KNRM en de SAR-heli
21-sep-12 Zoutkamp
Lek schip aan "lange hoofd" klipper Willem, leeggepompt
24-sep-12 Vierhuizen
Stormschade N361 hp. 30,2 boom over de weg
26-okt-12 Zoutkamp
Dienstverlening Defensie, parachute in boom
30-okt-12 Warfstermolen OMS logement, Oosternieuwkruisland (loos alarm)
7-dec-12 Kollumerpomp Brand in boerderij, Westernieuwkruisland 2 (nacontrole)
19-dec-12 Lauwerzijl
Autobrand kruising Nittersweg / Stadsweg, ter hoogte NAM-locatie
31-dec-12 Zoutkamp
Consignatiedienst oud en nieuw
31-dec-12 Zoutkamp
Buitenbrand, oud / nieuw
31-dec-12 Ulrum
Buitenbrand, oud / nieuw

Datum
3-1-2012
12-1-2012
19-1-2012
26-1-2012
26-1-2012
2-2-2012
9-2-2012
23-2-2012
25-2-2012
8-3-2012
12-3-2012
15-3-2012
17-3-2012
19-3-2012
29-3-2012
3-4-2012
week 14
12-4-2012
14-4-2012
26-4-2012
10-5-2012
14-5-2012
24-5-2012

Oefeningen-overzicht 2012
Kennis materiaal / brandweervoertuigen + schoonmaken auto’s en kazerne
Overleg Bevelvoerders met OVDʼs regio West, te Grootegast
Actuele ontwikkelingen brandbestrijding (R&B instortingen)
Overleg Bevelvoerders met OVDʼs regio West, te Grootegast
Oef. diversen + schoonmaken kazerne
Carrousel div: portoʼs, crash recovery, warmtebeeldcamera, enz.
WVD regio
Ongeval gevaarlijke stoffen (OGS), theorie NAM-locatie
Basis THV oefening i.s.m. Ambulance, en werken op hoogte, hoogwerker
brandweer "Stad" i.s.m. Ambulance ( hele zaterdag)
Lezing gevaren mest- en kuilgassen, door J. Middelkoop, Amsterdam
Kadervergadering, gestopt wegens uitruk
Ongeval gevaarlijke stoffen, oef. praktijk NAM -locatie Munnekezijl
Oefening ongeval op het Wad, standby heli landing
Kadervergadering, vervolg van 12 maart
THV landbouw (locatie Geertsema Niekerk), technische hulpverlening
GHOR oefening, i.s.m. KNRM te Lauwersoog
Div. bootoefeningen door hele ploeg
Defensie: natuurbrand / gebouwbrand
Realistisch oefenen Zuidbroek (zaterdag)
Oefening Heiploeg, i.s.m. BHV, deze oef. doen ook Grijpskerk en Oldehove
Carrousel div. oefeningen, kettingzaag, flex,verbindingen,enz.
Chauffeurs pomp bedienen en voertuigkennis
Voorbereiden Pinksteren en kleine oef.

7-6-2012
9-6-2012
11-6-2012
21-6-2012
5-7-2012
19-7-2012
2-8-2012
16-8-2012
30-8-2012
6-9-2012
10-9-2012
20-9-2012
22-9-2012
week 39
week 41
11-10-2012
18-10-2012
week 43
1-11-2012
15-11-2012
21-11-2012
22-11-2012
29-11-2012
13-12-2012
27-12-2012

Watertransport, dompelpomp Zuidhorn, bosbrandbestrijding
Demonstratie Hulpverlening, truckfestival te Ulrum
Kadervergadering
Inzetoefening brand boerderij Panserweg 3
Bezoek nieuwe regiocommandant, dhr. E. Zuidam
Zomeroefening in binnenhaven Zoutkamp, i.s.m. KNRM en ZK 4
Kennis verzorgingsgebied, controle brandkranen / boot oefening, 2 groepen
Kennis verzorgingsgebied, controle brandkranen / boot oefening,
"
Kennis verzorgingsgebied, controle brandkranen / boot oefening,
"
Kleine inzet oef. Heiploeg, laatste oef. voor Jan Robert Oostindiën
Kadervergadering
Brandbestrijding gebouwen, Bakker Ulrum, met Wehe
Scheepsbrand oef., grote oef. samen met vissers en KNRM ( zaterdag)
Bevelvoerderstraining te Zuidlaren, praktijkgedeelte
Manschappentraining te Marnehuizen (Defensie), praktijkgedeelte
WVD oefening (verkenner gevaarlijke stoffen), eigen
WVD oefening (verkenner gevaarlijke stoffen), Regio
Kennis verzorgingsgebied + terreinrijden Defensie oefenterrein
Inzetoefening Sloepenloods, Reitdiepskade Zoutkamp
Ploegoverleg met Commandant Tjerk
Oefening brandweerboot / slecht zicht, schippers en bevelvoerders
Oefening brandweerboot / slecht zicht, schippers en bevelvoerders
HV oefening Defensie, met medewerking HV Winsum
Inzetoefening brand, nettenloods Bolt, Stationsstraat
voorbereiden oud / nieuw + div. onderhoudswerkzaamheden voertuigen

Overzicht kerkdiensten t/m maart 2013
Nieuwe kerk, Verbindingsweg 1 te Zoutkamp.
Voor de laatste informatie of het terug- of meeluisteren van de
kerkdiensten bezoekt u onze website www.pgzoutkamp.nl.

Zon 27 jan.
Zon 3 feb.
Zon 10 feb.
Zon 17 feb.
Zon 24 feb.
Zon 3 mrt.
Woe 6 mrt.
Zon 10 mrt.
Zon 10 mrt.

09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
09.30 u.
11.00 u.
19.30 u.
11.00 u.
19.00 u.

Zon 17 mrt. 09.30 u.
Zon 24 mrt. 11.00 u.
Don 28 mrt. 19.30 u.

Ds. F. de Jong, Heerenveen
Ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Ds. A.J.J. van Vliet, Leeuwarden
Ds. R. de Pee, Veenwouden; Viering Heilig Avondmaal
Drs. A.J. Fraanje, Drachten
Ds. T.J. Oldenhuis, Emlichheim
Ds. H.J. de Vries, Dokkum; Biddag voor gewas en arbeid
Ds. J.G. Arensman, Drachten
Dienst van Heelheid en Verzoening in de Oude Kerk te
Zoutkamp
Ds. H.J. van der Wiel, Leeuwarden
Dhr. J.A. van der Wal, Zwaagwesteinde
Ds. H.J. de Vries, Dokkum; Witte Donderdag, Viering van
het Heilig Avondmaal in de Oude Kerk te Zoutkamp

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer
te beurt aan Jan Berend Zijlstra. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave
aan bod komt.

Naam: Jan Berend
Geboortedatum: 28-08-1964
Geboorteplaats: Houwerzijl
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1965
Burgerlijke staat: gehuwd
Familie: vrouw, zoon, twee dochters en schoonzoon
Huisdier(en): Sam, de hond
Karaktereigenschappen:
Opleiding: MAVO, MEAO en wat cursussen
Beroep: na 25 jaar postbode, nu taxichauffeur leerlingenvervoer
Hobby’s: lekker eind met Sam wandelen en genieten van de natuur
Favoriete tv-programma: Scandinavische en Britse detectives
Muziekgenre: van Elvis tot Hazes en van De Hollies tot De Dijk
Lekkerste gerecht: Hollandse pot
Vakantiebestemming: St. Maartenszee en Terschelling
Bewondering voor: mensen die positief met hun handicap omgaan
Mooiste moment in je leven: trouwdag, geboorte van onze kinderen
Grootste wens: wereldvrede
Levensmotto: pluk de dag
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: JANNY KNOL

