nummer 4, mei 2004

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:

 Programma Pinksterfeesten 2004
 Brandweerkorps Zoutkamp
 Natuurschool Lauwersoog

Colofon
Redaktie
Eppo Lukkien
Elise Nienhuis
Erna Knol
Willy Bakker-Tadema
Sjoerd Moes

tel. 401425
tel. 402527
tel. 401447
tel. 407075
tel. 402257

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Redactie
Redactie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan
Kamstra.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 26 juni.
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 16 juni.
Volgende verschijningsdata zijn: 24 juli en 25 september.
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,
bij voorkeur per mail of op diskette.
E-mail adres: schudzeef@planet.nl
Inleveradres kopij:

Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda
Do. 27 mei
28 mei
27 t/m 31 mei
Za. 5 juni

5 juni
7 t/m 12 juni
19 juni
16 t/m 24 okt.
Za. 11 dec.

Pagina 2

Verkoop t.b.v. Nationaal Fonds Ouderenhulp in de bibliotheek.
Zeester oud – Zeester jong.
Pinksterfeesten. Het programma vindt u elders in deze Schudzeef.
Benefiet zangmiddag t.b.v. Roemenië m.m.v. het Christelijk
Zoutkamper Mannenkoor. Lokatie: kerkje boer Harkema Den Ham.
Tijd: 17.00-19.00 uur. Toegang gratis.
Damestoernooi Afsluiting seizoen.
Avondvierdaagse.
BB toernooi (zeester).
Lichtweek. Thema : ‘Landen’.
Kerstmarkt. Lokatie: HCR ’t Reitdiep en Kegelbaan De Zeearend.

VOORWOORD

De mensen zijn vrolijk, de tuinen zijn mooi en ons dorp…. het wordt mooi. Het duurt vaak even
maar dan heb je ook wat. We zijn benieuwd of het klaar zal zijn voor de Pinksterdagen en hopen
dat het daarna ook mooi blijft.
We hebben leuke activiteiten gehad in Zoutkamp (zie elders) maar er zullen nog meer leuke
activiteiten volgen. Als je er goed over nadenkt bruist ons dorp enorm. Aanstaande
Pinksterzaterdag is er weer een vlooienmarkt van 09.00 tot 16.00 uur en een vrijmarkt voor
kinderen van 09.00 tot 12.00 uur op de Reitdiepskade. Opgave bij Ben van Maare, De Snik 32, tel.
401739.
Wat betreft het copy voor “De Schudzeef”. We zijn erg blij met de gemailde en/of op diskettte
ingeleverde stukken. Tot onze vreugde gebeurt dit steeds vaker. Dit is voor ons een stuk prettiger
werken en we zijn zelf van mening dat “De Schudzeef”er een stuk netter uitziet. (dit ook uiteraard
met dank aan onze drukkers).
De familie Rispens uit Canada willen we erg bedanken voor de regelmatig, leuke en interessante
ingezonden stukken. Hier zijn we erg blij mee en hopen dan ook dat we nog vele verslagen mogen
ontvangen (hun adres is: b.rispens@sasktel.net). Verder zijn er tegenwoordig steeds meer
mensen die een stukje inleveren. Of een verhaal van vroeger of van nu. Het is genieten dat vele
mensen zo enthousiast zijn en hun enthousiasme willen delen met onze dorpsgenoten. Zo kunnen
we met z’n allen een leuk dorpskrant verspreiden. Iedereen hartelijk dank, voor herhaling vatbaar
zou ik haast zeggen.
Het duurt nog 2 weken dat dhr. Jan Pruim zijn ventroute zal overdragen aan zijn zoon Jan-Henk. Ik
heb me laten vertellen dat hij er niet tegenop ziet om zijn venten, wat hij ondertussen al meer dan
50 jaar heeft gedaan, over te doen aan zijn zoon.
Ook Jan Henk heeft heel veel zin in om in Zoutkamp te beginnen. De ventroute en dagen zullen
hetzelfde blijven. Maar dhr. Jan Pruim zelf zullen we zeker gaan missen. We willen hem hierbij
hartelijk danken en wensen hem een rustige en genietende toekomst toe.
We wensen iedereen prettige Pinksterdagen.
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Programma Pinksterfeesten/Vlaggetjesdag Zoutkamp 2004
Donderdag 27 mei
16.00 - 18.00 uur
Vrijdag 28 mei
16.00 uur
19.00 - 20.45 uur
Zaterdag 29 mei
9.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.30 - 17.00 uur
11.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.30 uur

15.00 -

16.30 uur

Zondag 30 mei
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 17.00 uur
12.30 - 16.00 uur
14.00 - 15.30 uur
14.00 - 15.30 uur
15.30 uur
16.00 - 17.00 uur
Maandag 31 mei
9.00 - 17.00 uur
9.00 - 10.00 uur
vanaf 10.00 uur
10.00 uur
10.50 uur
11.00 - 11.30 uur
11.00 - 16.00 uur
11.30 - 15.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.10 uur
16.20 uur

Garnalen Party van gemeente De Marne en Stichting Vlaggetjesdag
voor genodigden.
Opening kermis met ballonnenwedstrijd
Voetbalwedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester
Vlooienmarkt
Jurering visserschepen
Oude motoren
Opening Kermis
Brandweer demonstratie hulpverlening
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. Visserijmuseum
Optreden: Het Zoutkamper Smartlappenkoor,
Shantykoor Zulthesingers uit Nietap en
Nebbitsj un Rebbisj uit Hilversum
Wedstrijd viskisten stapelen
Visshow met diverse vissoorten en oude ambachten
Optreden Noszelisingers uit Stadskanaal
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. Visserijmuseum
Nettenboeten/-splitsen wedstrijd
Modelboten demonstratie
Garnalen pellen demonstratie
Concert m.m.v. Gospelgroep "Mission" bij nieuwe kerk
Garnalen pel wedstrijd voor toeristen
Opening kermis
Visverkoop bij opbod (t.b.v. Visserijmuseum)
Opening Jaarmarkt
Zangdienst o.l.v. Ds. J. van Slooten in de nieuwe kerk
Optredens: De Piipegaeltjes Sjongers, De Garnwerder Sjanters,
Het Zoutkamper Smartlappenkoor, De Waddenwichter
Opening kermis
Bekendmaking Koninginneschip
presentatie "oude" Garnalenkoninginnen
Ford Futura Road show
Optreden shanty koren
Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de
Garnalenkoningin (meevaren gratis, maar wel op eigen risico!)
Afvaart vissersschepen
Ontvangst van de Garnalenkoningin met Hofhouding
Toespraak Garnalenkoningin
Prijsuitreiking Vissersschepen
Rijtoer Garnalenkoningin

Oproep aan alle kinderen van Zoutkamp!!!!
Op vrijdag 28 mei worden de pinksterfeesten en de kermis in Zoutkamp geopend door alle
kinderen van het dorp.
Ter gelegenheid hiervan organiseert Stichting Vlaggetjesdag een ballonnenwedstrijd.
Wij nodigen jullie uit om allemaal mee te doen met de wedstrijd.
De wedstrijd vindt plaats op de kermis aan de Sluisweg ter hoogte van het Bakkersplein om
16:00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent om je naamkaartje in te vullen en de ballonnen de lucht in
te laten gaan.
Aan de ballonnenwedstrijd is een prijs verbonden voor de ballon die het verst weg komt.
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Stratenvolleybaltoernooi
Donderdag 13 mei vanaf zeven uur waren er tien teams aan het strijden om de wisselbeker in de
wacht te slepen. Nadat er nog een aantal dingen op het laatst geregeld moesten worden en het
geluid een half uurtje later ook aanwezig was, begonnen we op tijd vol goede moed. Op twee
velden werden poule-wedstrijden gespeeld. Er was een gezellige sfeer en in sommige teams werd
er lekker gelachen. Helaas begon het net voor half negen te regenen, niet hard, maar wel
dusdanig dat om kwart voor negen het toernooi voor die dag ten einde was. We waren bang voor
glijpartijen en blessures en dat kan de bedoeling niet zijn.
Vrijdag 14 mei zijn we om zeven uur begonnen waar we de dag ervoor geeindigd waren. Dit waren
nog drie wedstrijden van elk een kwartier. Vervolgens was er een kleine pauze om de poulestanden uit te rekenen en vervolgens werden de plaatsingswedstrijden gespeeld. De nummers 5
tegen elkaar, de nummers 4 enzovoort. Elke wedstrijd duurde wederom een kwartier. Om half
negen startte de zeer spannende finale tussen de combinatie Dorpskern en de combinatie
Beatrixstraat 3. Er moesten twee sets gespeeld worden en het ging zeer gelijk op. Om even voor
half tien was de uitslag bekend en had de combinatie Dorpskern gewonnen met 19-17 en 16-14.
Als verrassing speelde vervolgens het Smartlappenkoor in de kantine en daar vond ook de
prijsuitreiking plaats.
Al met al een zeer geslaagd toernooi met dit jaar gelukkig meer teams dan voorgaande jaren.
Mensen die na dit toernooi zin hebben gekregen om iedere week te volleyballen kunnen dat op de
dinsdagavond doen in de gymzaal van Zoutkamp vanaf 19:30 tot 21:00 uur.
Hieronder de volledige uitslag:
1. Combinatie Dorpskern
2. Combinatie Beatrixstraat 3
3. De Schuit
4. Churchillweg
5. Combinatie Bernhardstraat
6. Combinatie Beatrixstraat 1
7. Julianastraat
8. De Schans 2
9. De Schans 1
10. Combinatie Beatrixstraat 2

Wandelen is goed voor lichaam en geest
Er zijn in ons Zoutkamp steeds meer wandelaars te ontdekken. Zo zijn wij (Bauke en Willy Visser
en Hilly Postma en Dina Pompstra) naar Geldermalsum geweest op 17 april. We hebben
deelgenomen aan de bloezemwandeltocht ten bate van het Nederlandse Rode Kruis. We liepen 25
kilometer in een hele mooi stukje Nederland met circa 25.000 deelnemers aan meerdere afstanden
Willy, Hilly, Dina en Lies (van Waalke) zijn nu aan het trainen voor de afstand van 40 kilometer
voor de Lauwersmeermars op 3 juni. Ik ben zelf in training voor de Friese Elfstedentocht in de
week van Hemelvaart. Dit is 210 km in 5 dagen. De start is dinsdag 18 mei in Leeuwarden en het
eerste traject is ruim 50 km van Leeuwarden naar Sloten.
De tweede dag, Sloten-Workum, is ook ongeveer 50 km. De derde dag Workum-Franeker en de
vierde dag Franeker-Dokkum, circa 45 km. Het laatste traject is zaterdag van Dokkum naar
Leeuwarden, 25 km.
Dan hoop ik op 3 juni de 65 km te lopen van de Lauwersmeermars. Voor 12 juni hebben Bauke en
Willy zich ingeschreven voor de Slachtewandeltocht in Friesland. Ze zijn gelukkig ingeloot (in twee
dagen waren er 13.000 aanmeldingen). Er was een limiet gesteld van 10.000 deelnemers, maar de
belangstelling overtrof alle verwachtingen en alles is in het werk gesteld om alle belangstellenden
deel te laten nemen. Het punt is dat je start in Reard bij Grou in de buurt en je finisht in
Oosterbierum bij Harlingen. Je wordt een keer met de bus vervoerd.
Zo Zoutkampers, ik hoop dat jullie de wandelaars van de Lauwersmeermars weer aanmoedigen,
want er zijn nog meer Zoutkampers die aan een van de beide afstanden mee doen. De wandelaars
van 40 kilometer komen 's morgens al vroeg door Zoutkamp. Supporters moeten om ongeveer
kwart voor acht bij een van de bruggen gaan staan (Hofmanssluis of bij de grote sluis), want ze
komen vanaf de kazerne eerst naar Zoutkamp en lopen richting Dokkumer Nieuwe Zijlen, zo
richting Lauwersoog en weer naar de kazerne.
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De wandelaars van 65 kilometer gaan eerst via de Friese kant: Lauwersoog-Anjum-OostmahornEe-Kollum-Kollumerpomp-Warfstermolen-Pieterzijl-Munnekezijl-Zoutkamp: In Zoutkamp wordt er
gestempeld bij Jenne en Trijn Mollema in spotkantine en dan gaat het verder richting Niekerk en
dan via Zuidema's Klap naar Vierhuizen en daarna naar de kazerne.
Uit ervaring weet ik dat het erg wordt gewaarderd door de wandelaars dat er in Zoutkamp altijd
zoveel mensen meeleven en dat ze zo worden aangemoedigd om de laatste zware kilometers te
volbrengren (in andere dorpen is dat niet het geval). Zoutkamp, laat zien dat u de wandelaars
steunt en aanmoedigt.
Met een sportieve wandelgroet van Bauke en Willy Visser

Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen
Hierbij willen we jullie op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen voor wat betreft het
dorp en geplande festiviteiten.
Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 15 april jl., zijn er verschillende onderwerpen aan de
orde geweest; waarvan we enkele aan u kwijt willen.
Oomke Bos is de nieuwe penningmeester geworden en Willem Veenstra de nieuwe secretaris.
Vorige maand is er met de gemeente gesproken over de jeugdsoos. Het gebouw in de haven
schijnt niet aan de eisen van tegenwoordig te voldoen. Voorstel is om de jeugdsoos bij de ijsbaan
onder te brengen. Het idee van leden en van de jeugd zelf, is om een jeugdboot aan te schaffen
en deze om te bouwen met vrijwilligers. Of dit te realiseren is voor wat betreft de kosten en de
veiligheid valt nog te bezien.
Tijdens de herfstvakantie (16 tot en met 24 oktober) zal weer de lichtweek plaatsvinden en in de
vergadering hebben we besloten dat het thema van dit jaar verschillende landen wordt. Dus
mensen, leef je uit met fantasieën over cultuur, klederdracht, etc. Wil degene die een keuze heeft
gemaakt dit doorgeven aan Ben v. Maare. Zodat dubbel gekozen landen voorkomen kunnen
worden.
Dit jaar houden we ook weer een kerstmarkt en wel op 11 december in het Reitdiep en in het
Kegelhuis. Personen uit ons dorp die een stand zouden willen reserveren, dienen dit te doen voor
31 mei, want daarna gaan ook andere uitnodigingen de deur uit. Opgave kan bij Andries
Zuidersma en bij Siena Sloot (tel. 402394). Met kerst plaatsen we één grote boom op het
Dorpsplein.
Tijdens de vergadering is er gevraagd of er een afvalbak geplaatst kan worden bij de bibliotheek,
omdat daar altijd veel rommel wordt achtergelaten door jongeren. Dit is reeds met de gemeente
besproken en zal worden uitgevoerd met een proeftijd. Dus jongeren onder ons, opgelet! AFVAL
IN DE AFVALBAK.
Wat vaak aan de orde komt, is de hondenpoep! Er zijn burgers onder ons die honden hun behoefte
laten doen op sommige velden in het dorp waar ook veel kinderen spelen. Dit tot grote ergernis
van de buurtbewoners, en terecht. Het is toch niet teveel gevraagd om daar meer op te letten!
Loop ietsje verder en laat de viervoeters hun behoefte doen daar, waar andere mensen er geen
last van hebben of neem een schepje mee om het op te ruimen. DENK OM UW MEDEMENS!
Afgelopen Koninginnedag was een succes op alle fronten. Een hartelijk dank willen wij richten aan
alle leden en vrijwilligers van de spelweekcommissie voor de spelmiddag. Dit was een groot
succes. Ook een hartelijk dank voor Sjaak de Wind voor de begeleiding op het orgel tijdens het
zingen 's morgens. Dit hopen we vaker te kunnen organiseren.
Vriendelijke groet, dorpsbelangen.

Nationaal Fonds Ouderenhulp
Op 29 april jl. heeft er in onze bibliotheek een verkooptafel met kaarten en postzegels gestaan
voor Het Nationaal Fonds Ouderenhulp. Dit fonds ondersteunt kwetsbare ouderen met praktische
initiatieven en projecten als huisbezoeken, ontmoetingsactiviteiten en vriendschapscursussen,
maar ook met scholing en begeleiding van mantelzorgers en veiligheidsprojecten. De opbrengst
van de kaarten en postzegels komen voor een deel ten goede aan dit fonds.
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Om u in de gelegenheid te stellen dit fonds te steunen, zal er op donderdag 27 mei nog een keer
een tafel met verkoopartikelen in de bibliotheek staan.
De vorige keer was dit niet aangekondigd, nu dus wel! Van harte aanbevolen!

Unieke dagopvang voor eenzame en kwetsbare ouderen van start
Kort geleden is in Zorgcentrum ‘t Olde Heem in Kloosterburen het project “Kloosterstee” van start
gegaan. Bijzonder is de samenwerking tussen GGz Groningen, Thuiszorg Groningen en ’t Olde
Heem (onderdeel van Philadelphia Zorg). Deze drie instanties signaleerden dat er aanpassingen
nodig waren in de zorg aan ouderen met psychische en/of psychiatrische problemen, thuis of in het
verzorgingshuis. Daarom is deze dagopvang gestart, waarbij samenwerking noodzakelijk is.
Recent vond een feestelijke bijeenkomst plaats op zorgcentrum 't Olde Heem, waarbij de drie
partijen hun samenwerking op een speciale manier ondertekenden. Enkele ouderen die
deelnemen aan het nieuwe project hadden zelf een plakkaat gemaakt waarop Sikke Dijkstra van
Philadelphia Zorg, Marga van den Heuvel van Thuiszorg Groningen en Pieter Mul van GGZ
Groningen hun handtekening hebben gezet. Ook werd de naam “Kloosterstee” onthuld en kregen
alle deelnemers een welkomstpakketje.
“Kloosterstee” is een dagopvang bedoeld voor ouderen met verschillende problemen, zoals
eenzaamheid, somberheid en angst. Door de week kunnen deze ouderen woonachtig in
noordwest Groningen terecht in ’t Olde Heem. Onder deskundige begeleiding is er van 10.00 tot
16.00 uur een dagprogramma met activiteiten gericht op ondersteuning, begeleiding en gezellig
samenzijn.
Deze samenwerking draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg in de
Marne. Door de samenwerking tussen ’t Olde Heem van Philadelphia Zorg, Thuiszorg Groningen
en de GGz Groningen wordt de zorgverlening aan ouderen op elkaar afgestemd. In het project
Kloosterstee hebben GGz Groningen, Thuiszorg Groningen en het verzorgingshuis samen een
consultatieteam opgezet. Dit team komt een keer per zes weken bijeen om effectief en vroegtijdig
problemen bij ouderen te signaleren en mogelijk adequate begeleiding te bieden. Dit betreft
ouderen die de dagopvang bezoeken of daar mogelijk voor in aanmerking komen. De
overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Daarna wordt gekeken op welke wijze
de samenwerking kan worden voortgezet.
(Persbericht ontvangen van zorgcentrum 't Olde Heem)

Benefiet zangmiddag ten bate van Roemenië
Sinds een paar jaar bestaat er in de gemeente Achtkarspelen een werkgroep Tabor. Dit is een
groep mensen die zich inzet voor de bevolking van Roemenië en dan met name in het stadje
Pausesti.
Door middel van inzamelingen, verkopen, rommelmarkten en dergelijke proberen we geld en
goederen in te zamelen om de bevolking van het stadje te helpen. Wij ondersteunen een
kinderopvanghuis dat op dit moment helpt het leven van jonge gezinnen die het moeilijk hebben
weer op de rails te krijgen.
Ter ondersteuning van de activiteiten van het kinderopvanghuis is er op zaterdagmiddag 5 juni een
benefiet zangmiddag georganiseerd: “Zingen voor Roemenië”.
Er zijn die middag verschillende activiteiten zoals samenzang, verkoop van decoraties voor binnen
en buiten, kleine verloting, allerlei hapjes en drankjes, verkoop van zelfgemaakte producten en
optredens van verschillende zang- en muziekensembles.
Medewerkenden zijn: vocaalkwartet QuaDruple uit Aduard, blaaskwartet Van der Weg uit
Gerkesklooster en het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor. De presentatie is in handen van Janny
van Wieren-Miske.
Dit hele gebeuren vindt plaats in en rond het kerkje van boer Harkema te Den Ham.
We zien u graag op 5 juni van 17.00-19.00 uur. De toegang is gratis. U bent allen van harte
welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carin de Wind tel.0595-401636.
U komt toch ook???
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek
Voor volwassenen:
Romans
Chevalier, Tracy - Meisje met de parel
Grayson, Emily - De roos (romantisch)
Patterson, James - Slotpleidooi
Kennedy, Douglas - Een bijzondere relatie
Robbins, David -Tankduel
Veen, Gré van der - Meer kuren (verhalen in het Gronings)
Informatieve boeken
Boertjens, Koos - Seniorengids foto’s bewerken
Dugteren, Trix van - Pesten
Van Poucke, Will - Ardennen
Voor de jeugd:
Verhalen
Backers, Richard - Luister dan
Berggren, Mats - Schaatsen in de woestijn
Kuijer, Guus - Het boek van alle dingen
Loon, Paul van - Foeksia’s miniheksenstreken
Loon, Paul van - Het nachtmerrieneefje
Spee, Gitte - Meneer Big en de wijde wereld
Verleyen, Karel - Moordkuil
Informatieve boeken
Roederer, Charlotte - Het ziekenhuis

De bibiotheek is elke donderdag geopend van 14.30-17.30 uur en van 18.00-19.30 uur.
U bent van harte welkom!

Koninginnedag in Zoutkamp
30 april was het ook feest in Zoutkamp. In de binnenhaven was het een gezellige drukte. Kinderen,
volwassenen, allemaal afgekomen op het feestprogramma van de spelweekcommissie. Een
stralende dag, volop zon en een heerlijk temperatuurtje, ideaal dus voor spelletjes of voor een
gezellige puzzelwandeltocht door ons mooie dorp.
De middag werd gestart met een ballonnenwedstrijd voor de jeugd. Op de pier werden vele
gekleurde ballonnen de lucht ingelaten op weg naar een misschien wel verre bestemming?
De deelnemers aan dit ballonnenfestijn kunnen in de volgende Schudzeef lezen waar de landingen
zijn geweest en welke ballon het verst is gekomen. Dit omdat we nog niet alle kaartjes terug
hebbben gekregen.
De puzzelwandeltocht waar velen aan hebben meegedaan, daarvan had iedereen de antwoorden
goed. Hiervoor is dus iedereen geslaagd met vlag en wimpel. Voor degene die nog graag de
antwoorden willen weten, hier komen ze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Jaartal van het huis: 1877
Naam van het gebouw: De Boeter
Bij wie hangt de zon aan de muur: bij Jan van Griet (van de Veen)
Bij wie hangt het ankertje op de deur: bij Sjoerd en Saskia
Hoe heet de brug en wanneer gebouwd: Hunsingobrug, 1858
Bij welk gebouw hoort het raam: bij de schuur van Loonstra
Hoe heet het kunstwerk over het water: het hoogholtje
Naam van de straat: Prinses Beatrixstraat + tuinversiering mevr. Kornelis
Bij wie hangt de vogel aan de muur: bij de familie Mosk
Afbeelding op het gebouw is: bij de gymzaal
Bij wie staat de fiets in de tuin: bij Jan Rudie en Hennie
Huis met afbeelding is: Churchillweg 64 (spookhuis)
Pad bij het spookhuis is: de Windeweersterweg
Postbus in de tuin: Sjouke en Gerda Stavasius
Het straatje is: Beereboomstraatje
Bij wie hangt de zon aan de muur: Henk en Henny Wijbenga

's Avonds werd de dag afgesloten met een gezellig partijtje gekostumeerd voetbal, waar fraai
uitgedoste spelers het veld betraden. Dit tot genoegen van het publiek, want het was erg leuk om
naar te kijken.
Dan nu de uitslag van de spelletjes. Iedereen heeft erg goed zijn best gedaan en veel punten
behaald, geweldig!!!! Maar omdat er maar drie prijsjes te verloten zijn, kan niet iedereen een
winnaar zijn. De kinderen met de meeste punten krijgen daarom een prijsje, welke ze af kunnen
halen bij Tiny Zijlstra, Churchillweg 18. Deze kinderen zijn:
1. Henri Nienhuis, 163 punten
2. Vijko Postma, 139 punten
3. Martin Haarsma, 138 punten
Alle kinderen die niets gewonnen hebben, toch bedankt voor jullie goede inzet. We vonden het erg
mooi dat jullie met zovelen waren gekomen.
De spelweekcommissie

Excursies Staatsbosbeheer 2004
Voor een leuk uitje hoef je niet ver weg te gaan of veel geld uit te geven. Staatsbosbeheer
organiseert, onder meer in samenwerking kleinkunst- en poppentheater 'Eya Popeya StiPP' uit
Zoutkamp, verschillende activiteiten voor jong en oud in Nationaal Park Lauwersmeer.
Voor een aantal excursies moet je je vooraf opgeven. Het is daarom altijd verstandig van te
voren telefonisch contact op te nemen met Staatsbosbeheer, tel. 0519-345145 (tussen 9 en
12 uur). Voor mei, juni en jullie staan de volgende excursies op de agenda:
Bij volle maan
Data: 4 juni, 2 juli. Tijd: 22.00 uur. Lokatie: De Bosschuur (SBB), De Rug 1, Lauwersoog.
Duur: 3 uur. Kosten: 4,-/12 jr. 1,'s Nacht, als de maan volop schijnt, heeft Nationaal Park Lauwersmeer iets speciaals. Ontdek het boeiende
nachtleven van veel dieren en vogels. Snel inschrijven i.m.v. beperkte deelname.
Vogels in de Kollumerwaard
Data: 6 juli, 27 juli. Tijd: 16.00 uur. Lokatie: Parkeerplaats bij natuurkampeerterrein De Pomp, De
rijsdammen, Kollumerpomp. Duur: 1,5 uur. Kosten: 2,-/12 jr. 1,Naast natuurkampeerterrein De Pomp ligt de Kollumerwaard, een schitterend natuurgebied met veel
zeldzame vogelsoorten. Naast Schotse hooglanders en konikpaarden, aandacht voor het beheer van dit
gebied.
Voor vroege vogels
Data: 13 juni, 27 juni, 11 juli. Tijd: 7.00 uur. Lokatie: Camping Lauwersoog.
Duur: 1,5 uur. Kosten: 2,-/12 jr. 1,Bij het krieken van de dag neemt de boswachter u mee naar de beste plekken om vogels te observeren .
Laat u verrassen door de mysterieuze roep van de roerdomp of het jodelen van de wielewaal.
Welkom op de bodem van de zee
Data: 27 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 29 juli. Tijd: 14.00 uur. Lokatie: Parkeerplaats voor restaurant
Suyderoogh, De Rug 5, Lauwersoog. Duur: 1,5 uur. Kosten: 2,-/12 jr. 1,De boswachter laat u één van de mooiste gebieden van het Nationaal Park Lauwersmeer zien. Een
afwisselende excursie door bossen en over voormalige zandplaten. In het ondiepe water van 'Achter de
Zwarten' wemelt het van de vogels, soms zelfs lepelaars en flamingo's.
Van zout naar zoet
Data: iedere woensdag in mei, juni en juli. Tijd: 14.00 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1,
Lauwersoog. Duur: 1,5 uur. Kosten: 2,-/12 jr. 1,Deze excursie geeft een goed beeld van de overgang van zout naar zoet. Het Lauwersmeergebied is 35 jaar
geleden ontstaan na afsluiting van de Lauwerszee. Tocht over waddendijk, door bosssen en
indrukwekkende orchideeënvelden.
Speuren naar sporen
Data: 6 juli, 13 juli, 27 juli. Tijd: 10.00 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 3,Speciaal voor kinderen vanaf vier jaar (en ouders). We zoeken in het Lauwersmeergebied en langs het wad
naar planten en dieren en naar andere sporen in de natuur. In samenwerking met NatuurDoecentrum Leens.
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Vlinders en insecten ontdekkingstocht
Datum: 20 juli. Tijd: 10.30 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 3,Voor kinderen vanaf 4 jaar. We gaan op zoek naar vlinders en insecten. Spelenderwijs leer je met
zoekkaarten de soorten herkennen. In samenwerking met NatuurDoecentrum Leens.
Vroeg uit de veren!
Data: 21 juli. Tijd: 7.00 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 3,-.
Dauwtraptocht voor kinderen vanaf 4 jaar. We zoeken in het Lauwersmeergebied en langs het wad naar
dieren en planten. In samenwerking met NatuurDoecentrum Leens.
De Kloekroedenhix
Datum: 26 juli. Tijd: 13.00 uur. Lokatie: De Bosschuur (SBB), De Rug 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 4,Voorstellingentocht voor de kleinsten. Neem je eigen pluche konijnenknuffel mee! Over kruiden, konijnen,
vos, hermelijn en roofvogel. In samenwerking met kleinkunst- en poppentheater 'Eya Popeya StiPP'.
Meespeelstrandtheater
Datum: 27 juli. Tijd: 14.00 uur. Lokatie: Recreatiecentrum De Balg, Oostmahorn 18, Oostmahorn. Duur: 3
uur. Kosten: 3,50
Samen met de Geestige Lavica voorstelling bedenken en... om 17.00 uur voorstelling opvoeren voor ouders
en badgasten. Voor iedereen die kan graven, verkleden, praten, vuurtje stoken, toneelspelen en dansen. In
samenwerking met kleinkunst- en poppentheater 'Eya Popeya StiPP'.
Zomertheater Jan Klaassen en Katrijn
Datum: 28 juli. Tijd: 19.00 uur. Lokatie: Kleinkunst- en poppentheater Eya Poppeya StiPP, Havenstraat 3,
Zoutkamp. Kosten: 3,50.
Huiskamertheater in het kleinkunst- en poppentheater Eya Popeya StiPP.
Orchideeëntocht (wandelexcursie)
Datum: 5 juni. Tijd: 14.00 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 2,Ontdek, samen met ervaren IVN-natuurgids, de verschillende soorten orchideeën in Nationaal Park
Lauwersmeer. In samenwerking met IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie).
Bloementocht (rolstoelexcursie)
Datum: 5 juni. Tijd: 14.00 uur. Lokatie: Restaurant Het Booze Wijf, Strandweg 1, Lauwersoog.
Duur: 2 uur. Kosten: 2,Speciale, aangepaste excursie voor rolstoelers en hun begeleiders. Maak kennis met de vele planten in
Nationaal Park Lauwersmeer. In samenwerking met IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie).

Het leven gaat voort – deel 16 – De visserijvereniging
Over de jaren werden de prijzen van consumptiegarnalen slechts met enkele centen per kilo
verhoogd. Jannus begon te denken over de mogelijkheid om onder de vissers een gemeenschap
te vormen. De garnalen zelf laten bewerken en verzenden naar de afnemers. In overleg met
enkele vrienden vissers werd er een vergadering gehouden in een schoollokaal, waarvoor de
toestemming van de burgemeester verkregen, door bemiddeling van de bovenmeester. Het lokaal
liep vol en menig visser kwam niet verder dan de schoolgang.
Jannus zette zijn plannen, die hij had uitgedacht onder het vissen, uiteen. Er moest een coöperatie
komen, een vereniging van vissers, die hun belangen zelf moesten verzorgen. Om de vruchten te
oogsten van hun eigen harde werk op de Waddenzee in weer en wind.
Geestdriftig stemden de meeste aanwezigen met het voorstel in. Er werd door Jannus Paapstra
voorgesteld om een tweede vergadering te houden in de zaal van het dorpshotel en dan een
voorlopig bestuur te benoemen.
De visserijvereniging werd gevormd. Een bestuur werd gekozen en daarnaast een uitvoerder,
iemand die de zaak op touw moest zetten en toezicht erop houden, dat het regelement, dat
ontworpen moest worden, stipt werd uitgevoerd. Een advocaat in de Stad die werd geraadpleegd,
ontwierp het regelement en de statuten.
Met algemene stemmen werd op een latere bijeenkomst van de vissers, Jannus Paapstra tot
dagelijks bestuurder verkozen. Er werd geld bijeen gebracht en elk van de vissers, die geldelijk
daartoe in staat was, gaf een lening aan de vereniging. Een schuur werd er gebouwd, waar de
garnalen ontvangen en behandeld konden worden. De visserijvereniging was een feit.
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Brandweerkorps Zoutkamp zoekt vrijwilligers
Wie zoeken wij?
Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die willen werken in een team dat altijd paraat staat
om de helpende hand te bieden. Als vrijwilliger moet je van een uitdaging houden. Iedere oproep is
weer spannend. Je weet nooit wat je aantreft.
Interesse?
Bel, e-mail of schrijf naar de volgende adresgegevens:
Brandweer De Marne
Kantoor: Gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 te Leens. Postadres: Postbus 11, 9965 ZG Leens.
E-mail: Jan.timmer@demarne.nl
Telefoon:
Commandant Jan Timmer: 0595-575519 (werk) 06-29055912
Preparatiemedewerker Klaas de Vries: 0595-575519 (werk) 06-42489065
Je kunt ook contact opnemen met de ploegchef van Zoutkamp, Hans Abbas, tel. 0595-402517.

De Zoutkamper brandweer in volle actie. op de linker foto
ziet u de bedwinging van de schoorsteenbrand in het huis
van ploegchef Abbas.
De foto hierboven toont een vijftal brandbestrijders tijdens
het blussen van een beginnend dakisolatiebrandje in de
Bakkersstraat.

Hiernaast ziet u Jan v.d. Veen die zich na
het blussen van de grote brand bij DML in
Wehe-Den Hoorn niet laat kisten...
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Uit de oude doos
Als je op het kaartje kijkt naar de derde
paal van defensie, dan ligt daar een
wrakboei.
Na een gesprek met mijn vader over het
wrak werd het volgende verhaal verteld.
Het zal voor de oorlog zijn geweest dat
er veel turfschepen via Zoutkamp over
het wad west overvoeren. Het schip bij
het Vierhuizergat kwam ook van
Zoutkamp alles nog op de zeilen. Toen
men Oostmahorn voorbij was richting
Hoek v.d. Bant (waar nu de afsluitdijk
ligt) kwam men op ruimer water en het
weer werd er niet beter op. Toen het
schip in het Zoutkamperlaag aankwam
werd het zo slecht dat men is verleierd,
het oort in oost over. (verleieren = veur
de wiend vot). De man had zijn vrouw
aan boord met de kinderen en is in het buiteneind van het Vierhuizergat aan de grond gelopen en
daar ook gezonken. Als het heel laagwater is kun je het nog zien. De mensen zijn gered door de
reddingsboot van Oostmahorn. Maar bij alle ellende die deze mensen overkwam, waren er toch
nog mensen die hier voordeel bij hadden, de turf ging aan de drift en spoelde aan op de dijk bij
Hornhuizen het was een mooie wintervoorraad.
H. Rispens (ZK 46)

Memorie
(bron: archief Vissersvereniging “Hulp in Nood”)
Op den 3en April 1902 bevond schipper Jan de Vries van Vierhuizen zich ten uitoefening van zijn
bedrijf met zijn visschuit ten Noorden van het eiland Schiermonnikoog ZK14
Door een hevige storm belopen, werd het broze vaartuig erg lek geslagen en bekwam meerdere
schade, waardoor het geheel onzeewaardig werd. Bedacht op levensbehoud lieten de opvarenden
het vaartuig achter Schiermonnikoog op het strand loopen. Hun benarden toestand werd reeds
dadelijk door de wakkere eilanders opgemerkt, die met de reddingboot de bemanning al spoedig
op den vasten wal brachten, en ook verder al het mogelijke deden om van den inventaris van het
wrak te redden, wat er nog te redden viel.
Schipper Jan de Vries was contribuerend en trekkend lid van “Hulp in Nood”.
Een woord van lof mogen we de edele Schiermonnikoogers niet onthouden, niet alleen dat ze de
geredde schipbreukelingen het aan niets lieten ontbreken, maar ook vroegen ze geen vergoeding
voor geleverde hulp of voor bergloon voor de geborgen goederen, indien nl. “Hulp in Nood”die
goederen niet voor zich opeiste, maar de opbrengst daarvan, aan de ongelukkige schipper ten
goede zou komen.
Aangaande deze zaak hield Bestuur van “Hulp in Nood”enige vergaderingen, die niet door den
Voorzitter den heer L.H. Dijkhuis werden bijgewoond.
De voorzitter had echter reeds vooraf verklaard zijn sanctie te zullen geven aan de handelingen
het het bestuur in deze affaire.
Bestuur besloot
a. De opbrengst van de wrakgoederen aan J. de Vries te laten.
b. Aan dezen 250,= gulden schadevergoeding uit te keren uit de kas van “Hulp in Nood” zijnde
dit de hoogste schadevergoeding die door den vereniging wordt verleend, in geval van totaal
verlies van een schip toebehorend aan een harerleden.
Den Voorzitter L.H. Dijkhuis
De Secretaris J.B. Holanus.
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Natuurschool brengt de natuur tot leven!
Of je nu klein of groot bent, 8 of 80, de natuur boeit en interesseert eigenlijk iedereen wel. Er zullen
weinig mensen zijn die het Lauwersmeergebied en het aangrenzende wad niet op een of andere
manier kunnen waarderen. Een riet- en waterlandschap als het Nationaal Park Lauwersmeer is
natuurlijk prachtig om te zien en vanaf de zeedijk is een blik over het wad voldoende om iedereen
kreten van verrukking te ontlokken. Echter veel van de levende natuur die deze gebieden juist zo
speciaal en boeiend maken leeft letterlijk een verborgen leven en juist de kennismaking met deze
dieren maakt een bezoek aan deze natuurgebieden zo onvergetelijk.
De Natuurschool is in 1989 opgericht in het Lauwersmeer door Ib Huysman en sindsdien heeft zij
haar natuur-educatieve activiteiten uitgebreid naar vijf andere locaties langs de Nederlandse kust.
De Natuurschool bedenkt allerlei pakkende en originele schoolreizen (basis- en voortgezet
onderwijs) en (halve)dag-programma’s voor groepen volwassenen (vriendengroepen en
personeelsgroepen) waarbij juist de kennismaking met allerlei verborgen levende dieren centraal
staat.
Juist om de meer dan honderdduizend bezoekers die Lauwersoog en omgeving jaarlijks bezoeken
op een makkelijke manier te informeren over de bijzondere natuur van dit gebied werd in april 2004
het compacte, gratis toegankelijk zee-aquarium Waterwereld geopend. Waterwereld bestaat uit
zes zee-aquaria en een zgn. ‘aaibak’ waarin interessante vissen, kreeftachtigen en andere
zeedieren te bewonderen zijn. Veelal worden deze vissen meegebracht door viskotters die
Lauwersoog als thuishaven hebben. Een mooie manier voor deze beroepsvissers om het publiek
te laten zien welke zeedieren zij tijdens hun reizen allemaal tegenkomen. Zee-aquarium
Waterwereld is gevestigd in een bijgebouw van Restaurette Schierzicht in de vissershaven van
Lauwersoog (direct bij binnenrijden van de vissershaven aan uw linkerhand).
Bent u geïnteresseerd om een keer deel te nemen aan een programma van de Natuurschool met
uw school, familie- of personeelsgroep of wilt u zelf een bezoek brengen aan Waterwereld kijk dan
eerst op onze website www.natuurschool.nl of bel de Natuurschool op telefoonnummer 0505274993.

DIERENSPECIAALZAAK
DOMMEL
Voor al uw dieren kunt u bij ons terecht van klein tot groot. Denk rond deze tijd
vooral om vlooien en teken, vooral teken kunnen ZEER gevaarlijk zijn, trek ze er
nooit zo uit. Doe dit altijd met een tekenpen!!!
Ook voor hengelsport artikelen, MADEN en WORMEN kunt u bij ons terecht.
Verder hebben wij ook leuke maritieme cadeau-artikelen en klompen (Gevavi) en
kapklompen.
!!!!!!!LAARZEN NOG ENKELE STUKS 50% KORTING OP=OP!!!!!!!
NU BIJ ELKE BESTEDING VAN 10 EURO ONTVANGT U EEN STEMPEL EEN
VOLLE KAART HEEFT EEN WAARDE VAN 2,50 WEER TE BESTEDEN.
Openingstijden: maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 en 13.00 – 18.00 uur
Zaterdag
09.00 – 12.00 en 13.00 – 16.00 uur
Tel.: 0595 - 401066
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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 401314
Warme Bakker De Broodmand, Sluisweg 2c, tel. 401066
Dierenspeciaalzaak Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Chin. Ind. Rest. Fon Shun, Spuistraat 24, tel. 402435
’t Garnaaltje, Dorpsstraat 55, tel. 401641
Haarmode Zoutkamp, Sluisweg 2a, tel. 402659, maandags gesloten
Hair2Hair, Julianastraat 25, tel.: 435565
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Bloemboetiek Kimcha, Churchillweg 9, tel. 402100, maandags gesloten
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Meermarkt Bergstra, Dorpstraat 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 maandag t/m vrijdag 13.3017.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open
Rederij Zoutkamp, Prins Bernardstraat 8, tel. 401052
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)
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
Volbeda BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b, tel. 402410
VVV Lauwersmeer-Oost, 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
Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten
(m.u.v. het toeristenseizoen)
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
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