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Oud papier
In de maand maart was er 12.700 kilo oud papier. In de maand april was er 9.460 kilo.
Dankbetuiging
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, fruitmanden en
telefoontjes, die ik heb ontvangen, zowel in het ziekenhuis, als bij mijn thuiskomst.
Nogmaals bedankt, ook namens mijn vrouw.
Jelte van Duinen
Inzamelen van kleding
Op 29 mei is er geen inzameling. Op de laatste dinsdag van de maand juni is er weer
gelegenheid om uw tweedehands kleding, schoenen, dekbedden, dekens en andere
kleinere dingen in te leveren in ’t Anker, Verbindigweg 1. ’t Is voor de minderbedeelden in
de Oostblok landen. Als u het niet kan brengen, bel dan B. Visser 401306. Als u een gift
wilt geven voor het vervoer dan graag op rekening:
Rabobank 323758495 t.n.v. Stichting Help Polen Roemenië te Opende
Namens de vrijwilligers Zoutkamp, B. Visser, E. Tammens, R. de Vries, K. Zuidema en T.
Zijlstra
Boottocht d.d. dinsdag 26 juni aanstaande
Dit jaar is Zoutkamp weer aan de beurt, samen met de voormalig gemeente Kloosterburen.
Een dag genieten van het uitzicht en gezellig bij elkaar zitten. Ieder geniet op zijn eigen manier.
We gaan dit jaar met een andere rederij. Rederij “Princenhof” van Earnewoude vaart ons door de
Friese wateren. Deze rederij heeft zo’n speciale uitstraling, dat geeft je echt een speciaal gevoel.
Echt een dagje uit.
Wilt u mee? Dan kunt u ons bellen: Elise Nienhuis, tel.: 402527 of Baukje Zwart, tel.: 401590.

Kofferbakverkoop en kindermarkt
Zaterdag 26 mei 2007 is er van 9.00 tot 17.00 een kofferbakverkoop en kindermarkt.
Mensen die spullen vanuit hun kofferbak willen verkopen en kinderen (natuurlijk zonder
kofferbak) mogen dan gratis plaatsnemen aan de Reitdiepskade.
Dus kinderen van Zoutkamp, verzamel wat spullen en verdien wat extra geld voor deze
Gezellige dagen (of voor iets anders leuks). De marktcommissie, Pinksterfeesten
Zoutkamp.

PARKEERKAART
Vlaggetjesdag
Zoutkamp
28 mei 2007
alleen te gebruiken bij
aankomst vanuit de richting
Houwerzijl/Niekerk
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Bodemdaling Waddenzee in NOVA van maandag 23 april
De bodem onder de Waddenzee kan tot 100 procent sneller dalen dan is voorspeld door de NAM,
de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Bovendien is de bodemdaling niet in de hand te houden
door de mate van de gaswinning aan te passen, zoals de NAM wel garandeert met het
zogenaamde 'hand-aan-de-kraan-principe'.
Dat concludeert een tot nu toe stilgehouden rapport van voormalig top-ingenieur Houtenbos van
de NAM. NOVA publiceerde maandag 23 april het rapport Houtenbos. "Zijn eindconclusie is dat je
een onaanvaardbaar risico neemt door door te gaan op deze weg", citeert marien bioloog ir. José
Joordens het rapport in NOVA.
Ondernemers uit het Lauwersmeergebied eisen in een rechtszaak bij de Raad van State dat de
gaswinning wordt stilgelegd. Ze voelen zich belazerd door de overheid en door de NAM. Advocaat
Henri Sarolea: "Wij vragen de besluitvorming te vernietigen. En tot die tijd moet de gaswinning
gestopt worden."
In zijn rapport concludeert Houtenbos dat het rekenmodel waarmee de NAM de bodemdaling
voorspelt niet klopt. De prognoses van de NAM zitten er volgens Houtenbos tot 100 procent naast.
Daardoor zakt niet alleen de zeebodem, maar zullen ook de dijken en het achterland met mogelijk
enkele decimeters zakken. Sarolea zegt daarover: "Ik vind het ongelooflijk dat je in een tijdperk
van zeespiegelstijging tot handelingen overgaat die de dijken verlagen. Ik begrijp niet dat
Nederland als land dat beroemd is om de deltawerken en de ligging onder zee dit toestaat."
De politiek heeft na jaren van discussie over de gaswinning uiteindelijk met gaswinning ingestemd
omdat de garantie werd gegeven dat de bodemdaling in de hand te houden zou zijn. Als de bodem
te snel zou dalen, zou door middel van 'het hand-aan-de-kraan-principe' de bodemdaling stopgezet
kunnen worden door gaswinning te minderen. Maar ook die garantie blijkt niet te kloppen,
concludeert Houtenbos. "Die garantie kun je niet geven. Je bent te laat, zelfs al draai je de kraan
helemaal dicht", zegt Joordens.
Houtenbos heeft zijn conclusies eerst bij zijn voormalig werkgever de NAM onder de aandacht
gebracht, maar die negeerde het naar zijn gevoel. Houtenbos besloot daarop het rapport ter
beschikking te stellen aan advocaat Sarolea om het te gebruiken in de procedure bij de Raad van
State. In een reactie op de inhoud van dat rapport liet de NAM weten nog steeds achter de
garantie van het 'hand-aan-de-kraanprincipe' te staan. Volgens de NAM is de discussie met
Houtenbos een wetenschappelijke discussie, waarbij beide partijen het niet eens zijn over de
conclusies.
De zitting bij de Raad van State, die uiteindelijk moet beslissen of de gaswinningsvergunning die
het ministerie van Economische Zaken aan de NAM heeft afgegeven alsnog moet worden
ingetrokken, dient op 19 juni 2007. In politiek Den Haag wordt het rapport van Houtenbos uiterst
serieus genomen. Allereerst door regeringspartij PVDA. Diederik Samson reageert.
Dit stuk is overgenomen van de website van NOVA. Indien u de hele uitzending wilt zien kijkt u op
www.novatv.nl hier vind u ook het rapport van Houtenbos en de reactie van de NAM en van
Economische Zaken.
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Interview Schudzeef van Mei/juni 2007
Aan u voorgesteld: Gea Oosterhuis en Sylvia de Vries.
Gea is bestuurslid van Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp. Sylvia is haar dochter en is tevens haar
assistent voor vlaggetjesdag. Deze beide dames verzorgen alles rondom de garnalenkoningin. Ze
doen dat al sinds 2001, tot voor kort was ook Stientje Zwart assistent. Na een aantal jaren de
garnalenkoningin met passie te hebben verzorgd vinden ze het nu tijd geworden om opvolging te
zoeken.
Wat houd jullie functie in?
Het organiseren van vlaggetjesdag rondom de garnalenkoningin. Je kunt hierbij denken aan:
Proefkapsels, Jurk laten maken, bloemen reserveren, kar versieren, lunchpakketten maken voor
alle vrijwilligers en ga zo maar door. Eigenlijk alles wat er bij komt kijken om zo’n dag goed te laten
verlopen.
Hoe lang zijn jullie al bezig met de voorbereidingen van komend pinksterfeest?
In oktober vorig jaar zijn we met de voorbereiding begonnen. Eerst bedenken wie garnalenkoningin
mag worden, vervolgens de hofdames en het bloemenmeisje kiezen. Dan naar de naaister en alle
andere invullingen. Als steun in de rug hebben we een draaiboek zodat overal om wordt gedacht.
Kan iedereen garnalenkoningin worden?
Nee, we zoeken een garnalenkoningin uit Zoutkamp met een achtergrond in de visserij.
Mag je je eigen invulling aan je rol als koningin geven?
Niet helemaal, vroeger was je garnalenkoningin voor 1 dag, tegenwoordig ben je het hele jaar
inzetbaar als garnalenkoningin om Zoutkamp en de garnaal te promoten. Natuurlijk zet iedere
koningin haar eigen stempel op haar rol.
Eenmaal gekozen: sta je er dan alleen voor?
Nee, natuurlijk niet. We krijgen verzoeken van organisaties binnen, bv. van de pers of van “Dag
van de Garnaal”. Er is altijd hulp bij speeches ed. Gea gaat altijd mee hier naartoe, als
belangenbehartiger van de Garnalenkoningin en om te zorgen dat de garnalenkoningin niets te
kort komt.
Waarom willen jullie stoppen?
Na 7 jaar is het tijd voor een frisse wind, andere ideeën en nieuwe mogelijkheden.
Welke eisen stellen jullie aan jullie opvolgers?
Besluitvaardig, representatief, stressbestendig. Maar bovenal iemand die de garnalenkoningin en
vlaggetjesdag met passie wil verzorgen.
Hebben jullie zelf nog iets toe te voegen?
We hopen dat er iemand opstaat om dit grote feest door te geven aan de komende generatie
(onze kinderen en kleinkinderen) Immers het zou jammer zijn dat deze traditie verloren gaat!
Wat ook een rol voor onze opvolging zou kunnen zijn is de garnalenkoningin nog beter op de kaart
te zetten. Zij is het visitekaartje van Zoutkamp en de Visserij.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gea de Vries telnr:0595-401663
Bedankt voor dit interview.
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek
Romans
Armstrong, Campbell - Het vagevuur (thril.)
Austin, Lynn - Eigen wegen (fam. prot.)
Baantjer, A - De Cock en een recept voor moord (det.)
Baer, Judy - Het dagboek van Whitney Blake (rom. hum.)
Berkhof, Aster - Tamtam
Burgers - Drost, Julia - Steffie (fam.)
Chaikin, Linda - De zijdedochter (hist. prot.)
Clark, Mary Higgins - Twee meisjes in het blauw (det.)
Coelho, Paulo - Als een rivier
Cook, Robin - Crisis (thril .dokt.)
Connelly, Michael - Echo Park (det.)
Cussler, Clive - Zwarte wind (thril.)
Dahl, Arne - Schijnoffer (det.)
Deflo, Luc - Ademloos (det. )
Dijkzeul, Lieneke - De stille zonde (thril)
Eddings, David - De dromers (s.f.)
Figuras, Marcelo - Kamtsjatska
Fossum, Karin - De nacht van vier november (thril. psych.)
Francis, Dick - Dodelijk web (det)
Groningse nieuwe: negen prozadebutanten (verh.)
Haasse, Hella - Het tuinhuis (psych. verh.)
Harrewijn, Astrid - Ja kun je krijgen (rom. hum.)
Harris, Thomas - Hannibal ontwaakt (thril)
Hatcher, Robin - Liefdes tweede kans (rom.)
Hek, Youp van’t - Oelikoelie en andere goden (hum. verh.)
Hollander, Loes den - Vrijdag (thril.)
Johansson, Kjell - Het meer zonder naam(psych. soc.)
Juliana: de jonge jaren van de prinses der Nederlanden (bio.)
Kenner, Julie - Carpe demon
Keyes, Marian - De vakantie van Rachel (psych.)
King, Stephen - Lisey’s verhaal (griez.)
Kürthy , Ildik van - Verliefd, verloofd, verlaten (rom. hum.)
Larsson, Stieg - Mannen die vrouwen haten (thril.)
Laurens, Stephanie - De ideale bruid (rom. hist.)
Macomber, Debbie - Breibabes
Mankell, Henning - Aan de oever van de tijd
Matthew, Carole - Van ruilen komt huilen (rom.)
Meyer, Leon - De Artemis affaire (thril.)
Möring, Marcel - Dis (psych.)
Morton, Kate - Het geheim van de zusters (rom.)
Nanne, Gerard - De poldermoorden (det.)
Owens, Sharon - Dansen op Magnolia Street(rom.)
Penney, Stef - De tederheid van wolven (hist. det.)
Peters, Karin - Waar liefde is, blijft hoop (fam.)
Picoult, Jodi - De tiende cirkel (psych. thril)
Purcell, Deirdre - Het geheim van Whitcliff
Quindlen, Anna - Een nieuwe dag
Robtham, Michael - Nachtboot (thril.)
Roest, Truus van der - Als het hart luistert (fam. )
Ruiters, Els - Door dik en dun (rom.)
Shalev, Meir - Een duif en een jongen (psych.)
Sherwwood, Ben - Het lange agscheid van Charlie St. Cloud (psych.)
Slot, Pauline - De inwendige (psych.)
Steel, Danielle - Vrijgezellen (rom.)
Szerb - De Pendragonlegende (thril. psych.)
Thijsssing-Boer, Henny - Stem uit het verleden (fam)
Thilliez, Franck - Het gruwelhuis (det.)
Tyler, Anne - Thuiskomen (fam.)
Verkerk, Anita - Het meisje in de rode jurk (rom.)
Verlinden, Roos – Zomervrouw (rom.)
Verones, Sandro - Kalme chaos (psych.)
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Vlugt, Simone van der - Het laatste offer (thril.)
Wageningen, Gerda van - Voorbij de horizon (streekr.)
Whitfield, Kit - De uitzonderlijke belevenissen van Lola Galley (s.f., thril.)
Wisse, Clemens - Het ongelijk van de boer (streekr.)
Ruiz Zafon, Carlos - De schaduw van de wind (psych.)
Zwartboek
Informatieve boeken
Adelmund, Martijn - Mysteries in Groningen
Anema, Karin - De groeten aan de koningin
Bakker, Sonja - Bereik en behoud je ideale gewicht
Berk, Marjan - Zout
Blokhuis, Leo - Grijsgedraaid: liedjes en lijstjes uit de popgeschiedenis
Bromfiets: examentraining; 450 trainingsvragen
Bromfiets: wegwijzer in het verkeer: theorie, praktijk en studievragen
Campinggids Nederland, België, Luxemburg
Dyer-Wayne - Inspiratie
Europa Campinggids, 2 delen
Hall-Allen - Natascha Kampusch: het meisje in de kelder
Groenhuijsen, Charles - Leve Nederland
Joris, Lieve - Het uur van de rebellen
Kaats José - Breien zonder naalden met de Knifty Knitter
Kluwer belasting gids 2007
Kuegler, Sabine - Terug naar de jungle
Mak, Geert - De brug
Ogilvie, Derek - De babyfluisteraar
Peek, Bookey - Terug naar de wildernis
Pickford, Louise - Versgebakken!: meer dan 80 verleidelijke recepten voor cake, gebak, koekjes en brood
Postzegelcatalogus 2007
Reinking, Carien - 68 snelle styling & verkleedtips
Royen, Heleen van en Marlies Dekkers - Stout
Sikkel-Spierenburg, Ciska - Slim nalaten en schenken
Smeets, Mart - Wereldtour
Verburg, Alex - De verzoening
Verkeerstheorie rijbewijs B
Zee, Sytze van der - Anatomie van een seriemoordenaar

De dukdalven schieten uit de grond in Zoutkamp.
Onze fotograaf ontdekte de kwekerij.
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Koninginnedag 2007 Zoutkamp
Om 10 uur waren ruim 150 mensen verzameld bij de nieuwe Kerk aan de HJ Siccamastraat om
gezamenlijk getuige te zijn van het hijsen van de vlag ter gelegenheid van Koninginnedag 2007.
Vervolgens werd onder muzikale begeleiding van organist Sjaak de Wind het Wilhelmus
gezongen, gevolgd door een aantal oud Hollandse liederen. Daarna werd er getoost op onze
koningin met een oranjebitter en voor de kinderen was er snoep.
Na de opening van Koninginnedag 2007, ging het in optocht naar de speeltuin aan de
Margrietstraat waar een nieuw speeltoestel officieel geopend werd door de voorzitter van de
Speeltuinvereniging de Regenboog, dhr Piet Landman. Na een glas ranja konden de 85 kinderen
zich helemaal uitleven in oud Hollandse spelen zoals: Kloslopen, Blikgooien, Skelter en
Traptrekker rally, Eilopen, Doelschieten en Koemelken. Voor de wachtende kinderen was er volop
gelegenheid om het nieuwe toestel te beproeven. Ook kon er naar hartelust gesprongen worden
op het springkussen of gespeelt op een van de andere toestellen in de speeltuin. Aan het einde
was er voor de kinderen nog een verrassing. We kijken terug op een zeer geslaagde
ingebruikname van het nieuwe toestel en een erg gezellige viering van Koninginnedag 2007. Zie
voor foto’s www.zoutkamp.net

Informatie over het nieuwe speeltoestel
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is vorig
jaar in eigen beheer een nieuwe klimklautertoestel geplaatst. Het gaat om een
zelfbouwtoestel type Sammy 04 met
roestvrijstalen glijbaan geleverd door de firma
IJreka uit 't Loo (bij Oldebroek). Het toestel
dient als vervanging van een klimrek. Het
nieuwe toestel is geschikt voor kinderen van 3
jaar en kan door 30 kinderen worden gebruikt.
Het heeft een klimwand, een klimnet, een
glijstang, een klimrek, een rechte glijbaan en
een spiraalglijbaan.
De totale begroting bedroeg €15.000,=. Naast
een bijdrage uit eigen middelen, is
het financieel mogelijk gemaakt door bijdragen
van dorpsbelangen Zoutkamp, de
Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen
(Jantje Beton, Kinderpostzegels, VSB fonds,
Revalidatie fonds en NSGK), Gemeente de
Marne, Heiploeg BV, Woonstichting Wierden en
Borgen en de NAM.
Zonder de inzet van onze vrijwilligers en de
bijdragen van de fondsen en sponsoren was
het niet gelukt om dit te realiseren. Waarvoor
onze hartelijke dank.

Bedankje
Namens de schietvereniging "Willem Thell" Houwerzijl willen wij alle sponsoren bedanken.
Mede door U is ons schiettoernooi een groot succes geworden.
secr. Jan van Dijken

Pagina 8

Zoutkamp.net en de Pinksterfeesten 2007
Ieder jaar houden we op Zoutkamp.net al het nieuws over het leukste weekend van het jaar
nauwlettend bij. We verzamelen informatie over het programma, over de feesten in de kroegen,
over de kermis en alles wat verder met de pinksterfeesten te maken heeft. Ook hebben we elk jaar
vele foto's om een indruk te geven van het feest.
Wat we ook ieder jaar doen, is het plaatsen van een camera op het dorpsplein, om de mensen
thuis een idee te geven van het feest, live. Afgelopen jaren hadden we de "KegelCam" op het
kegelhuis, welke traditioneel op vrijdag werd geplaatst, en elk jaar traditioneel het einde van het
Pinksterfeest niet haalde. De camera zette elke drie minuten een nieuwe foto online.
Dit jaar doen we het helemaal anders. Met alle veranderingen op het Dorpsplein, hebben we een
andere locatie gekozen. Ook hebben we een nieuwe, veel betere camera aangeschaft. Vanaf de
nieuwe locatie, gaan we bewegende beelden uitzenden op het internet. U kunt vanaf uw luie
computerstoel, waar ook ter wereld, live zien wat er allemaal gebeurd op het plein!
De exacte locatie blijft nog een verassing, die maken in de week voor Pinksteren, op de website
bekend.
De Zoutkamp.net redactie

Vele handen maken licht werk .
OPKNAPPEN VAN DE OUDE BEGRAAFPLAATS.
De vrijwilligers zijn weer begonnen !!!!!
Zijn er nog mensen , die ook wel een handje mee willen helpen?
Kom dan op zaterdagmorgen om half negen op de oude begraafplaats te
Zoutkamp.
Het resultaat van het vorig jaar mag er zijn,
zoals u allen hebt kunnen zien. !
EHBO-examen "Solte Campe"
Maandagmiddag 23 april jl. hebben de
leerlingen van groep 7 en 8 van de
obs Solte Campe het examen EHBO
afgelegd. Dokter Van der Riet nam het
theoretische gedeelte voor zijn
rekening en dhr. E. van Straten en
mevr. R. de Vries hebben het
praktische deel afgenomen. De
geslaagden zijn: Johnny Abbas,
Kimberley Jongeling, Vijko Postma,
Ricardo Rispens, Marko Stuurman,
Anouk Toxopeus, Marieke Braaksma,
Jeremy Broelman, Bryan Houwen,
David de Lange, Zoë Iwema, Jozefien
de Roders, Vince van der Veen en
Renetta Visscher.
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Van uw wijkverpleegkundige (12) over team thuiszorg technologie
Als wijkverpleegkundige werk ik veel samen met het team thuiszorg technologie (TTTeam) van
onze thuiszorg. Zij verrichten medische verpleegtechnische handelingen thuis, zodat je daarvoor
niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.
Dat is prettig, want het is fijn om niet in het ziekenhuis te hoeven zijn, maar thuis de zorg kunt
ontvangen die medische en verpleegkundig noodzakelijk is.
Als mensen thuis willen sterven kan het TTTeam ondersteunen als er sprake is van pijn,
misselijkheid of verwardheid. Zodra iemand zelf niets meer kan innemen, kan er een klein pompje
aangesloten worden, waardoor continu medicijnen toegediend worden. Eventueel kan in geval van
extra pijn op een knop gedrukt worden, zodat er extra toegediend wordt. Dan houdt de patiënt zelf
de controle over de pijnklachten.
Dit soort handelingen worden natuurlijk altijd met toestemming en op voorschrift van een arts
uitgevoerd en in goed overleg met de cliënt. Als wijkverpleegkundige werken wij veel samen met
artsen en met het team thuiszorg technologie van de thuiszorg. Samen zorgen we ervoor dat de
cliënt een juiste en prettige verzorging krijgt, afgestemd op wat de cliënt wil. En dan is er veel
mogelijk thuis in je eigen omgeving.
Het TTTeam beschikt de deskundigheid om medische verpleegtechnische zorg thuis te leveren. Zij
starten de zorg op om dan gezamenlijk met de wijkverpleegkundig en het wijkteam er zorg voor te
dragen dat u ook in de thuissituatie deze verpleegkundige specialiste zorg kunt ontvangen.
Wilt u ook meer weten over thuiszorg en het team thuiszorg technologie? Bel dan met het
klantencontactcentrum 0900-8615 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen

Opening vaarseizoen
Op 9 april j.l., 2e paasdag, was weer onze
opening van het vaarseizoen 2007. ‘s
Morgens om 11.00 uur was er weer
traditioneel het vlaghijsen dat door Mevr.
Petra de Vries van de Gemeente De
Marne werd gedaan. Dit werd muzikaal
opgeluisterd door het Zoutkamper
Smartlappenkoor. Aansluitend vond het
neut'n schaitn plaats, waar flink aan mee
werd gedaan.
Het bestuur van de w.s.v. Soltcamper Rill
wil ZK 86 en Hair2Hair hartelijk danken
voor de aangeboden hapjes en de
haarverzorging. Het was geweldig.

Oldtimers en Jan Plezier
Op zaterdag 14 april werd Zoutkamp aangedaan door een zestal oldtimers. Dit was georganiseerd
door Nanning Kazemier van "Meeting Point". De oude auto’s trokken behoorlijk wat bekijks en
vanwege het mooie weer liepen ook de
terrasjes aardig vol.
Op zaterdag 21 april reed een Jan Plezier
door Zoutkamp. Ook dit was weer mede
georganiseerd door "Meeting Point".
Vooral in het begin van de middag werd
hier door heel wat kinderen gebruik van
gemaakt en konden ze een rondje door
het dorp maken. Het valt wel op dat
Nanning Kazemier van alles doet om het
dorp te promoten.
Foto: Jan v/d Veen / Fotoveen
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Nieuws uit de jeugdsoos
De jeugdsoos is nu 3 maanden open, dus wordt het wel even tijd voor wat nieuws over hoe alles
ervoor staat. Tegenwoordig is de jeugdsoos 4 avonden in de week open: de woensdag-, vrijdagen zaterdagavonden waren er al, maar sinds anderhalve maand is de maandagavond er ook bij
gekomen. Dit i.v.m het uitbreiden van de jeugd wat in de soos kan komen, en dat gaat gelukkig
allemaal goed. Ook hebben we sinds 2 maanden elke 1e zaterdagavond van de maand een
kinderdisco, wat erg goed loopt. Vanaf juni zal het elke zaterdag een themaavond worden, dus
kunnen alle kinderen zich bijvoorbeeld qua kleding aanpassen om naar de disco te komen. En ook
zullen we middagen gaan organiseren voor de jongeren onder ons. (Dit alles zal nog duidelijk via
de scholen vermeld worden.) In mei hebben we weer een IVA (Instructie Verantwoord
Alcoholgebruik) cursus gehad, zodat we weer meer bar vrijwilligers kunnen inplannen voor alle
avonden.
We hopen dat we jullie allen even op de hoogte hebben kunnen brengen. Kom gerust een keer
kijken op een van de avonden dat we geopend zijn. Ook zoeken wij nog een secretaris voor de
jeugdsoos, dus mocht u zich aangesproken voelen, dan kunt u ons mailen.
Mochten er verder vragen of ideëen zijn kunt u mailen naar: teye@jongerenwerk.com
Groeten het jeugdsoos bestuur:
Teye Barkema, Betsie Knol, Kim van Zanten, Elbert vd Veen, Kirsten van Zanten, Ronald
Steegstra.

Ouderen achter de computer, cursus 2007-2008
Bent u vijftig jaar of ouder en wilt u ook leren hoe een computer werkt, geef u dan op voor één van
de cursussen van “ouderen achter de computer”. Met de Visualsteps-handleidingen en –boeken
leert u stap voor stap met veel afbeeldingen van schermschermen het gebruik van de computer.
Plaatjes helpen u bij het vinden van de juiste knoppen of menu’s. Zo kunt u zien of u op de juiste
weg bent. De nieuwe cursussen gaan in september, week 37, van start. Elke cursus bestaat uit
twaalf lessen, die één keer in de twee weken worden gegeven in het computerlokaal van Het
Hogeland College te Wehe den Hoorn. Er zijn vier groepen.
Groep 1
Weet u niets of bijna niets van de computer, dan begint u in deze groep. U maakt kennis met het
besturingsprogramma Windows, de tekstverwerker Word, Internet en Email.
Cursusboeken:
Addo Stuur, Basisboek Windows XP, uitgever Visual Steps, ISBN 9059053117, € 13,95
Addo Stuur, Basisboek Word 2002, uitgever Visual Steps, ISBN 9059053028, € 13,95
Groep 2
De lessen van deze groep zijn een vervolg op groep 1. U leert rekenen en adressenbestanden
maken met Excel, maar ook Windows, Word, Internet en Email komen opnieuw aan de orde.
Cursusboek:
Addo Stuur: Basisboek Excel 2002, uitgever Visual Steps, ISBN 9059050134, € 15,95
Groep 3
De voornaamste activiteiten zijn: Windows, digitale kertkaart maken met Powerpoint, downloaden,
branden, werken met geluidsbestanden, e-mail en internet.
Cursusboek:
Addo Stuur: Basisboek Powerpoint 2000, uitgever Visual Steps, ISBN 9059052633, € 14,95
Groep 4
Met Picasa en Photofiltre leert u op een eenvoudige manier foto’s bewerken en archiveren. Het
lesmateriaal voor groep 4 is tegen kostprijs bij de docent verkrijgbaar.
De cursusboeken zijn verkrijgbaar bij boekhandel Personalia, Valge 3, Leens, tel.: 0595-577217 en
boekhandel Wichers, Asingastraat 37, Ulrum, tel.: 0595-401245.
De gemeente De Marne subsidieert de beginnerscursus. Het inschrijfgeld bedraagt voor inwoners
van de De Marne € 55,00. De cursisten van groep 4 en cursisten niet woonachtig in de gemeente
De Marne betalen € 90,00. Zij kunnen geen aanspraak maken op de subsidie van de gemeente De
Marne.
Om thuis goed te kunnen oefenen moet u in het bezit zijn van een computer met Windows
98/ME/XP, Office 2000/2002/2003, Adobe Reader en een Internetaansluiting.
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Inlichtingen en opgave: J. Kloosterman, Dokter Posthumuslaan 4, 9967 PN Eenrum, tel.: 0595491269

OPROEP!!!
Dit is een oproep aan alle meiden/dames van 14 jaar en ouder!!!!!!!!!
Heb jij altijd al iets aan sport willen doen, dan is dit je kans! Het dames elftal van sportvereniging
Zeester kan met spoed dames/meisjes gebruiken. Bij ons staat naast sportiviteit gezelligheid
voorop.
Lijkt het je leuk om te komen voetballen, schroom dan niet en kom langs op het sportveld.
Wanneer? Dinsdag en donderdag hebben we trainen. Dinsdag om 19.30 uur en donderdag om
20.00 uur.
Je kunt ook nog op de website van Zeester kijken voor meer informatie.
We zitten echt in nood en het zou toch jammer zijn als dat ook nog verdwijnt, dus……..
Informatie is te krijgen bij R. Broersma, tel. 0595 850816.
Tot gauw op het sportveld.
Oh ja, op Pinkstervrijdag hebben we een wedstrijd tegen oud-speelsters en op 2 juni hebben we
een toernooi in Zoutkamp.
Dit was een noodoproep van het DAMESELFTAL VAN S.V.ZEESTER.

Feest op de Solte Campe
Donderdag 10 mei jl. hebben we gevierd dat onze school, obs Solte Campe, 25 jaar in het
gebouw aan de Schuit is gehuisvest. ’s Ochtends hebben de kinderen gekeken naar een optreden
van Tjip de Clown. Daarnaast hebben ze allerlei oud-Hollandse spelletjes gedaan.
’s Middags is op een feestelijke wijze de nieuwe website van de school “de lucht in gegaan”. Alle
kinderen hebben een ballon opgelaten met het adres van de website; www.soltecampe.nl. Verder
was er een markt met allerlei leuke spullen, een restaurant en er waren veel spelletjes.
Wij bedanken de bedrijven uit Zoutkamp en omgeving voor hun gulle gaven.
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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 ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Chin. Ind. Rest. Peking, Spuistraat 24, tel. 402435
Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402659, 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
Meermarkt Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Peter Jongeling Montage, Lauwerstraat 2, tel. 06 53321966, e-mail:
p.jongeling@planet.nl
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open
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)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat,
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten
(m.u.v. het toeristenseizoen)
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
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