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Cursus hartreanimatie
Voorstelling Wonderboom
Voorstelling Dukdalf
Promotiedag Yvonne Cosmetics
Open huis Voetverzorging De Marne
(zie advertentie in deze Schudzeef)
Herdenking Scheepsramp

Jaarvergadering van Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
€ 25,00
Eenmalig ½ A4
€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
6 x ¼ A4
€ 42,00
Afmetingen:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.

Voorwoord
20 januari 2008. De winter is ver weg. Ja, Siberië –53 Celsius. Maar hier, regen en wind. Er wordt
weinig gevaren door onze vissers.
Deze Schudzeef is de eerste van 2008, het zestiende of zeventiende bestaansjaar van onze
dorpskrant. Afgelopen week hebben we de redactie-vergadering gecombineerd met een soort van
nieuwjaarsvisite. Gelijk van de gelegeneid gebruik gemaakt om de taken weer eens een beetje te
herverdelen. Reorganiseren zeg maar. Wat copy betreft is januari meestal een beetje wat je noemt
komkommertijd.
”We hebben nog maar bitter weinig ” klinkt het vaak op de redactiebijeenkomst anderhalve week
voor de verschijningsdatum. Soms valt op de dag van het samenstellen nog wel weer mee. Soms
ook niet. Dan hebben we wel eens meer advertenties dan copy. ’t Is nu zondagavond. Een week
voor verschijning. Morgen gooien we de boel bijmekaar en dan zullen we wel weer zien.
Nog een belangrijk nieuwtje: De Schudzeef heeft een nieuw e-mailadres: schudzeef@gmail.com
Redactie

Brandweer nieuws
Hallo, inwoners van Zoutkamp, alweer een jaar voorbij, een jaar waar ook de brandweerlieden van
het zoutkamper korps niet hebben stilgezeten, we zijn weer op volledige sterkte sinds het vertrek
van Janpie en Jan v.Griet, dat betekent 16 vrijwillige brandweermannen, wie zijn er bij gekomen?
Daan Oostindiën en Anne Visser, Anne is een apart geval, hij woont namelijk in Marum maar werkt
bij Defensie op de W.L.V.Nassau kazerne, en is in het bezit van diploma Hoofdbrandwacht, en wat
erg belangrijk is hij kan overdag met de eerste uitruk mee, want op den duur kunnen er problemen
ontstaan met het overdag bemannen van de Tankautospuit, ons korps is in de gelukkige
omstandigheid dat we 6 personen bij de brandweer hebben die bij Heiploeg werken, dus de eerste
uitruk met minimaal 6 pers. Is gewaarborgd.
We hebben weer een druk jaar achter ons liggen, en het wordt steeds drukker voor de vrijwillige
brandweerman, zo wordt er van ons verwacht dat we volgens een leidraad oefenen onze
vaardigheden op peil houden, maar dat resulteert dat er steeds meer uren in het oefenen gaat
zitten, wat hebben we zoal geoefend:
 5x een WVD oefening ( Meetploeg verkennen gevaarlijke stoffen )verdeeld over de regio
Groningen.
 Div. oefeningen met onze buurkorpsen: Wehe den Hoorn, Oldehove en Grijpskerk.
 Oefeningen met onze brandweerboot, onder begeleiding van de vrijwilligers van de KNRM
Lauwersoog.
 2x een inzetoefening op de Willem Lodewijk van Nassau kazerne.
 Realistisch ( ademluchtoefeningen ) te Zuidbroek en Wijster.
 Grote oefening op Lauwersoog i.s.m. KNRM, KLPD en RWS , waterongeval met
olielekkage.
 Controleronde in het nieuwe senioren complex.
 Diverse cursussen en bijscholingen.
 En natuurlijk onze reguliere oefenavond op donderdagavond om de twee weken.
 En wat we ook graag doen is de demonstratie tijden Pinksteren en het uitzetten van de
markt op pinkster maandagmorgen, en natuurlijk ook het opruimen, dit doen we al jaren
met een aantal brandweermannen
Verder zijn wij bezig met het aanschaffen van diverse nieuwe materialen, w.o. nieuwe uitrukpakken
en hulpverleningsgereedschap en een nieuwe Tankautospuit en een nieuw
manschappenvoertuig, daar is uit de blusploeg een commissie voor aangesteld van een aantal
personen en die zijn daar druk mee bezig, het ligt in de verwachting dat het manschappen
voertuig eind 2008- en de nieuwe Tankautospuit medio 2009 afgeleverd zullen worden.
Al met al gaat er aardig wat vrije tijd inzitten, gemiddeld zo, n 100 tot 110 uur per jaar per persoon
aan oefenen, en voor degene die een cursus volgt komt er nog wat bij, maar we doen het graag.
Verder heb ik een lijst bijgevoegd met de uitrukken van het afgelopen jaar 2007, we hebben ook
wat de uitrukken betreft een druk jaar achter de boeg, nogal wat automatische alarmen, wat vaak

loos alarm is. In januari hadden we een storm die over ons gebied raasde met hier en daar
omgewaaide bomen en wateroverlast tot gevolg, en we hadden vorig jaar ook tijdens een van onze
inzetten een dodelijk slachtoffer te betreuren, en daar dit meestal ingrijpende gebeurtenissen
kunnen zijn, gaan we na zo,n inzet altijd met de hele ploeg napraten in de kazerne over de inzet,
komen we er dan niet uit dan kunnen we altijd nog een beroep doen op het Bedrijfs Opvang Team
van de brandweer Groningen, die dan met twee personen naar ons toe komen om erover te
praten. Verder hadden we tijdens de jaarwisseling van 2006/2007 een grote brand op het
haventerrein, daar had de gemeente namelijk alle oude kliko, s opgeslagen, die zijn die avond in
de brand gestoken, er is toen om de vuurhaard onder controle te krijgen opgeschaald naar grote
brand, dat betekende dat we assistentie kregen van meerdere korpsen uit de regio, even bestond
het gevaar dat het vuur zou overslaan naar de opslagloods van de scheepsbouwer W.Houwen, er
stonden een aantal afgebouwde jachten in die loods maar dankzij de inspanning van de brandweer
is dit voorkomen, we hebben ook een uitruk gehad in augustus rond 02:00 uur in de nacht in de
Wilhelminastraat, dat waren die huizen die nu al afgebroken zijn, we kregen een melding van een
gaslek, er was inderdaad een gaslek, er was zeker iemand die het koperwerk wat daar in die
woning aanwezig was beter kon gebruiken en de leiding voor de gasmeter had proberen door te
knippen met het gevolg dat de gas uitstroom niet meer te stoppen was, we hebben de boel
geventileerd en de leiding buiten laten afsluiten door het gasbedrijf.Verder hebben we nog en
vreemd ongeval gehad met een groep Belgen die met een gehuurd jacht door technische
problemen volgas onder de “grote sluis” brug doorvoeren, en daardoor de hele bovenkant van het
jacht als het ware eraf werd gedrukt, ze raakten daardoor zo in paniek dat ze aan het eind van de
Zoutkamperril erin slaagden de boot aan een steiger vast te leggen, nadat wij ze wat hadden
gekalmeerd hebben we ze samen met de Palace Noordwijk van de KNRM naar binnen gesleept,
zo zie je maar we weten nooit wat we tegen zullen komen als de pieper gaat, maar een ding staat
vast, als hij gaat dan zijn er in elk geval 16 personen paraat om de burgers te helpen bij wat voor
calamiteit ook !!
Brandweerkorps Zoutkamp

Uitrukoverzicht 2007
Datum

Plaats

Calamiteit

Tijdstip

31-dec-06 Kruisweg
31-dec-06 Ulrum

Controle Brandstapel
Oud en nieuw brand, schapenweg / Leensterweg

14:30:00
17:29:01

31-dec-06 Zoutkamp
31-dec-06 Leens

Oud en nieuw brand, Marnestraat t.o kazerne
Oud en nieuw brand, H.N. Werkmansingel

20:10:49
20:47:52

31-dec-06 Zoutkamp
31-dec-06 Niekerk

grote brand Rietdiepskade, containerbrand ( kliko )
Oud en nieuw brand, Hoofdstraat

21:31:31
23:03:16

1-jan-07 Ulrum
1-jan-07 Ulrum

Oud en nieuw brand, Noorderstraat t.o. Neptunus
Oud en nieuw brand, Noorderstraat t.o. Neptunus

3:45:08
6:14:25

1-jan-07 Ulrum
8-jan-07 Zoutkamp

oud en nieuw brand, H.de Cockstraat
Kazenering wegens onderhoud P 2000

7:00:25
6:14:25

18-jan-07 Lauwersoog
18-jan-07 Leens

Automatisch brandalarm OMS kustweg ( Defensie)
Ongeval kruising N361 / Breekweg mech. Beknelling

20:00:00
11:20:38

18-jan-07 Houwerzijl
18-jan-07 Zoutkamp / Leens

Stormschade, boom omgewaaid tegen woning
Wateroverlast Churchillweg 28 / wateroverlast Leens

11:43:59
13:32:58

18-jan-07 Warfhuizen
9-feb-07 Zoutkamp

Stormschade, boom omgewaaid tegen woning
Autobusbrand, bij Arriva stalling

15:55:15

6-mrt-07 Ulrum
17-mrt-07 Ulrum

Gaslekkage Schapenweg 19 Ulrum
Rookontwikkeling Leensterweg 16

14:26:20
16:41:44

27-mrt-07 Ulrum
30-mrt-07 Leens

Buitenbrand Spoorstraat 54
Auto te water, trekweg tussen Leenstertillen en Stort,

2:00:12
14:18:05
19:02:51

2-apr-07 Lauwersoog

Een slachtofffer eruit gehaald
Buitenbrand oefenterrein defensie ( loos alarm gemeld )

2-apr-07 Lauwersoog

Buitenbrand oefenterrein defensie

16:41:04

8-apr-07 Ulrum
20-apr-07 Kruisweg

Automatisch brandalarm Asingahof ( broodroosteren)
Buitenbrand,leensterweg ( afvalbak in de brand )

16:58:17
18:35:01

21-apr-07 Hornhuizen
29-apr-07 Zotkamp

Buitenbrand breweelsterweg ( afvalverbranding )
Automatisch brandalarm Heiploeg, WKK

23:52:42
15:07:00

1-mei-07 Zoutkamp
10-mei-07 Kruisweg

Automatisch brandalarm Heiploeg.
Stormschade, opgewaaide partytent ( loos alarm )

16:29:22
14:49:29

26-mei-07 Zoutkamp
16-jun-07 Zoutkamp

Automatisch brandalarm Heiploeg, WKK
Paard in de sloot Strandweg

7:57:56
6:49:06

16-jul-07 Lauwerzijl
24-jul-07 Zoutkamp

Wateroverlast tijdens onweersbui, Stadsweg 46
Zinkend schip m.s Dweller aan het Korte Hoofd

14:12:36
21:57:38

24-jul-07 Zuurdijk
24-jul-07 Houwerzijl

Boom op huis gewaaid en gaslek hoofdweg 16
Boom op boerderij vlakkeriet 3

7:19:40
15:10:35

2-aug-07 Zoutkamp
14-aug-07 Zoutkamp

Gaslek na koperdiefstal, Wilhelminastraat 63
Automatisch brandalarm W.L.v N. kazerne geb.6

18:29:03
2:20:36

17-aug-07 Zoutkamp
20-aug-07 Lauwersoog

Automatisch brandalarm Heiploeg, WKK
Vrachtautobrand, Haven t.o Spijkerman

13:01:56
16:06:12

26-aug-07 Zoutkamp
5-sep-07 Zoutkamp

Containerbrand, W.l.v.N. kazerne geb. 6
Automatisch brandalarm Heiploeg

1:51:26
12:26:35

6-sep-07 Lauwersoog
11-sep-07 Zoutkamp

Automatisch brandalarm Zeilschool de Lauwer
Automatisch brandalarm Heiploeg WKK

23:19:41
19:27:14

11-sep-07 Zoutkamp

Jacht m.s. Florida, op zoutkamperril in de problemen, na
aanvaring met brug "grote sluis"

11:30:45
16:01:51

Olielekkage Arriva bus, spoor vanaf Molenrij tot Hornhuizen
wegdekreiniging

14:18:01

9-nov-07 Lauwersoog
21-nov-07 Zoutkamp

Wateroverlast visafslag na extreem hoog water
Aut. Brandalarm Heiploeg

12:16:02
19:24:12

28-nov-07 Zoutkamp
30-nov-07 Lauwersoog

Aut. Brandalarm WLv. Nassau kazerne, geb. ( loos alarm )
Aut. Brandalarm zeilschool de Lauwer ( loos alarm )

8:43:48
7:46:34

5-dec-07 Wehe den Hoorn
31-dec-07 Zoutkamp

Auto ongeval, kruising N361 ( nabij brandweerkaz. Wehe )
Consignatiedienst oud en nieuw

12:44:49

31-dec-07 Zoutkamp
31-dec-07 Ulrum

Controleronde, twee straatbranden geblust in Ulrum
Straatbrand in Ulrum, Noorderstraat en Spoorstraat

19:30:00
22:42:56

1-jan-08 Ulrum
1-jan-08 Ulrum

Autobrand Ulrum, Nieuwstraat
Straatbrand in Ulrum, Elensterweg en Schapenweg

2:54:22
4:36:00

1-jan-08 Ulrum

Straatbrand in Ulrum, Elensterweg

6:19:14

8-nov-07 Hornhuizen

Het Ontmoetingspunt
Eindelijk is het zover. Er zijn wat aanloopproblemen geweest, maar nu is Het Ontmoetingspunt
klaar voor gebruik. Er is hard gewerkt om alles zo te krijgen als we het hebben wilden. Het is een
gezellige, eigentijdse ruimte geworden, die uitnodigt om er even binnen te lopen en een praatje te
maken, een kopje koffie te drinken en een krantje te lezen. Er is een heuse leestafel om de
computer te gebruiken of even gezellig naar de televisie te kijken.
Onze wens was het creëren van een huiskamersfeer en volgens ons is dat goed gelukt.
We zijn erg op trots op het resultaat dat gezien mag worden. De officiële opening zal op een later
tijdstip plaatsvinden.
De Beheerscommissie Ontmoetingspunt

Algemene informatie over Het Ontmoetingspunt
Het is zeer waarschijnlijk dat u reeds gehoord hebt dat er in de seniorenflat aan de Hunsingokade
(op nummer 5 naast het Grand Café “De Oude Sluis”) een Ontmoetingspunt is ingericht.
Wat betekent dat? Wat is dat? Waarom een ontmoetingspunt? Allemaal vragen welke bij je
opkomen als je niet weet wat een ontmoetingspunt is. Ik zal proberen duidelijk te maken waarom
er een ontmoetingpunt in Zoutkamp is (en in de andere hoofdkernen van gemeente de Marne;
Ulrum, Leens, Kloosterburen en Eenrum) en hoe dat organisatorisch in elkaar steekt.
Het doel van een ontmoetingpunt is:
 verschillende vormen van dienstverlening beter te ontsluiten door, als gemeente, in de dorpen
aanwezig te zijn:
- zorgloket
- voorlichting
- spreekuur coördinerend wijkverpleegkundige
 nieuwe vormen van dienstverlening op basis van behoeften in het dorp zelf te ontwikkelen:
- mantelzorgondersteuning; informatie, verhaal kwijt kunnen en probleemsignalering
- vrijwilligerswerk
- informatievoorziening
- restaurantfunctie
- vormen van dagactiviteiten: bijv. dagopvang van 9.00-13.00 uur
- vormen van avondactiviteiten
- internetcafé
- klussendienst
- regelmatig een “open” maaltijd voor iedereen die dat wenst
- enz...
Doordat het ontmoetingspunt in de seniorenflat is, lijkt het of het alleen bedoeld is voor de
bewoners. Niets is minder waar; het is voor alle groepen en individuen uit Zoutkamp en
omliggende dorpen.
Organisatie
Gemeente De Marne heeft een aantal vrijwilligers bereid gevonden om onder de vlag van
“Stichting Steunpunten De Marne” de opzet van de ontmoetingspunten te realiseren. De stichting
is verantwoordelijk voor:
 exploitatie en beheer van de ruimten
 samenwerking met lokale uitvoerende beheerscommissies
De beheerscommissie Seniorenflat bestaat uit vertegenwoordigers van:
- bewoners seniorenflat
- St. Welzijn Ouderen Zoutkamp
- Dorpsbelangen
- vrijwilligersorganisaties en personen op persoonlijke titel
- (toekomstige) gebruikers van de ruimte
Taken beheerscommissie:
 organisatie gastheer/-vrouw (spoedig is hiervoor een conciërge beschikbaar die ook klussen op
aanvraag zal gaan doen )
 organisatie van lokale activiteiten in Het Ontmoetingspunt
Leden beheerscommissie:
 Joke de Wit, secretaris, Dorpsbelangen, joh.dewit@kpnplanet.nl, 401995
 Baukje Zwart, voorzitter, St. WZO/Rode Kruis, hhbzwart@home.nl, 401590
 Enne Tammens, St. WZO/Prot. Gem., 401899
 Rense de Vries, St. WZO, 402068
 Trijn Zijlstra, Bewonerscie: nr. 15 (vrl.), 402153
Contactpersoon van de beheerscommissie is voorlopig Baukje Zwart. De contactpersoon is voor u
aanspreekpunt als het gaat om: reserveren/huren van de ruimte, agenda, informatie.

Internetcafé
Bij een internetcafé moet u denken aan een computer met daaraan gekoppeld een printer.
Deze computer kan gebruikt worden, tegen betaling, voor bijvoorbeeld email verkeer, afdrukken
van foto’s, bezoek aan een website, maken van brieven enz.
Als er ook nog een webcam (camera) bij komt, kunt u bij het contacten elkaar ook zien!!
Dat u (nog) niet weet hoe met deze zaken om te gaan is geen probleem, want er zullen vrijwilligers
zijn die u helpen en leren omgaan met deze apparatuur.
Jaap Mulder (De Schuit 41, Zoutkamp, jaapmulder351@hotmail.com, 441927) zal de vrijwilliger
zijn die u zal helpen op maandag- of woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur of na telefonische
afspraak bij Jaap Mulder.
Graag zien we dat er nog enkel vrijwilligers hem zullen gaan bijstaan.
Luit Havinga,
Secretaris Stichting Steunpunten De Marne

Conciërge voor Het Ontmoetingspunt in seniorenflat Hunsingokade
Binnenkort zal Het Ontmoetingspunt in de seniorenflat aan de Hunsingokade in gebruik worden
genomen. Hierboven kunt u lezen wat dat zoal betekent.
Een belangrijk punt is dat wij graag een conciërge uit Zoutkamp willen hebben. Wij doen een
beroep op vrijwilligers die één of meerdere dagen gastheer/-vrouw wil zijn in Het Ontmoetingspunt.
Wat er zoal verwacht wordt, zullen we u graag vertellen in een persoonlijk gesprek. U wordt
begeleid door een deskundige van de Stichting Aa en Hunze.
Aanmelden kunt u doen bij:
Baukje Zwart, Julianastraat 37, 9974 RP Zoutkamp, tel: 401590, hhbzwart@home.nl of
Luit G. Havinga, Mensingeweersterweg 2b, 9967 PA Eenrum, tel: 491815,
info@ontmoetingspuntendemarne.nl

Dagje uit naar Fontana Nieuweschans met het Ned. Rode Kruis afd. De Marne
Heeft u zin in een verwendagje? Het Ned. Rode Kruis afd. De Marne organiseert op dinsdag 5
februari en dinsdag 26 februari a.s. een dag naar Fontana Nieuweschans. Deze dag is bestemd
voor mensen, die hulp nodig hebben in het bronnenbad en het is ook voor diegene, die niet in de
gelegenheid is om in Nieuweschans te komen, en er wel eens een dagje tussen uit wil.
De bus van het Ned. Rode Kruis brengt u daarheen die dag. U kunt gebruik maken van het
bronnenbad en de huidverzorgingstudio (b.v pedicure, schoonheidsspecialiste of een heerlijke
massage).
Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om u bij al deze activiteiten te begeleiden.
Aanvraag voor informatie en opgave bij:
- Mevr. Tiny Zuidema, Eenrum, tel. 491204
- Mevr. Baukje Zwart, Zoutkamp, tel. 401590

Oud papier
In november is er 11.920 kg oud papier opgehaald en in december 10.760 kg.
In 2007 is er 18.482 kg meer opgehaald dan in 2006. Een goed bewijs dat er minder in de
container komt en meer op de stoep. Dit is voor ons allemaal een prima vooruitgang. Dus zo
doorgaaan in 2008!
De papierophalers

Grunneger schriefwedstried 2008
Nais van joen bibeltaik:
Bibeltaik ien pervinzie Grunnen organiseert weer ’n Grunneger schriefwedstried.
Je kenn’n ien stuurn tot ain meert 2008.
Dailnemers rubrieken binn’n: t/m 12 joar, 13 t/m 17 joar en 18 joar en older
Ien binbeltaik lgt ’n wedstriedreglement veur joe kloar.

Wie heeft mijn fiets gezien??????????
Ik wil hem graag terug!!!!!!!!!!
Degene die mij mijn fiets terug bezorgd en mij kan vertellen waar hij weg komt krijgt van mij 50
euro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groeten van Claudia de Boer
Margrietstraat4 in Zoutkamp, 0595 402635

Bedankje
Het is voor mij onmogelijk om iederen persoonlijk te bedanken voor alle kaarten en lieve woorden
die wij ontvangen hebben tijdens het ziek zijn en na het overgaan van mijn allerliefste ROB.
Het is hartverwarmend dit te hebben mogen ontvangen.
Het geeft mij enorm veel kracht, om dit grote verdriet draaglijk te maken .
Hartelijk dank voor dit alles.
Paula Braaksma en namens mijn gehele familie.

Nieuwe kindervoorstelling van Jeugdtheaterschool Wonderboom
Op vrijdagavond 15 februari 2008 gaat de nieuwe kindervoorstelling van Jeugdtheaterschool
Wonderboom in première. Het stuk heet ‘Wie zoekt zal vinden’, een theatervoorstellingt over een
ridder, een jonkvrouw en een liefdesdrank. De voorstelling wordt opgevoerd door 10 spelers van
de kinderproductiegroep van Wonderboom en is op vrijdagavond 15 en zaterdagavond 16 februari
te zien in de sportzaal in Warfum
‘Wie zoekt zal vinden’ speelt zich af in de tijd dat de padden nog vleugels hadden en draken de
magische wouden onveilig maakten. In die tijd gingen er ridders op zoektocht om hun dapperheid
te bewijzen en om hun geluk te vinden. Ook ridder Willem gaat op zoek, kort nadat hij tot ridder is
geslagen. Tijdens zijn tocht naar het zuiden maakt hij vrienden. Vrouwe Anna heeft de hulp van de
ridder hard nodig. Maar… de geheimen van het magische woud en een liefdesdrank maken de
missie van ridder Willem en zijn vrienden er niet eenvoudiger op.
De voorstelling is samen met de kinderen van de productiegrooep bestaande uit 7 jongens en 3
meisjes tot stand gekomen. Het schrijven van de uiteindelijke tekst en de regie was in handen van
Pauline Kamerman. De choreografie van de dans werd speciaal gemaakt en ook ingestudeerd
door Margreeth Kuipers. Het is een prachtige en spannende voorstelling geworden die geschikt is
voor iedereen vanaf 6 jaar. Komen kijken dus!!
De voorstellingen op vrijdag 15 februari en zaterdag 16 februari beginnen om 20.00 uur in
sportzaal Warffum aan de Westervalge 2 in Warfum. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor
volwassenen en 3 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Kaarten kunnen gereserveerd worden via
de website van Wonderboom (www.wonderboom.nl) of via telefoonnummer 0595 444374.

HERDENKING
SCHEEPSRAMPEN VAN 6 MAART 1883
Op zaterdag 8 maart a.s. herdenken we dat het 125 jaar geleden is,
dat 9 Zoutkamper vissers verdronken tijdens zeer zware storm op de Noordzee.
De vissers bevonden zich aan boord van 3 zoutkamper vissersschepen.
Tijdens deze storm verdronken er meerdere vissers uit o.a. Paesens Moddergat,
Urk en Den Helder.
De herdenking vindt plaats in de Oude (Hervormde) Kerk en vangt aan om 11.30 uur.
De herdenking wordt georganiseerd door het Visserijmuseum,Vissersvereniging Hulp in
Nood,Dorpsbelangen Zoutkamp en de Gemeente De Marne.
Gesproken wordt door o.a. Mevr.Stam burgemeester van De Marne ,Tjeerd Dussel
,voorzitter van Vissersvereniging Hulp in Nood en anderen.
Na de officiele herdenking in de Kerk vindt tussen 12.00 en 12.30 uur een kranslegging
plaats op de dijk bij het monument ter nagedachtenis aan degenen die op zee zijn
gebleven.
Het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor zal bij de herdenking aanwezig zijn.

Ter informatie:
s-Middags om 16.00 uur vindt in Paesens-Moddergat eveneens een herdenking plaats in
de
Kerk aldaar waar ook meerdere sprekers zijn o.a. dominee Groen en Voorzitter Tjeerd
Dussel van Vissersvereniging Hulp in Nood.
Na de herdenking in de Kerk vindt ook daar een kranslegging plaats,tevens wordt een
beeldje
onthuld genaamd de Fisk-Rinster.
Paesens Moddergat verloor tijdens deze ramp 83 vissers aan boord van 17 schepen.
De herdenking wordt georganiseerd vanuit Paesens Moddergat met o.a. liederen
gezongen door het Urker Mannenkoor.
s-Middags wordt in Esonstad bij Oostmahorn de in Paesens Moddergat gebouwde
Wieremeraak te water gelaten.
Beschikt U over internet dan vindt U op www.hulpinnood.nl uitgebreide informatie
over de ramp en de herdenking.
Bestuur Dorpsbelangen

Een vakantieplaats voor een kansarm kind
Europa Kinderhulp gaat door omdat het nog steeds hard nodig is. Wij helpen al 46 jaar ‘kansarme’
kinderen, die dit het hardst nodig hebben, aan een vakantie. Deze kinderen liggen ons na aan het
hart, wij praten dan ook over ‘onze’ kinderen. Zij worden uitgenodigd voor 3 weken vakantieplezier
in onze mooie provincies. Geen dure uitstapjes of luxe fratsen, maar gewoon een vakantieperiode
waarin rust, aandacht en geborgenheid centraal staat.
Een kansarm kind heeft dit nodig omdat het thuis, door wat voor oorzaak dan ook, niet meekrijgt
wat een gewoon gezinsleven is. Europa Kinderhulp is van mening dat u, als gastouders, deze
kinderen iets mee kunnen geven waar zij in hun verdere leven iets mee kunnen doen.
Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar gastouders die een steentje bij willen dragen en
meewerken aan een voor hen onbezorgde rustperiode. Hierbij denken wij niet alleen aan gezinnen
met kinderen. Ook gezinnen waarvan de kinderen al zelfstandig wonen en bepaalde groepen
alleenstaanden, met of zonder kinderen, kunnen gastouders worden.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar uit Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Ook
komen er kinderen uit Bosnië, de meeste van hen wonen nog steeds in een vluchtelingenkamp. Er
zijn dit jaar 7 kinderreizen voor Groningen, Friesland en Drenthe in de periode van 2 juli tot 16
augustus. Twee reizen uit Frankrijk, drie uit Duitsland, één uit Nederland, één uit Bosnië en in
Drenthe tevens een reis uit Engeland.
Uit ervaring weten wij dat er voor een goede en gezellige vakantieperiode geen uitgebreide
talenkennis nodig is. De gevoelens die meestal ontstaan zijn veelal liefdevol en intens, terwijl de
kinderen teruggevraagd kunnen worden tot zij 16 jaar worden en er een band met deze kinderen
opgebouwd kan worden.
Wij, vrijwilligers van Europa Kinderhulp, doen een dringend beroep op u; er zijn altijd te weinig
gastouders en we willen zoveel mogelijk kinderen de vakantie van hun leven laten beleven. Ook
voor u is het echter een ervaring om te zien wat voor invloed deze 3 weken op ‘onze’ en na de
vakantie hopelijk ook ‘uw’ kinderen hebben.
U kunt vol trots meewerken aan de verrijking van het leven van een ‘kansarm’ kind.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevr. A. Hommes, tel. 0598-446356.
Ook kunt u kijken op internet: www.europakinderhulp.nl.

Van uw wijkverpleegkundige over goede voornemens
Heeft u dat ook? Ieder jaar neem ik me voor meer te gaan sporten, minder te snoepen en beter voor mezelf te
zorgen. Vaak komt er niets van. Natuurlijk, ik fiets veel voor mijn werk, heb het roken al jaren geleden
afgezworen en af en toe trek ik een flink aantal baantjes in het zwembad. Maar over het algemeen komt er
van mijn goede voornemens niets terecht.
Dit jaar ga ik het anders doen. Ik ga haalbare doelen stellen. Dus heb ik me opgegeven voor de
kookworkshop in de Euroborg, plan ik af een toe een middagje vrij, en probeer ik te genieten van
het buiten zijn, of dat nu op de fiets of lopend is of terwijl ik een boodschap doe. En ik moet
zeggen; het bevalt goed!
Meer sporten is ook; vaker de trap nemen in plaats van de lift, lekker lopend naar het
winkelcentrum op de hoek en ’s avonds even die brief posten. Ik ben trots op mezelf dat het lukt en
ik heb er niet eens een jaarwisseling voor nodig! Sterker nog; vandaag is de eerste dag van de rest
van je leven!
Dus…hebt u ook zo’n hekel aan goede voornemens die je niet waarmaakt, kijk dan eens of u
haalbare doelen kunt stellen en kijk bijvoorbeeld eens bij de cursussen van Thuiszorg Groningen.
U vindt ze op www.thuiszorggroningen.nl.
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen

Verhuisbericht
Langs deze weg laat ik u weten dat ik op 12 december 2007 naar Kloosterburen ben gegaan,naar
Olde Heem. Mijn nieuwe adres is:
Dina Loonstra-Van der Luit, Professor Poststraat 1, Kamer 106, 9977 RN Kloosterburen.
Telefoon: 0595-487726.
Tevens zeg ik al mijn lidmaatschappen hierbij op. Ik wens een ieder een gelukkig 2008.
Dina Loonstra

Vlaggen
Er zijn nog voldoende vlaggen in voorraad voor de komende paar jaar. Deze kosten tot heden ten
dage € 35,00 per stuk. Vlaggen laten maken is een kostbare aangelegenheid. De vlaggen in
voorraad zijn betaald door Dorpsbelangen. Veel mensen vinden de vlaggen erg duur. We willen nu
de vlaggen € 5,00 goedkoper aanbieden. Deze ruimte hebben we. Vanaf nu gaan de vlaggen €
30,00 kosten.
De vlaggen worden verkocht door Willem van Yvonne Cosmetics, Dorpsstraat 3 te Zoutkamp.
Er wordt zo hier en daar nog wel eens een vlag gestolen. Wil iedereen zo vriendelijk zijn om van
iemand anders zijn spulletjes af te blijven.

Nieuw lid van Dorpsbelangen worden?
Er zijn gelukkig enkele Zoutkampers die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij Dorpsbelangen.
Maar helaas nog niet allen. Ruim de helft van de Zoutkampers is nu lid. Dit kan nog veel beter. En
dat voor slechts 8 euro per jaar. Dit is toch niet teveel?
Uw aanmelding kunt u inleveren bij Yvonne Cosmetics.
Naam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Woonplaats: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Berichtje van de Handelsvereniging
Vanuit de Handelsvereniging gaan we een soort handelsflyer uitgeven voor passanten hier in het
dorp maar ook in heel het Lauwersmeergebied. De meeste gegevens hebben we inmiddels bij
elkaar maar er kan altijd iets aan onze aandacht ontsnappen.
Indien er nog mensen of bedrijven zijn die er graag in vernoemd willen worden kunnen even
contact opnemen met Willem Veenstra.

De SLAG OM ZOUTKAMP is nu verkrijgbaar op DVD
Weet u het nog: 1 september 2007? Wat was het een prachtige dag.
Samen hebben we Zoutkamp op de kaart gezet. Samen hebben
we laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
Op deze dag is, op onze uitnodiging, een filmploeg van de USVA (Studenten van de
Rijksuniversiteit) met maar liefst 5 verschillende camera’s aan het filmen geweest. De
prachtige beelden zijn fraai gesneden tot een spannende film. Samen met de opnames
van de binnendijkse belevenissen, door Wim Mollema, is deze DVD een document
geworden die u niet mag missen.
Graag willen we weten hoeveel DVD’s we moeten produceren. Daarom vragen wij u aan
ons uw bestelling op te geven. Eén DVD zal tussen € 14,-- en € 16,- gaan kosten. Precies
weten we dit nog niet want het is afhankelijk van het aantal dat we laten produceren.
U kunt uw bestelling opgeven door:
 Het onderstaande strookje in te vullen, uit te knippen en bij één van
ondergetekenden in te leveren.
 Via de website www.slagomzoutkamp.nl, klikt u dan op DVD.
Zodra de DVD’s klaar zijn vragen wij u om betaling, zodra het bedrag binnen is wordt de
DVD geleverd.
Heeft u nog andere vragen dan kunt u bellen met Elise Nienhuis tel. 402527 of Henk
Zijlstra 401956 of via email: info@slagomzoutkamp.nl.
Met een vriendelijke groet,
Stichting De Slag om Zoutkamp

Vóór 4 februari a.s
inleveren.



Naam:…………………………………………

Tel.nr: ……………………………

Adres:…………………………………………………………………………………
Aantal:……………
Inleveren bij: Henk Zijlstra, Churchillweg 14 of Elise Nienhuis, Hunsingokade 29.

TONEELVERENIGING DUKDALF
SPEELT VOOR U

‘KNOLL’N VEUR CITROEN’N’
BLIJSPEL IN DRIE BEDRIJVEN
GESCHREVEN DOOR ERFRIED SMIJA
VERTAALD DOOR HENK KARSTENS

16
IN

23 FEBRUARI 2008
HCR ’T REITDIEP

EN

AANVANG: 20.00 UUR

KAARTVERKOOP
voor beide avonden - op woensdag 13 februari
a.s.
Toneellokaal Babbelaar vanaf 19.30 uur
DONATEURS: 4 EURO
NIET DONATEURS: 7 EURO

(Advertentie)

Nieuws uit de drogisterij
Plante System
Wij hebben op dinsdag 19 februari wederom een promotiedag voor dit merk gezichts/lichaamverzorging.
Coby, onze vaste hostspecialiste komt tussen 10.00 uur s’morgens en 17.00 uur s’middags bij ons in de
winkel om iedereen te woord te staan voor eventuele vragen ten aanzien van een goede huidverzorging.
Plante System is een verzorgingslijn gebaseerd op planten en is allemaal hypoallergeen wat wil zeggen
“zeer goed te verdragen voor ieder huidtype” Ook voor speciale huidklachten heeft Plante System de
meeste oplossingen. Voor acne, jeugdpuistjes of vette huid is de aknorm serie een goede aanbeveling.
Voor couperose oftewijl rode adertjes in het gezicht is er de rosakalm serie en voor pigmentvlekken geld
de homogene serie, maar ook voor psoriasisch of eczeem is er een goed alternatief. Kortom met Plante
System zijn er vele mogelijkheden. Wilt U meer informatie hierover kunt U vrijblijvend informeren bij
Yvonne Cosmetics. Maar U bent ook in de gelegenheid om een afspraakje te maken voor Coby. Coby
kijkt aan de hand van een analyseapparaat naar uw huid en kan het beste advies meegeven. Het kost U
enkel 20 minuutjes van uw tijd.
Ook voor reeds vaste klanten van Plante System is het zeer interessant om eens langs te komen op de
promotiedag. Voor iedereen geldt namelijk de overeenkomst, ‘”op elk product €2,00 korting”. Dit is dus
zeker de moeite waard. Komen dus op 19 februari.

Wonderspons
Er is een paar keer vraag geweest naar de wonderspons. Tot dusver konden wij deze niet bestellen, maar
sinds kort hebben we nu ook de wonderspons in voorraad. Reinigt in een wip,”bijna alles”, (teveel om op
te noemen).

HG
Bij aankoop van € 5,00 aan HG producten in de maand januari en februari tot aan Valentijnsdag ontvangt
U gratis naar keuze een van de volgende producten:
Sorbo wonderdweil; 3 Sorbonettes, Sorbo waskneipers, HG tuinhandschoenen, of HG oven/keukenspons

Uitslag van de puzzel van november
De oplossing was: Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe.

Word "vriend" van het Visserijmuseum Zoutkamp
 Het gebouw staat er sinds de tweede helft van de negentiende eeuw.
 De ZK 4 ligt in het water sinds 1921.
Help mee om dit unieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen.

Steun het Visserijmuseum en de ZK 4.
Voor minimaal 15 euro bent u lid van
”Vrienden van het Visserijmuseum Zoutkamp”.
U kunt dan het museum gratis bezoeken en ontvangt de Nieuwsbrief thuis.

Naam: .......................................................................................................
Adres: .......................................................................................................
Woonplaats:..............................................................................................
Tel: ...........................................................................................................
Stuur dit formulier op naar:
Visserijmuseum Zoutkamp, Reidiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp
Of bel voor informatie met Sjoerd Moes tel.: 050 5777958
Rekeningnummer: Rabobank Noordwest Groningen 31.60.24.422

UITNODIGING
OPEN HUIS
BIJ:
voetverzorging De Marne

Wanneer:Zaterdag 1 maart
U bent van harte welkom
Om een kijkje te komen
nemen in de salon van
14.00-17.00.
Aanbieding deze middag:
10% korting op alle
Voetverzorgingsprodukten!!!

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 407077
Warme Bakker ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402122, dagelijks geopend van 9-18.00
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875.
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
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
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
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, behandeling volgens afspraak
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
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

