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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne
Tammes.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef komt uit op 14 mei. Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 5
mei.
Let op: de schudzeef komt 6x per jaar uit.
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,
bij voorkeur per mail als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) bestand.
E-mail adres: schudzeef@gmail.com
Inleveradres kopij:

Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda
16 april
29 april
30 april
5 mei
8 mei
19 mei
25/26 sept.

Ledenvergadering De Laatste Eer. 20.00 uur. 't Anker.
Ledenvergadering Dorpsbelangen. 20.00 uur. ZK 86/Deurenloods.
Kindermarkt. 10.30 uur. Grachtstraat.
Optocht.
Reddingbootdag.
Gezellige avond. 20.00 uur. Ontmoetingspunt.
Tocht om de Noord.

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

Voorwoord
We hopen dat jullie allen goed de winter door zijn gekomen. Voor de één een winter om van te
dromen en de ander verlangde na één dag sneeuw alweer naar de zon. De glühwein en warme
chocolademelk gingen als warme broodjes.
We gaan weer naar de zomer, benieuwd wat deze ons gaat brengen.
In deze Schudzeef wilden we oude herinneringen ophalen in de nieuwe rubriek”De Oude Doos”.
Heeft u nog leuke items laat het ons dan weten. Vergeet niet de Schudzeef is voor Zoutkampers
door Zoutkampers.
We wensen u weer veel leesplezier.
Berichten uit het Ontmoetingspunt “De Noorderschans”
Woensdag 19 mei wordt het seizoen afgesloten met een gezellige avond.
Voor u treden op “Rika met het lichte koor”. Rika is de ons allen welbekende Rika Dijkstra. De
avond begint om 20.00 uur. Opgeven bij Albert Wessels, tel. 06-10837157, want vol is vol.
Iedere laatste woensdag van de maand kunt aan tafel schuiven voor een maaltijd. Aanvang circa
11.45 uur. Wel even van te voren melden als u wilt komen mee eten. U kunt zich opgeven bij de
conciërge Albert Wessels (tel. 06-10837157). Hij is van maandag tot en met donderdagmorgen
aanwezig in het Ontmoetingspunt
Op dinsdagavond is er kaarten, aanvang 19.30. Informatie: Baukje Zwart, tel. 401590.
Elke tweede dinsdag van de maand kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Informatie: Trijn Zijlstra,
tel. 402153
Wij zien u ook graag op de eerste donderdag en derde woensdagmorgen van de maand tijdens
onze koffieochtend. U kunt gewoon even binnenlopen met een vraag of voor een gezellig praatje.
Vanaf 9.30 uur staat de koffie (0,50 cent) voor u klaar.
Vriendelijk groeten, De beheerscommissie.
Werkgroep Verkeer
In 2009 is de Dorpsvisie Zoutkamp opgesteld. De Dorpsvisie Zoutkamp heeft tot doel het
behouden en verder verbeteren van de leefbaarheid in ons dorp. Met andere woorden: om ervoor
te zorgen dat Zoutkamp een fijn dorp is en blijft, voor jong en oud, dorpsbewoners en toeristen,
valide en minder valide mensen.
Eén van de aandachtspunten in de Dorpsvisie is de verkeersveiligheid. Tijdens de zogenaamde
'keukentafelgesprekken' waarin dorpsbewoners in groepen discussieerden over verbeterpunten
voor het dorp, passeerden diverse verkeersonveilige situaties de revue. Deze knelpunten in het
verkeer zijn voor een deel ook beschreven in de Dorpsvisie.
Om een vervolg te geven aan het onderwerp verkeersveiligheid in de Dorpsvisie heeft de
Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp nu een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit Ivo
Tuyn (voorzitter), Wil Willemsen, Bauke Visser en Willy Bakker. De werkgroep heeft zich tot doel
gesteld op korte termijn een inventarisatie te maken van de verkeersonveilige situaties in ons dorp,
inclusief beschrijvingen en foto's van de situatie en eventueel verbetervoorstellen. Vervolgens wil
de werkgroep de lijst opdelen in 'quick wins', dat wil zeggen problemen die op korte termijn met
weinig inspanning of weinig geld verholpen kunnen worden, en problemen die meer en structurele
aandacht vragen. In overleg met de gemeente De Marne en de provincie Groningen wordt
geprobeerd de quick wins zo snel mogelijk te 'verzilveren' en voor de ingewikkelder problemen een
plan van aanpak te maken.
Voor het inventariseren van de verkeersonveilige situaties en het aanleggen van dossiers per
verkeersonveilige situatie hebben we uw hulp nodig. Binnenkort publiceren we in De Schudzeef
een overzicht met knelpunten voor zover bekend bij de werkgroep. Mochten daarbij knelpunten
over het hoofd gezien zijn, dan hoort de werkgroep dat graag. Daarnaast roept de werkgroep u op
melding te maken van (bijna) ongevallen. Deze kan de werkgroep dan opnemen in het dossier,
waardoor we sterken staan bij de gemeente en de provincie.
Ivo Tuyn (voorzitter), Schoolstraat 7, tel. 06 10744999, e-mail ivo.tuyn@cofely-gdfsuez.nl
Wil Willemsen, Hunsingokade 13.
Bauke Visser, Margrietstraat 8.
Willy Bakker, Schoolstraat 4.

Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Dorpsvisie
Op dit moment is er een werkgroep die zich bezig houdt met het uitwerken van de dorpsvisie. Het
huidige onderdeel is verkeersveiligheid en verwacht wordt dat er op korte termijn aan het tweede
onderdeel begonnen kan worden. Tijdens de ledenvergadering op 29 april 2010 wordt de stand
van zaken uitgebreider aan de orde gebracht.
Mocht u ideeën of opmerkingen hebben, dan kunt u deze nog steeds mailen naar:
ivo.tuyn@cofely-gdfsuez.nl .
Jaarvergadering Dorpsbelangen
In de vorige schudzeef is aangegeven dat de ledenvergadering op 22 april 2010 plaats zou vinden.
In verband met andere werkzaamheden, is de vergadering verschoven naar 29 april 2010.
Aanvang is 20.00 uur in de Deurenloods / ZK86 te Zoutkamp. Wij nodigen u van harte uit om hier
bij aanwezig te zijn.
Gezocht: twee bestuursleden
In verband met het vertrek van twee bestuursleden, wordt er gezocht naar twee vervangende,
actieve leden die ons bestuur willen versterken.
Mocht je denken dat je een goede input kunt geven, neem dan contact op met onze voorzitster Ita
Homan (ita_homan@hotmail.com).
HERHAALDE OPROEPEN
Koninginnedag
Op 30 april wordt er een kindermarkt georganiseerd door een onafhankelijke organisatie. Dit zal
plaats vinden rond de oude kerk / aan de Grachtstraat. Mocht u informatie willen of aan willen
melden, dan kan dit bij Janny Knol of Sylvia de Vries (Beatrixstraat 32).
Bevrijdingsdag
5 mei is het weer zover, Bevrijdingsdag. Eens in de vijf jaar wordt er door de dorpen van de
voormalige gemeente Ulrum een optocht met wagens georganiseerd. Dit jaar is het thema ‘BLIJ
MET ONZE VRIJHEID……’ . Voor meer informatie over de optocht, kunt u terecht bij Nettie Zijlstra
(knzijlstra@hotmail.com).
5 mei optocht
Beste Dorpsgenoten,
Zoals jullie in de vorige schudzeef hebt kunnen lezen komt er een optocht op 5 mei als er genoeg
deelnemers zijn. Dorpsbelangen gaf te kennen dat als jullie mee willen doen, dit aan Ulrum
doorgegeven moet worden. Dorpsbelangen Ulrum heeft vervolgens contact met ons opgenomen,
omdat er 2 contactpersonen van ieder dorp nodig zijn dat mee wil doen. Wij hebben deze taak op
ons genomen. Ik ben al bij verschillende mensen in het dorp geweest en zoals het nu lijkt zijn er 7
wagens van Zoutkamp. Het zou natuurlijk mooi zijn als er nog meer bijkomen. Dus een ieder die
nog mee wil doen met versierde fietsen of iets dergelijks, jullie kunnen je nog opgeven bij ons:
Jan van Dijken en Jannie Knol , Grachtstraat 9, tel. 571149 of bij Nettie Zijlstra,
knzijlstra@hotmail.com.
8 maart ben ik naar de vergadering in Vierhuizen geweest. Allemaal hebben we taken gekregen.
Er valt natuurlijk heel wat te regelen. Op 24 maart hebben we de volgende vergadering. Wat zou
het mooi zijn als er nog meer aanmeldingen uit Zoutkamp bij komen!
Met vriendelijke groeten,
Jan en Jannie

Nieuws van de Stichting Oude Kerk Zoutkamp

Foto : J.van der Veen
Het is alweer lange tijd terug, dat we u informeerden via de Schudzeef over de plannen met de
Oude Kerk. Geen onwil om u te informeren, maar we hadden geen nieuws. Het duurde echter zo
lang, dat sommigen al hadden geaccepteerd, dat het toch niet door zou gaan. Er waren wel eens
vaker plannen in Zoutkamp geweest, maar zelden kwam het tot resultaat, dus het niet doorgaan
leverde dan ook
geen probleem op.
We kunnen als bestuur echter berichten, dat de kogel door de kerk is. Dat wil zeggen dat de
restauratie spoedig een aanvang zal nemen. We verwachten in de maand mei. Ja, van dit jaar!
Even een stukje historie: In 2006 besloot de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in Zoutkamp tot
samenvoeging van de beide kerkgemeenschappen. Dit betekende vervolgens dat de Hervormde
Kerk (Oude Kerk) haar functie verloor als kerk. Een groot probleem, want wat doe je met een
dergelijk authentiek gebouw dat plots ontdaan wordt van haar jarenlange taak als een veilig
onderkomen voor
velen uit het dorp Zoutkamp, waar trouw zondags een dienst werd gehouden en waar menigeen
vanuit werd begraven, vroeger eerst rond de kerk later op het kerkhof in het dorp. Voor velen is er
een emotionele binding ontstaan met de Oude Kerk.
In 2006 werd begonnen met na te denken over de toekomst van de Oude Kerk vanuit de PKN en
werd er uiteindelijk een bestuur gevormd dat zich verenigde in de Stichting Oude Kerk Zoutkamp
met als doelstelling het behoud van dit voor Zoutkamp unieke en zeer waardevolle gebouw en een
invulling te geven aan de toekomst van de kerk, alsmede te zorgen dat er geld op tafel kwam om
de kerk te restaureren.
Geen simpele opgave, want dat was nogal wat. Gelukkig kregen we al snel hulp van de Gemeente
en de Provincie om onze plannen op papier te krijgen. In het doolhof van onze bureaucratische
wereld kregen we ondersteuning van de DBF uit Friesland, die ons hielp bij het maken van de
plannen en het aanvragen van subsidies bij fondsen, particulieren en bedrijfsleven.
Een van onze handicaps was dat het gebouw geen Rijksmonument is en dat er daardoor
bijvoorbeeld geen aansluiting bij de Stichting Oude Groninger Kerken mogelijk was. De eerste
teleurstelling was binnen. Maar het bestuur onder voorzitterschap van onze gedreven Bert Brands
kreeg er nu echt pas zin in. We zochten naar oplossingen en die vonden we langzamerhand. Bert
overleed plots in februari 2009. Het is een tragedie voor zijn familie en vrienden om een dergelijk

iemand die echt midden in het leven stond zo ineens te moeten missen. Het bestuur moest zich
beraden op een toekomst zonder Bert.
We kregen gaande weg toezeggingen van meerdere fondsen en een fikse bijdrage
uit het bedrijfsleven van Zoutkamp, alsmede bijdragen uit een grote groep donateurs, inwoners
van Zoutkamp die zich noemden:

Bij de werving van donateurs werd bij de ontmoeting aan de deur indien men in eerste instantie
niet wilde en zei van ik heb niet zoveel met de kerk, gewerkt met de woorden Maar wilt U dat we
het slopen??…….Nee dat nooit ,nou klaar weer een donateur.
Geweldig wat een Aktie,Zoutkamp liet het gouden hart helemaal zien!!!!
Uiteindelijk duurde het nog langere tijd voor we de laatste mogelijk uitkerende fondsen binnen
hadden,we hadden ondertussen hulp gekregen van Waddenland die een flinke brok
subsidieaanvraag neerlegde bij het Waddenfonds,nee dus geen geld uit het Waddenfonds in
2009,alom teleurstelling,hoe nu verder stoppen??? Nee we gaan weer verder mede ook in
samenwerking met het Museum en het sloepenprojekt,samen sta je sterk.
Met extra inmenging van de Provincie werd een beroep gedaan op het Europese
Fonds (leader) en ja die zegde toe,maar dan moesten ook de Provincie en Gemeente bijdragen.
U raadt het al de Gemeente de Marne kon de co-finaciering niet opbrengen,dus einde projekt na 4
jaar werken en veel geïnvesteerd geld.
Door alsmaar met de Gemeente te blijven praten en door in oplossingen te blijven denken
konden we kortgeleden ook de laatste hobbel overwinnen. Met creatieve denkpatronen kwam er
geld op tafel, want daar ging het om.
Ondertussen hadden we met Waddenland het project gidsen opgestart die vanaf dit jaar Pasen
actief worden in het rondleiden van groepen door Zoutkamp.
Onderdeel van het hele plan is de inbreng van ons eigen vermogen uit de Stichting en dat is het
jeugdgebouw. Het bestuur is druk doende hiervoor een passende oplossing te bedenken. We
berichten u zodra hierover meer bekend is.
Wat heel bijzonder is, is dat we 4 jaar hebben gewerkt aan ons plan om van de Oude Kerk een
multifunctioneel centrum te maken met behoud van authentieke kerkelijke elementen als de
preekstoel en het orgel.
In 1832 werd er begonnen met plannen voor een kerk in Zoutkamp op de plek van een der
bastions. Er was echter geen dubbeltje en om alsmaar naar Vierhuizen te moeten lopen - en terug
natuurlijk - over de dijk, dat was men zat. Men wilde een eigen kerk en die kwam tot voltooiing in
1836 met behulp van het Koningshuis. Het had 4 jaar geduurd. De historie heeft zich herhaald!
Er gaan de komende maanden veel zaken de revue passeren. Op dit moment wordt een begin
gemaakt met de keuze van de aannemer, de laatste wijzigingen inzake het interieur, etcetera door
onze architect Broor Adema uit Dokkum, die met een continue hoeveelheid werk is belast, maar er
zeker iets moois van maakt, dat kan ik u verzekeren. Zoutkamp heeft, naast Dokkum, zowel bij
hem als bij zijn echtgenote Ineke speciale aandacht gekregen.

De overdracht komt eraan bij de notaris. Wat wordt de invulling van het jeugdgebouw?
Vragen hoe houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte zijn onderwerp van discussie in het
bestuur.
Akke Brands en Ina Visser zijn bezig om activiteiten te ontwikkelen en vast te leggen, want er moet
wel wat gebeuren natuurlijk straks. Hoe dan ook, er moet geld binnen komen.
Al met al teveel om allemaal op te noemen.
Ik wil dan ook besluiten met: Een aanwinst voor Zoutkamp waar we met z’n allen
tot in lengte van dagen van kunnen genieten, een parel van de rijke binding met de zee.
Namens het bestuur van de Oude Kerk Zoutkamp, Oomke Bos, voorzitter
OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP
Zouden de mensen die hun hond om de oude kerk uitlaten, dat ook elders kunnen doen
i.v.m. de rommelmark (Grachtstraat/ Marnestraat)!
Wij zullen ook nog proberen om het terrein poep vrij te maken.
Mocht het nodig zijn om daar activiteiten te houden, dan hoeven we niet bang te zijn voor
poep onder onze schoenen.
Willen de bewoners van de Grachtstraat/ Marnestraat die hun auto op 30 april nodig
hebben, ’s morgens voor 9:00 uur hun auto ergens anders parkeren?
Dit ook i.v.m. de rommelmarkt.
Alvast bedankt voor uw medewerking!!!!
Jannie Knol en Sylvia de Vries
OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP---OPROEP
Bedankjes
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoek en telefoon tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Dit was een grote steun voor ons en de rest van onze
familie.

Jaap en Gea de Vries Oosterhuis
Beste Dorpsgenoten,
Heel, heel erg bedankt voor jullie kaarten, brieven, tekeningen, alles met de mooiste woorden en
wensen. Ook krijg ik veel bezoek waar ik ook erg dankbaar voor ben.
Ik heb hier heel veel steun aan. Zeker nu ik langer in Innersdijk moet verblijven dan verwacht.
In januari kreeg ik namelijk het bericht dat de plaat, die in september in mijn heup is geplaatst niet
is aangehecht. De dokters hebben me verteld dat ik opnieuw geopereerd moet worden. Op deze
operatie zit ik nu te wachten. Het zal dus nog wel een tijd duren voor ik mijn huisje en mijn auto
weer terug zie en kan gebruiken.
Toch moet ik jullie zeggen dat ze hier goed voor mij zorgen en heel veel mensen daar buiten ook.
Nogmaals mijn dank aan jullie allemaal en ik zal u zeggen, dat ik daar hoop en kracht uit put.
Hopelijk tot ziens,
Groetjes van Willy Kramer,
Onstaborg Kamer 104, Innersdijk, Ypemaheerd 2A, 9736 MA Groningen

Eindigheid
Omarmd door Liefde
Is Eeuwigheid

Ronald Monas

* 08-05-1962
Leiderdorp

† 28-01-2010
Zoutkamp

Omdat het haast onmogelijk is om iedereen persoonlijk te benaderen wil ik via
deze weg iedereen bedanken voor alle kaartjes, bloemen, attenties en belangstelling
die wij hebben mogen ontvangen tijdens de ziekte en het overlijden van Ronald.
Deze steun betekent heel veel voor ons.
Kiona en Nataniel Monas

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum
Jaarverslag
Ook in 2009 was vrijwilligerswerk weer goed voor iedereen. Bijna 350 mensen gingen in 2009 in
de Marne en Winsum aan de slag als vrijwilliger. Ook bij het Steunpunt zelf zijn naast 1 betaalde
kracht, 4 vrijwilligers aan het werk.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft de website www.vrijwilligersgroningen.nl vernieuwd en is
gestart met het versturen van een maandelijkse digitale nieuwsbrief. Madd werd georganiseerd en
een vrijwilligersmarkt. Het aantal bij organisaties geplaatste vrijwilligers in de Gemeente Winsum is
meer dan verdubbeld. Dit heeft te maken met een toename van mensen die vrijwilligerswerk
vonden maar ook met Make a Difference Day in dat jaar, toen veel leerlingen actief waren voor
hun maatschappelijke stage. Ook zetten rabobankmedewerkers 4 keer per jaar zich een dag
belangeloos in voor de maatschappij. In De Marne is het aantal geplaatste vrijwilligers zelfs met
meer dan 40% gestegen. In 2010 blijft het Steunpunt zich natuurlijk bezig houden met het matchen
van vrijwilligers en organisaties in de gemeenten Winsum & De Marne. Ook zal het bemiddelen bij
maatschappelijke stages, organiseren van NLdoet doorgaan. Het Steunpunt zal ook
vrijwilligersorganisaties informeren en ondersteunen over vrijwilligersbeleid, regel en wetgeving.
Van vrijwilligerswerk naar betaalde baan
Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben èn het soort vrijwilligerswerk doen dat kan leiden naar
een betaalde baan. Maar het kan wel en het gebeurt ook.
Bijvoorbeeld: iemand is actief in een verzorgingshuis, helpt mee bij de soos, spelletjes en
handenarbeid. Het verzorgingshuis en de vrijwilliger is enthousiast. De vrijwilliger besluit een
opleiding activiteitenbegeleiding te gaan volgen en kan de stage in het verzorgingshuis lopen. Na
de opleiding vind de vrijwilliger al gauw een betaalde baan. Vrijwilligers op de flexbus zijn ook wel
benaderd door een busmaatschappij om daar de chauffeurspleiding te gaan volgen en dan op de
grote bus te gaan rijden. Het is ook mogelijk dat iemand door het vrijwilligerswerk dat hij doet, in
aanraking komt met een organisatie die een betaalde baan aanbiedt.
Kortom, vrijwilligerswerk kan wel een meer betekenen dan je aanvankelijk vermoedt.
Spreekuren in De Marne

De inloopspreekuren van het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de ontmoetingspunten van De Marne
werden helaas matig bezocht. Om inwoners uit de gemeente beter van dienst te kunnen zijn is
besloten om over te gaan op een andere werkwijze. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de oude
spreekuurtijden in De Marne vervallen. Men is vanaf heden elke morgen dat de dorpsconciërge
aanwezig is welkom met vragen over vrijwilligerswerk.
U wordt te woord gestaan door de dorpsconciërges. Het betreft een eerste gesprek waarin de
bezoeker zijn/haar wensen op tafel kan leggen en de conciërge informatie geeft over de
bemiddeling van het Steunpunt. Hierna neemt een medewerker van het Steunpunt het over. Ook
organisaties die een vrijwilliger zoeken kunnen eerst contact opnemen met de dorpsconciërge.
Deze verandering betekent een verruiming van de spreekuurtijden omdat de dorpsconciërges
immers veel vaker aanwezig zijn. Als u zeker wil weten dat de conciërge aanwezig is kunt u van te
voren even informeren naar de openingstijden van het ontmoetingspunt. Wij hopen dat dit een
verbetering is voor de inwoners en vrijwilligersorganisaties in De Marne. Overigens kunt u ons ook
altijd rechtstreeks bellen met vragen en voor een afspraak.
Eerste lustrum Rispens Glas in Lood
In verband met het 5 jarig bestaan op 15 maart van Rispens Glas in Lood, schrijf ik een wedstrijd
uit voor iedere inwoner van Zoutkamp.
Ontwerp een glas in lood raam op ware grote op A3 formaat, oftewel 42 bij 30 cm.
Het winnend ontwerp zal uitgevoerd worden in een glas in lood raam.
Ontwerpen kunnen ingeleverd worden op Dorpsstraat 50 of via e-mail ebel@rispensglas.nl.
Succes en veel creativiteit toegewenst,
Ebel Rispens
Bedankje
Elkaar hoop geven is elkaar leven geven! Elkaar hoop geven is elkaar bemoedigen.
Wat hebben wij de afgelopen tijd veel van deze bemoediging mogen ontvangen!
Alle kaarten, bezoekjes, telefoontjes, al jullie medeleven! Het is als een milde zalf op een diepe
wonde; het doet je weer geloven in het leven. Het helpt ons nu Bouke weer thuis is te hopen op
herstel. We willen u/jullie daarom enorm bedanken voor alle bemoediging en troost die we tot nu
toe mochten ontvangen.
Bouke en Anje van Houten Bottema

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”
OP VRIJDAG 16 APRIL 2010 IN HET GEBOUW ’T ANKER,
VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP.
AANVANG 20.00 UUR
Agenda:
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Verslag penningmeester
4. Verslag kascommissie. Mevr.H.Postma-Lap en dhr. K. Loonstra
5. Benoeming nieuw kascommissielid.
6. Bestuursverkiezing: Aftredend dhr. O. de Boer (niet herkiesbaar)
(nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven bij mv.B.Zwart-Koolstra)
7. Mededelingen
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Namens het bestuur:
Voorzitter: dhr. R.G. de Vries
Secretaris: mevr. B. Zwart-Koolstra
Penningmeester: mevr. S.G. Oortwijn
Bestuurslid: dhr. O. de Boer
Bestuurslid: mevr. T. Wolters-Frankes

Tocht om de Noord
Maandag 1 maart is de inschrijving op de Tocht om de Noord 2010 geopend. De reactie was
overweldigend, al vroeg in de ochtend hadden we al meer dan 500 inschrijvingen! De Tocht om de
Noord wordt dit jaar weer op het zelfde tijdstip, het laatste weekend van september, gehouden:
zaterdag 25 en zondag 26 september 2010 (max. 3000 deelnemers)
Het Wandelfestival Tocht om de Noord staat dit jaar in het teken van het zintuig: ruiken. Het thema
luidt: Wandelen door de Keuken van Groningen
Dit thema is niet zo maar gekozen, want dit jaar viert de Tocht om de Noord haar 1e lustrum (5
jaar). Alle zintuigen zijn aan bod geweest, maar in dit lustrum komen alle zintuigen samen terug in
de meest centrale plek: de Keuken, waar je kunt ruiken, voelen, horen, zien en proeven! De motor
van onze cultuur.
Tocht om de Noord 2010: Een feest voor je zintuigen, zorg dat je het niet mist!
Tocht om de NOORD
Tel: 050-850 90 23 / 06-22 397 307
e-mail: info@TochtomdeNoord.nl, website: www.TochtomdeNoord.nl
Honden aan de lijn in Lauwersmeergebied
Staatbosbeheer heeft maatregelen genomen tegen
overlast van loslopende honden in het
Lauwersmeergebied. In een deel van het gebied
mochten de honden loslopen, maar dat zorgt voor
verstoring bij onder meer reeën en broedende vogels.
Daarom mag er in het Ballastplaatbos tussen 15 maart
en 15 juli voortaan alleen met aangelijnde honden
gewandeld worden.

Nieuws van obs Solte Campe
In de afgelopen periode konden de kinderen
volop genieten van de winter. Ze vermaakten
zich met sneeuwballen gooien en glijden op het
schoolplein. En na schooltijd naar de ijsbaan.
De leerlingen van groep 8 hebben de open
dagen van scholen voor het voortgezet
onderwijs bezocht en hebben al lessen
meegedraaid op enkele scholen. Begin februari
maakten ze de eind Cito-toets en ze wachten
nu op de uitslag. Ze kunnen binnenkort hun
schoolkeuze maken.
In groep 1 en 2 was op maandag 15 februari de
meespeelmiddag. Kinderen van bijna 4 jaar en
hun ouders draaiden een middagje mee om kennis te maken met onze basisschool.
Verder gingen we naar de ijsbaan en kregen daar schaatsles van meester Frodo.
Van showband DOS uit Ulrum kregen de groepen 5 t/m 8 les in het blazen op een saxofoon en
een bugel. En mochten ze trommelen op een sner.
Groep 7 en 8 ging naar de voorstelling Ronja de Roversdochter.
En op vrijdagmiddag kregen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 les in judo.
Verder zijn we nu bezig met zang, dans, toneel en het instuderen van een musical voor de
feestelijke ouderavond.

-Rommelmarkt-Rommelmarkt-Rommelmarkt-Rommelmarkt30 april rommelmarkt in Zoutkamp
Beste dorpsgenoten,
Wij willen een rommelmarkt houden op 30 april a.s. rond de Oude Kerk/Grachtstraat. Dat is alleen
mogelijk als u zich daar voor op geeft! Deze straat word door de gemeente De Marne afgesloten
voor doorgaand verkeer met hekken en borden.
Jong en oud kunnen hun spullen verkopen. We hopen dat er veel reacties komen, want dit moet
toch mogelijk zijn in een dorp als Zoutkamp.
Alles kan verkocht worden van oude spullen tot zelfgemaakte spullen!
Deelnemers aan de markt kunnen vanaf 9:00 uur inrichten. Wij gaan om 10:30 uur open voor
bezoekers. De markt duurt tot 15:30 uur. Daarna de plekken opruimen en ook troep dat weg kan
graag meenemen en in eigen vuilcontainer doen!
Wij rekenen op u! Opgave voor 26 april door middel van opgavestrookje of telefonisch bij:
Jannie Knol
Sylvia de Vries
Grachtstraat 9, Zoutkamp
Beatrixstraat 32, Zoutkamp
Tel: 0595 57 11 49
Tel: 06 29 110 442
Graag tot ziens, Jannie Knol en Sylvia de Vries
Naam:..................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................
Tel.: .....................................................................................................................................
Heeft ongeveer ........ strekkende meter nodig

Onrust was haar leven
Maria van Leeuwen. © Trouw
Ze stierf na het eten van giftige paddestoelen. Terwijl ze zo vergroeid was met de natuur.
Sommigen zeggen dat Maria – Zus – Van Leeuwen verblind moet zijn geweest door verdriet om
haar verloren zoon.
In de bakkerswinkel raakte Maria van Leeuwen in gesprek met een meisje met een gipsen been
dat van haar paard was gevallen. Maria wilde laten zien hoe lenig zij nog was op haar
vijfenzestigste en maakte een spagaat, pal voor de vitrine met gebakjes. Zoiets was echt iets voor
haar. Net als zwemmen in het Reitdiep, of in haar blootje zonnen in een greppel. Soldaten die op
oefening waren in het Lauwersmeergebied keken hun ogen uit als ze de zestigplusvrouw zo
zagen. Maar haar kon het niet schelen. Van valse schaamte had Maria van Leeuwen geen last. Ze
liep ook zonder blikken of blozen andermans tuin in, om bloemetjes te plukken voor in de soep of
de sla.
Na een leven van omzwervingen over de hele wereld was Maria van Leeuwen in de Groningse
havenplaats Zoutkamp neergestreken. Haast iedereen kende daar de kleurrijke vrouw met haar
lange haren en opvallende kleren, haar hutje in het bos, haar brommertje en haar skeelers.
Maria werd geboren in een katholiek gezin met 22 kinderen in Lisserbroek. De eerste vrouw van
vader Jan stierf op haar 37ste aan bloedvergiftiging en liet vader achter met tien kinderen. Hij
hertrouwde met een vrouw die al twee jongens had. Samen kregen zij nog eens tien kinderen.
Maria en haar jongere zusjes Rikie en Vera waren de hekkensluiters in het kleine huisje op de dijk
dat van verre al te herkennen was. Vader Jan van Leeuwen had de woorden ‘Volvertrouwen’ in
grote letters langs de dakrand laten zetten.
Het gezin had het niet breed. Vader was landarbeider in de bollen. Hij legde zijn laatste dubbeltjes
en kwartjes neer in de kroeg. Thuis was aan alles tekort: geld, eten, liefde en vooral ruimte. De drie
jongste meisjes sliepen samen in één bed. Tegenstrijdig misschien, maar bij Van Leeuwen was het
ook de zoete inval. Vriendjes en vriendinnetje waren welkom en de kinderen konden hun gang
gaan zonder dat pa en moe over alles een oordeel hadden.
Maria werd Zus genoemd. Dat kwam omdat ze in het oorlogsjaar 1944 geboren werd, precies op
de verjaardag van haar zus Sien. Voor Sien was er geen cadeautje, behalve dan het nieuwe zusje.
Zus van Leeuwen ging niet graag naar school. Men noemde haar stom en ze werd achterin de klas
gezet. Vaak sleurde vader haar met geweld de dijk op om zeker te zijn dat ze met de andere
kinderen de tocht naar school – een wandeling van een uur – maakte. Later, toen die dingen
aandacht kregen, bleek dat Maria alleen maar discalculie had, dyslexie met cijfers. Na nog een
paar jaar huishoudschool, ging ze als dienstmeisje aan de slag. Ook dat was geen succes. Haast
nooit was Zus op tijd bij haar werkhuizen.
Een vrijbuiter was ze en gek op sport. De jaren zestig braken aan, Zus ontpopte zich tot hippie met
een ongelooflijke vrijheidsdrang. Ze was net zestien, en ze deed een rugzak om en kondigde aan
naar Griekenland te gaan. Na die reis zouden er veel reizen volgen, lang en ver. Om de tochten te
bekostigen had ze vakantiebaantjes, bijvoorbeeld als schildersmodel. En Zus had aan weinig
genoeg. Ze maakte makkelijk vrienden die haar dan onderdak gaven.
Soms kwam ze een poos terug. Rond haar twintigste werkte ze bijvoorbeeld bij de grootste
fruitkweker van Lisserbroek. Het mocht wel niet officieel, maar op een dag liet ze daar op het
bedrijfsterrein een keet neerzetten onder een appelboom. Daar woonde ze anderhalf jaar met
George, een Amerikaan met wie ze een relatie had. Later reisde ze George achterna naar Amerika
waar de relatie spaak liep. Zus kwam terug met Robertino en zijn hond Jozef. Een echte relatie
was het niet, maar wel woonden ze samen een tijd op zolder bij zus Rikie.
Het etiket psychisch gestoord achtervolgde Maria altijd. Maar bij velen ook kon ze een potje
breken, ondanks haar onaangepaste gedrag, woedeuitbarstingen en agressieve buien.

In Zoutkamp kon Zus op de stoep voor haar huis zitten met een mes in de handen, om de
gemeentelijke onkruidwieders tegen te houden. Een vriendin kreeg bij de plaatselijke drogist een
tirade over zich heen. De vriendin had een jurk, een rok en bladmuziek van Zus gekregen, maar
kreeg ineens te horen dat ze die spullen gestolen had. Later stopte Maria ook nog een briefje bij de
vrouw in de bus: Jij bent een dief, ik waarschuw de politie!
De mensen bewonderden en benijdden haar misschien ook wel, om haar originaliteit en
levendigheid, en omdat ze steeds haar hart volgde. Met Maria beleefde je nog eens wat. Om haar
heen was een wereld van gekkigheid en plezier. Maria kon je midden in de nacht meevragen naar
een jamsessie in een Gronings café, of ze kwam op bezoek en masseerde je voeten.
Toen begin jaren tachtig haar zusje Rikie in verwachting was, had Maria gezegd: Jij krijgt een kind
en ik wil er ook een! Rikie had droogjes geantwoord dat dat niet zo moeilijk was. In Spanje liet Zus
haar oog op een knappe zanger van een band vallen en negen maanden later, in 1982, werd
Lodewijk geboren. Ze droeg haar jongen letterlijk op haar hart en voerde hem de hele wereld over,
want de eeuwige onrust van Zus zakte niet nu ze moeder was. Aan de leerplicht had Maria lak,
haar zoon leerde bij de indianen vuur maken en daken vlechten. In de puberjaren ging het mis.
Lodewijk wilde naar school. Vanuit India liet Maria hem naar Amsterdam reizen, naar vrienden op
een woonwagenkamp. In Amsterdam leerde Lodewijk een homopaar kennen dat zich over hem
ontfermde. Hij noemde de mannen zijn tweede vaders en keerde zich van zijn moeder af.
“Twee homo’s hebben mijn kind afgepakt.” Dat verhaal vertelde Maria aan iedereen die het maar
horen wilde. Ze zocht haar zoon kortgeleden op, maar hij wilde geen contact. Huilend kwam ze
terug in Zoutkamp. Haar verdriet, denken sommigen, moet hebben geleid tot de vergissing die
haar fataal zou worden. Maria was door tranen verblind.
Zes weken voor haar dood liftte ze van Zoutkamp naar Lisserbroek voor een familiefeest in het
ouderlijk huis, waar een broer was gaan wonen.
Weer was haar verloren zoon het onderwerp van gesprek. Tegen zus Rikie die kampt met de
gevolgen van een herseninfarct, zei ze: “Jij bent gehandicapt van buiten, maar ik van binnen.”
Ze had een reis naar Tunesië geboekt en haar huisraad in Zoutkamp te koop gezet. Ze zou zeven
maanden wegblijven. Zo zou ze de gemeenteraadsverkiezingen missen en het voorspelde verlies
van de Partij van de Arbeid niet hoeven meemaken. Want ergens was Zus ook nog politiek
bewust.
Het ticket bleef ongebruikt. Eind september belde Maria op een ochtend haar Nigeriaanse
overbuurvrouw Helen die haar doodziek aantrof en een dokter belde. In Maria haar appartementje
in de dorpskern van Zoutkamp bekeek de arts de paddestoelen die nog over waren van de
voorraad die ze een dag eerder had geplukt in Lauwersoog, gebakken en opgegeten. Dat deed ze
vaker. Maar nu had ze giftige paddestoelen geplukt. In het ziekenhuis – waar ze nog twee weken
lag – verzamelden zich de broers en zussen, neven en nichten rondom het bed en deden nog een
poging moeder en zoon te herenigen. Vergeefs.

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker de stoettrommel Sluisweg 2c,
Stella Maris, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875.
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en
18.00-19.30 uur
Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (spar Bergstra), tel 401382, iedere dag open
HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend
Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500
't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, 06-12849237 www.salontrendy.nl
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-51979702, behandeling volgens afspraak
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei)
Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak
Het Veuronder, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

