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2/15 sept., 7/20 okt.
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28 sept., 27okt
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10 sept. 2011
24 t/m 26 september
30 september
2 en 3 oktober
6, 7 en 8 oktober
27 nov.
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Koffiedrinken, 9.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Kaarten maken, 13.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Eettafel, 12.00 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Herfststukjes maken, 14.00 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans.
Tocht om de Noord.
Slag om Zoutkamp.
Startweekend Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zoutkamp.
Bijeenkomst kind met een verslaving. Zie elders in deze Schudzeef.
Dag van de Regio.
Clinic tumblingspringen. Zie elders in deze Schudzeef.
Sinterklaasintocht Zoutkamp.
Onder voorbehoud: kerstfair van 17:00 tot 20:00 uur in Noorderschans.

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

Mijn zoon, mijn dochter,….. verslaafd!
Donderdag 30 september organiseert Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad in samenwerking met
Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) een themabijeenkomst voor naasten van verslaafden die te maken
hebben met een zoon of dochter die verslaafd is (geweest). De bijeenkomst is bedoeld voor ouders, maar is
ook zeker interessant voor andere familieleden die hier meer over willen weten en/of zich zorgen maken.
Dhr. Stekelenburg, ervaringsdeskundige en actief bij de LSOVD, is hiervoor uitgenodigd. De LSOVD is een
landelijke organisatie die al meer dan 30 jaar ondersteuning aan ouders en verwanten van verslaafden biedt.
De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Humanitasgebouw (Akerkhof ZZ 22) in Groningen. Entree en
deelname is gratis.
Als het om je eigen kind gaat!
Je zoon of dochter blijkt verslaafd te zijn, en dan? Wat doet het met je als ouder? Gevoelens van onmacht,
boosheid, teleurstelling wisselen elkaar af. Je kind heeft een probleem en als ouder heb je dus ook een
probleem, want hoe ga je hier mee om? Het levert meestal behoorlijk veel spanningen op in het hele gezin.
Relaties komen aardig onder druk te staan, zelfs als je kind al volwassen is.
Dhr. Stekelenburg neemt u mee in het proces van gewaarwording, acceptatie van en het omgaan met de
verslaving van uw kind. Hij maakt hierbij gebruik van meerdere theorieën, maar put ook uit zijn eigen
ervaring als vader van …. en de ervaringen die hij in de praktijk van de LSOVD tegen komt.
Aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven dan kunt u contact opnemen met Humanitas via
tel. 050-3126000 of emailadres L.vanderkaap@humanitas.nl. Aanmelden is wenselijk.

Zoutkamp finishplaats Tocht om de Noord 2010
Nog iets meer dan 2 weken te gaan! Voor velen de laatste grote uitdaging van het (wandel)seizoen: de
Tachtig Om de Noord. Dit jaar extra zwaar, omdat de Groningse wind meestal uit het westen komt. Toch
hopen wij dat het u voor de wind zal gaan, aan de dorpen zal het in ieder geval niet liggen. Zij staan met
open armen klaar om u gastvrij te ontvangen. Zij zullen u laten zien dat Groningen wel degelijk een prachtige
provincie is om te vertoeven. En ..... ù zult het meemaken, ù zult er letterlijk en figuurlijk dwars doorheen
wandelen! Dit jaar eenmalig niet Van Lauwerszee tot Dollard tou, maar van Oost naar West.
Deze keer is de finish in Zoutkamp. Vroeger heerste Zoutkamp over de stad Groningen. Het was een
bolwerk dat met een kanon de schepen van en naar Groningen kon tegenhouden. Zoutkamp was door zijn
ligging zowel van militaire betekenis als van belang voor de kustvisserij. Vissersschepen voeren af en aan...
Hier, in Zoutkamp, zullen de deelnemers met het zicht op de haven als laatste passeren. Hier zult u
Zoutkamper gebruiken op vele manieren gaan beleven. Wat denkt u bijvoorbeeld van het Zunnerkloaslopen,
de Slag om Zoutkamp (volgende editie in 2011), de Garnalenkoningin, de Palingrokerij, de haringvat
trommelaars, koren, picanniers en malle babbes en meer.
Vervolgens gaat u de laatste kilometer in, nog 1001 stappen, de finish komt in zicht. Het bedrijf Heiploeg,
bekend als de grootste garnalenvisser (leverancier) van Europa, is hier uw gastheer. Heiploeg is trouwens
niet zo maar een bedrijf: Heiploeg stelt zichzelf ten doel innovatieve, en hoogwaardige garnaalproducten aan
een breed publiek aan te bieden door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.
Uitgangspunten voor dit beleid zijn: een constante hoge productkwaliteit, een hoge mate van
dienstverlening, een marktgericht innovatiebeleid, een vermindering van de milieubelasting en een
voortdurend streven naar verbeteringen in het productieproces.

Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Het is al een hele poos geleden dat u wat van ons gehoord heeft. Dit heeft natuurlijk te maken met de
zomer. Ook is het zo dat er wat ontwikkelingen binnen het bestuur zijn waar we nu aan werken. Om
verschillende redenen hebben Yvo Tuyn en Stientje Pol moeten besluiten hun bestuursschap op te geven.
Concreet houdt dit in dat we op dit moment nog met 3 bestuursleden zijn. Dit is niet wenselijk en kan ook
niet zo blijven. We gaan actief mensen benaderen en ook is het zo dat we graag zien dat mensen die actief
mee willen draaien zich opgeven op het mailadres dat verderop genoemd wordt. Het zou ideaal zijn als het
bestuur weer uit 7 personen gaat bestaan; maar dit is niet erg waarschijnlijk. Wel is het noodzakelijk dat we
met minimaal 5 personen zijn.
Als bestuur willen we bij deze graag één bestuurslid van iedere vereniging, club, comité, enzovoorts
uitnodigen. Dit om te inventariseren wat men van Dorpsbelangen verwacht c.q. graag zou willen zien. Ook
komen we met een idee om een iets andere manier van bestuurssamenstelling te introduceren. Onderlinge
samenwerking zal ook onderwerp zijn deze avond. Hierover willen we in oktober graag met elkaar van
gedachten wisselen.
U kunt zich opgeven hiervoor op het volgende adres: ita_homan@hotmail.com. Dit graag uiterlijk 10 oktober,
zodat we dan een datum kunnen prikken.

Op 26 september eindigt Tocht om de Noord in Zoutkamp, bij de Arrivahal. Een mooie kans om Zoutkamp
op de kaart te zetten. De wandelaars lopen via Houwerzijl, door het spookbos, achter de Schans langs en
vervolgens door de haven, langs de Spuistraat zo naar de Pantserweg. De tocht eindigt bij de Arrivahal. In
totaal denkt men dat ongeveer 1800 à 2000 mensen de finish bereiken. Er ligt al een heel programma met
activiteiten klaar voor die dag. Veel mensen gaan zich die dag inzetten om Zoutkamp te promoten. Iedereen
verleent belangeloos zijn of haar medewerking! Het zou erg fijn zijn als men langs de route de vlag wil
uitsteken. Het zal ongeveer tussen 12.00 uur en 19.00 uur zijn dat de wandelaars aankomen. Tocht om de
Noord heeft een eigen website die u kunt bezoeken voor verdere info.
Zoals al langere tijd bekend is, moet de Gemeente De Marne bezuinigen. Dit uit zich bijvoorbeeld in de
bibliotheekvoorziening. Afgelopen week is er wat rumoer ontstaan, doordat hetgeen als een voorstel is
uitgelegd, begrepen is als een besluit. Als Dorpsbelangen houden we ons goed op de hoogte en zoeken
naar alternatieven. Ook blijven we in overleg met de gemeente over mogelijkheden en alternatieven.
Volgende keer meer hierover.
Het duurt nog een tijdje maar in november is het natuurlijk weer Sint Maarten lopen. Dit jaar komt de mand
bij Hengelsport Zoutkamp te staan.
Alle clubs en verenigingen enzovoorts starten in deze tijd weer op. Veel succes met alle bezigheden en
activiteiten.

Clinic Tumblingspringen bij DOS Ulrum!
Op 6, 7 en 8 oktober is er voor de jeugd van 4-18 jaar de mogelijkheid om kennis te maken met het
tumblingspringen. Een tumblingbaan is een langgerekt springkussen waarop door de extra veerkracht vele
bijzondere sprongen gemaakt kunnen worden. De clinic vindt plaats in de gymnastiekzaal van Ulrum en
wordt georganiseerd door cgv DOS in samenwerking met het Huis voor de Sport en de gemeente de Marne.
De toegang is gratis.
De clinic vindt plaats op de volgende tijden:
Groep 1+2:
Woensdag 6 okt
14.30-15.15 uur
Groep 3+4
Vrijdag 8 okt
15.45-16.30 uur
Groep 5+6:
Vrijdag 8 okt
16.30-17.15 uur
Groep 7+8
Vrijdag 8 okt
17.15-18.00 uur
12-18 jaar:
Donderdag 7 okt
18.30-19.15 uur
Na afloop is er voor iedereen wat lekkers.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur van cgv DOS. Het emailadres is
infodos@gymverenigingdosulrum.nl.
(advertorial)

Dorpsfilms Zoutkamp op DVD
Bij genoeg belangstelling wil ik de dorpsfilms van Zoutkamp van 1965 en 1979 op DVD zetten.
Als u interesse hebt, kunt u ze bestellen bij de drogist W. Veenstra, Dorpsplein 3.
Wim Mollema, Tammenssingel 31, 9965 RW Leens, 0595 - 571529.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dorpsfilm 1965 à € 15,-- .................................................................................................................
Dorpsfilm 1979 à € 15,-- .................................................................................................................
Naam: .............................................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gevonden
Gevonden op woensdag 8 september jongstleden: een sleutelbos in de Prins Bernhardstraat.
Te bevragen bij fam. .v.d. Meulen, Margrietstraat 1.

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Vrijwilligerswerk kan een goede stap zijn op weg naar betaald werk. Je blijft actief, doet werkervaring op en
je kunt er een omslag in je loopbaan mee vormgeven. Maar hoe zit het als je een uitkering ontvangt en toch
als vrijwilliger aan de slag wilt gaan. Vrijwilligerswerk is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, welke dat
zijn hangt af van de uitkering die men krijgt.
Ontvangers van een WAO ,WIA-,Wajong of WAZ-uitkering kunnen zonder consequenties voor de uitkering
vrijwilligerswerk uitoefenen. Het UWV hoeft alleen geïnformeerd te worden als de vrijwilligersvergoeding
hoger is dan het maximaal toegestane of als het werk is dat voorheen niet gedaan kon worden in verband
met de gezondheid.
Met een WW uitkering kan er maximaal 20 uur per week vrijwilligerswerk worden gedaan en blijft de
sollicitatieplicht gehandhaafd. Krijgt u een betaalde baan aangeboden, waardoor u geen tijd meer overhoudt
om vrijwilligerswerk te doen, dan gaat de betaalde baan voor op het vrijwilligerswerk.
Als u een Bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet, verandert uw uitkering niet als u een
vergoeding krijgt van maximaal € 95, - per maand en maximaal € 764, - per jaar. U moet dit wel melden bij
de sociale dienst. Vindt de gemeente het vrijwilligerswerk noodzakelijk voor uw integratie, dan kan de
vrijwilligersvergoeding oplopen tot maximaal €150, - per maand en € 1500, - per jaar, zonder dat uw
uitkering verandert. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl of informeer bij uw werkcoach naar de
mogelijkheden.

Dit jaar reikt de Provincie Groningen voor de tiende keer de Provinciale Vrijwilligersprijs uit. De prijs bestaat
uit een bedrag van € 3.000,- en betreft drie categorieën, namelijk zorg, leefbaarheid en jeugd. In elk van
deze categorieën valt dus een winnaar! Welke vrijwilligersorganisatie in de zorg heeft volgens u een
voorbeeldfunctie? Of welke organisatie levert volgens u een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het
dorp of in de buurt. Kent u een organisatie die uitdagend werk biedt aan vrijwilligers, jonger dan 25 jaar?
Meld deze organisaties voor 1 oktober 2010 aan op www.provinciegroningen.nl. Een jury zal uit de
aanmeldingen twee organisaties per categorie selecteren, op een daarvan in elke categorie kunt u in de
periode van 25 oktober tot 6 november uw stem uitbrengen. In de tweede helft van november zullen tijdens
een feestelijke bijeenkomst op het provinciehuis in Groningen de prijzen worden uitgereikt. Voorwaarde om
in aanmerking te komen is dat de organisatie in de provincie Groningen werkzaam is en een
voorbeeldfunctie heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk de Marne-Winsum. Tel 06-22455673. Mailadres vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl.
Enkele organisaties die vacatures hebben:
baliemedewerker bij de VVV Zoutkamp,
assisteren bij de filmmiddagen in Asingahof te Ulrum,
chauffeurs voor de MEE - informatiebus door de hele provincie Groningen,
Diverse bestuursleden voor Zorgboerderij ‘De Weide Blik’ in Aduard.
Voor een overzicht van alle vacatures, zie www.vrijwilligersgroningen.nl.
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
U. Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-22455673. Email: e.pleizier@debeurs-winsum.nl
Site: www.vrijwilligerswerk-demarne-winsum.nl Spreekuur in Winsum op afpraak.
In de Marne kunt u voor een eerste gesprek terecht bij de dorpsconciërges.
(advertorial)

Jeugdwerk Protestantse Gemeente Zoutkamp
Wellicht is het voor velen bekend dat er allerlei activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd vanuit de
Protestantse Gemeente in Zoutkamp. Ieder jaar beginnen we met een startweekend. Dit jaar is dit in het
weekend van 24-26 september. Elk jaar volgen we een ander thema voor dit weekend en dit jaar is het
thema “hoop”. Dit thema loopt als een rode draad door het weekend.
Op vrijdagavond, 24 september, zal er een levend ganzenbord worden gehouden voor de jeugd 12+. Op
zaterdagmiddag 25 september is er eveneens een levend ganzenbord voor de kinderen van de
basisscholen. Op zondagochtend 26 september zal er een dienst voor jong en oud worden gehouden.
Na dit startweekend gaan we dus van start met de jeugd. Vaste dingen die georganiseerd worden zijn de
jeugdclub op zondagavond (voor jeugd van de middelbare school) en de catechisatie om de week op
dinsdagavond door ds. de Vries. Hier wordt gesproken over het geloof en geleerd over het geloof op een
leerzame en leuke manier voor de jeugd. Ook geeft ds. de Vries een aantal keren per jaar catechisatie aan
kinderen vanaf 7 jaar.
Natuurlijk zijn er dan ook de wekelijkse kerkdiensten, met een aparte dienst voor de kinderen van groepen 1
tot en met 8, de zogenaamde kindernevendienst. In een zaaltje bij de kerk krijgen zij het geloof op een
manier uitgelegd die bij hun leeftijd past. En voor de allerkleinsten is er een oppasdienst.
Regelmatig zijn er bijzondere kerkdiensten, zoals een schoolkerkdienst. Hier werken de kinderen van beide
basisscholen in Zoutkamp aan mee. En een jeugddienst, waaraan de clubjeugd meewerkt. Of een dienst
waarin een mooi koor zingt of een band speelt.
Vorig jaar zijn we met een hele groep kinderen naar het zwembad in Leens geweest en hebben samen
gegeten na de tijd. We hebben een survival en een spelletjesavond georganiseerd. Er werden voorstellingen
en festivals bezocht. Zo worden er elk jaar weer andere, leuke en vooral gezellige dingen gedaan.
Lijkt het je leuk om eens een clubavond of de catechisatie bij te wonen? Je bent natuurlijk van harte welkom!
Bel dan met Pieter Hoekstra en Jolanda Ozinga (0595-401 799) of mail jolandaozinga@home.nl
of bel met ds. H.F.de Vries (0519-571 330)
Namens de Jeugdraad Protestantse Gemeente Zoutkamp,
Jolanda Ozinga en Pieter Hoekstra

Veel muziek tijdens Dag van de Regio 2010
Ruim 200 instellingen zorgen er voor dat de Dag van de Regio ook dit jaar weer een groot succes wordt. Op
zaterdag 2 en zondag 3 oktober vindt de Dag van de Regio plaats. Dit jaar voor het eerst in de hele provincie
Groningen. Twee dagen waarin de regio met alles wat daar te beleven is, centraal staat. Vele duizenden
mensen hebben voorgaande jaren al een ontdekkingstocht door de regio gemaakt. Elke keer is het weer de
moeite waard, omdat het thema jaarlijks verandert. Dit jaar staat het thema muziek centraal bij de
deelnemers.
Het aanbod aan activiteiten is ook dit jaar weer zeer divers. Kerken en molens zetten hun deuren open,
musea laten u versteld staan, u kunt bij kunstenaars op de koffie, of gewoon heerlijk bij een
horecagelegenheid van een kop thee genieten met muzikale omlijsting. Want de deelnemers zorgen dit jaar
voor een muzikaal tintje in hun bedrijf. Zo kunt u luisteren naar live muziek of een orgelconcert. U kunt
deelnemen aan een workshop zingen, luisteren naar bijzondere klanken voortgebracht door kunstenaars of
kunstobjecten en gebruiksobjecten bekijken die met muziek te maken hebben. Als u zelf aan de slag wilt
kunt u zelf een muziekinstrument bespelen of maken! Laat deze kans om de regio te ontdekken niet aan u
voorbijgaan, en reserveer alvast 2 en 3 oktober in uw agenda.
Voor meer informatie over de Dag van de Regio, een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten of voor het
samenstellen van uw eigen route die dag kunt u terecht op de website www.dagvanderegio.nl.
De Dag van de Regio is een jaarlijks terugkerend evenement dat mede mogelijk wordt gemaakt door
LEADER, de Provincie Groningen, de Groninger gemeenten, de Scholma Groep, de Rabobank Zuid- en
Oost-Groningen en Onderzoeksbureau Elles Bulder. Het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Contactadres: Bureau Davids, Johanna Davids, johanna@bureaudavids.nl, 06-14570608.

Kersfair
Hallo dorpsgenoten,
Daar zijn wij weer. Wij Sylvia en Janny willen een kerstfair/markt organiseren. Daar zijn we al een tijdje mee
bezig omdat te realiseren.
Kijken of er belangstelling voor is en waar we het kunnen organiseren.
Met medewerking van de Noorderschans kunnen we het daar houden. Dat is natuurlijk een prachtige locatie,
zowel binnen als buiten maar dat ligt ook aan het weer.
We hebben verschillende mensen gevraagd om er te staan met hun spullen, en iedereen was tot nu toe
positief.
Het lijkt misschien nog wat te vroeg om het nu al over kerst te hebben, maar als je iets wilt organiseren moet
je er op tijd mee beginnen. Zoals het nu lijkt is er op vrijdag 17 december 2010 van 17:00 tot 20:00 uur een
kerstfair/markt. Noteer het in u agenda. U hoort nog van ons in de volgende Schudzeef!
Groetjes van Sylvia en Janny

Expositie Beeld en Geluid door fotografencollectief LuciX en Lukas Boeke
Organisatie: Galerie Art & Job, Hornhuizen
Datum/tijd: 2 oktober om 11.00 uur
U bent van harte welkom bij de opening van de expositie waarbij de stilte verbroken wordt door Herwil van
Gelder, wethouder van cultuur in de gemeente De Marne.
Fotografen van fotocollectief LuciX tonen werk waarin vorm gegeven is aan het thema muziek dat aansluit bij
dag van de regio.
Voor de fotografische verbeelding van muziek lieten de fotografen zich inspireren door energie – kabaal –
stilte – natuur – kleur – ritme – bezieling – van binnen – communicatie – lawaai – gevoel – instrumenten –
beheersing – voorbijgaan.
Geluidskunstenaar Lukas Boeke heeft de tentoonstelling op muziek gezet. Deze compositie laat de
bezoeker kijken met de oren.
Galerie Art&Job en fotocollectief LuciX LuciX exposeert voor de derde keer bij Galerie Art & Job.
LuciX (2008) is voor 20 fotografen een klankbord, inspiratiebron en broedplaats voor gezamenlijke
activiteiten, projecten en exposities. Het collectief vertegenwoordigt een breed scala aan specialisaties,
waaronder: portret-, reis-, landschaps-, documentairefotografie en beeldbewerking.
De expositie Beeld en Geluid is te bezichtigen in de N.H. kerk van Hornhuizen op zaterdag 2 en zondag 3
oktober 2010 van 10.00–17.00 uur.
Voor informatie, foto’s, nieuws en meer, kijk op: www.lucix.nl

Ecolution
In augustus liep in Zoutkamp het zeiljacht Ecolution van astronaut Wubbo Ockels binnen. Een ware attractie
voor tal van vakantievierders. Het jacht heeft een lengte van 25 meter, een breedte van 6 meter en de
hoogte bedraagt maar liefst 27 meter. De bedoeling is dat Wubbo er in de toekomst een wereldreis mee gaat
maken.
Op de foto's staan het zeiljacht en broer en zus Wubbo en Marjet Ockels. Foto: Fotoveen.

Musical Ester
Na een periode van hard repeteren is het bijna zover: de uitvoering van de musical Ester.
Op 15 en 16 oktober zullen leden van de Gereformeerde Kerk van Munnekezijl, de kerk van Zoutkamp en
vele anderen uit de omgeving deze musical, gebaseerd op het gelijknamige Bijbelboek, ten uitvoer brengen.
De uitvoering zal plaatsvinden in de Gereformeerde Kerk te Munnekezijl. Het beloofd een historisch
spektakel te worden met vele verbindingen naar het heden. Thema’s als racisme, onderdrukking en
bevrijding blijken van alle tijden te zijn en zijn dan ook verweven in dit stuk over de geschiedenis van Ester
en haar joodse volk.
Wilt u deze voorstelling niet missen dan kunt u vanaf 20 september kaarten à € 8,50 verkrijgen bij Yvonne
Cosmetics Zoutkamp, Hilda van Dellen, Stadsweg 29 in Lauwerzijl of via de sites lauwerzijl.info en
zoutkamp.net.
Voorkom teleurstelling en wees er op tijd bij om de kaarten te kopen. Aan de deur zullen geen kaarten meer
worden verkocht.
Tot ziens bij Ester!
Protestactie
Na de protestmanifestatie van de garnalenvissers in mei
besloot Johan Rispens van de ZK 18 om tijdens zijn vakantie
het schip aan de dam te leggen en er ter herinnering nog maar
weer een paar spandoeken in te hangen. Dit trok nog veel
bekijks van de aanwezige toeristen. Foto: Fotoveen.

Aktiviteiten in Het Ontmoetingspunt aan De Noorderschans, Hunsingokade, Zoutkamp
September
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag

2 september
14 september
15 september
28 september

koffiedrinken
kaarten maken
koffie drinken
eettafel

9.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
12.00 uur

Vanaf 28 september iedere dinsdag kaartavond. Aanvang: 19.30 uur.
Oktober
Donderdag
Dinsdag
Woensdag

7 oktober
12 oktober
13 oktober

Woensdag
Woensdag

20 oktober
27 oktober

koffiedrinken
9.30 uur
kaarten maken
13.30 uur
herfststukjes maken
met pompoenen
14.00 uur
koffie drinken
9.30 uur
eettafel
12.30 uur

Van maandag t/m vrijdag kunt u terecht bij onze conciërge Albert Wessels voor een kop koffie of een praatje.
De deur is staat open en de koffie is bijna klaar.
Voor kleine klusjes in en om het huis kunt u ook terecht bij Albert. tel: 0610837157
Tot ziens in Het Ontmoetingspunt.

Slag om Zoutkamp
We hebben het in de vorige editie van de Schudzeef al gemeld: Nog een keer Slag om Zoutkamp d.d. 10
september 2011.
We krijgen reacties van dorpsgenoten. Het enthousiasme begint al te komen. Ieder weet nog hoe bijzonder
en leuk het was d.d. 1 september 2007. Met elkaar kan het alleen nog maar leuker worden.
Heeft u ook ideeën voor een act, aankleding of op ander gebied of wilt U graag meehelpen met het
voorbereiden of uitvoeren van dit geweldig evenement. Dan kunt U kontact opnemen met leden van het
bestuur.
Op allerlei manieren kunnen we hulp gebruiken. En zoals men vaak zegt: “Vele handen maken licht werk”.
Heeft u handelswaar en wilt u op de markt staan dan horen we dat graag. Dit i.v.m. vergunningen.
Slag om Zoutkamp, 10 september 2011, www.slagomzoutkamp.nl

Bedankje
Graag wil ik iedereen bedanken die mij eerste hulp heeft verleend. Verder bedankt voor de kaarten,
telefoontjes en bloemen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
T. Spanninga-Nienhuis

Gevonden kledingstukken
Deze kledingstukken zijn blijven liggen op spelweek:
 Rood trainingsvest merk Panther, maat 140.
 Grijs basic t-shirt lange mouw met ronde hals, maat xl.
 Grijs/zwart gestreept jongensvest met capuchon en tekst voorop, maat 122.
 Paars meisjesvest met roze en grijze tekst op de rug. Queen sixteen, maat 152.
 Roze rugzak met tekst: Ladies run 2010. In de rugzak zitten een handdoek met dolfijnen en een roze
joggingbroek met grijze strepen aan de zijkant,maat 122, en een roze trui, maat 152.
Deze kledingstukken kun je ophalen bij Frederike van Oosterom, Panserweg 8, tel. 401409.

Uit de oude doos
Hieronder vindt u alweer de laatste aflevering van onze rubriek “uit de oude doos”. Helaas stopt het hierbij
aangezien de redactie geen nieuwe kopij heeft mogen ontvangen. Mocht u toch nog iets op de plank hebben
liggen…schudzeef@gmail.com !!!

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 10.0012.00 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
Restaurant Grand Café De Oude Sluis, Hunsingokade 3, tel. 401870/06-13916552.

