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Kopij
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Wilt u ook op de mailinglist van de Schudzeef?
Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist.
U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij
binnen dient te zijn en wanneer de schudzeef ook alweer uitkomt.

Agenda
30 juli
10 augustus
29 aug. t/m 2 sept.
29 augustus
10 september
24 en 25 september

Halve marathon Lauwersoog-Ulrum
Uitstapje Hoogelandmuseum sticht. welzijn ouderen
Kinderspelweek
Receptie oud vrijwilligers kinderspelweek
Slag om Zoutkamp 2011
Tocht om de Noord

Voorwoord
Beste Zoutkampers van Nederland,voor u weer een gloednieuwe editie van de Schudzeef. Wij zijn
wel het leukste dorp maar we zijn het niet geworden. Bedankt voor uw stem! Volgende keer beter.
Verder 2 heugelijke feiten vanuit het bestuur: 20 juni 2011 zijn Pieter en Esther trotse ouders
geworden van een mooie meid met de naam Marit en op 21 juni zijn Daan en Chantal in het
huwelijksbootje gestapt! Ook wouden wij hierbij aandacht vragen voor het volgende; als bestuur
van de schudzeef zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid als versterking van ons team.
Mocht u interesse hebben stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com
Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Bestuur Op 11 mei hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens
de vergadering is Janna Hulshof voorgesteld als nieuw bestuurslid. Het bestuur
bestaat nu uit 4 personen. Dit is nog steeds erg krap, maar we zijn blij dat de functie
van secretaris weer is ingevuld. Het bestuur bestaat nu uit: Ita Homan (voorzitter),
Janna Hulshof (secretaris), Miranda Bijsterveld en Rudmer Veenwijk.
Bibliotheek Tijdens de jaarvergadering bleek dat de bibliotheek ons dorp nog steeds
zeer bezighoud. Helaas is er nog steeds geen goed nieuws te melden en laat de gemeente het na ons
voldoende op de hoogte te houden. We weten wel dat de gemeente nog steeds zoekt naar een
geschikte locatie om het bibliotheekpunt in onder te brengen. We hopen na de zomer positiever
nieuws te kunnen brengen.
Leefbaarheid Zoals u onder andere in de vorige schudzeef hebt kunnen lezen is de gemeente de
Marne bezig met een woon-en leefbaarheidsplan. Om dorpen een impuls te geven bij het
ontwikkelen van initiatieven rond krimp en leefbaardheid heeft de gemeente stimuleringsbudgetten
beschikbaar gesteld. Aan de dorpsbelangenverenigingen wordt gevraagd hiervoor een aanvraag in te
dienen. Het gaat om bijdragen van 1000 euro per dorp aangevuld met €1,45 per inwoner per dorp.
Om in aanmerking te komen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorbeelden
van initiatieven die de gemeente zelf noemt zijn: actie om medebewoners beter te leren kunnen, een
extra bankje, een wandelroute of een basketbalgoal. Heeft u een goed idee voor een dergelijk plan
in Zoutkamp? Geef het ons door dan kunnen we samen kijken of het plan aan de voorwaarden
voldoet en ingediend kan worden. Uw ideeën kun u aan ons doorgeven via ons nieuw email adres:
dorpsbelangenzk@gmail.com Ook voor uw andere ideeën en opmerkingen kunt u dit email adres
gebruiken.
“Vraag na of uw motor geschikt is voor zwavelarme brandstof”
De binnenvaart moet, zoals het er naar uitziet, vanaf januari 2011 in heel Europa ‘zwavelarme’
brandstof gaan gebruiken. Zwavel heeft een smerende werking. Van brandstof zonder zwavel zullen
bepaalde motoronderdelen eerder slijten. Het is dus belangrijk om de zwavel te compenseren door
additieven aan de gasolie toe te voegen. Een goed alternatief is EN590, een hoogwaardige,
laagzwavelige brandstof, gemaakt volgens strikte specificaties. ‘Naast het gebruik van EN590
adviseren we iedereen even te bellen met de motorleverancier/machinefabriek of de motor, in de
uitvoering zoals die nu aan boord staat, geschikt is om op laagzwavelige brandstof te draaien’, zegt
efm-expert Pieter Dibbits. ‘In de meeste gevallen zal het geen probleem zijn, maar het is goed het af
te stemmen en zo problemen met je brandstofpomp en de injector/verstuivers te voorkomen.’
Dibbits kan niet aangeven of eventuele problemen zich vooral bij oudere motoren, langzaamlopers
of snellopende motoren voor zullen doen. ‘Het kan per merk en motortype verschillen’.

De leveranciers zijn op de hoogte van eventuele aanpassingen, dus neem even contact op om zeker
te zijn dat uw motor goed voorbereid is op de andere brandstof’. De Europese richtlijn heeft als doel
de schadelijke uitstoot van de scheepvaart nog verder terug te brengen. De wet omschrijft alleen het
maximale toegestane zwavelgehalte, maar noemt verder geen specificaties. ‘Gasolie waar alleen
zwavel uitgehaald is, zal waarschijnlijk voordeliger zijn dan EN590, maar dat weegt zeker niet op
tegen de kosten van versnelde slijtage of zelfs schade aan de motor’, zegt Dibbits. Hij adviseert
(zeker de eerste keer) bij het bunkerstation naar de specificaties van de brandstof te vragen. Zodat je
zeker weet dat je volgens de EN590 specificaties bunkert. Smeerolie in de motor zorgt naast
smering ook voor het verwijderen van schadelijk afvalstoffen van de verbranding in de motor.
Andere brandstof beinvloedt dus ook de smeerolie. ‘De motorleverancier weer of het nodig is straks
een ander soort smeerolie te gebruiken in combinatie met laagzwavelige brandstof’, zegt Dibbits.
‘Maar we raden in ieder geval aan smeerolie regelmatig te laten testen om er zeker van te zijn dat
deze niet “verzadigd” raakt met afvalstoffen’.
Activiteiten in het Ontmoetingspunt in augustus en september.
Eettafel, woensdag 31 augustus staat er lekkere gebakken vis met rijst of een stamppot op het menu.
Uiteraard gevolgd door een toetje.
Vrijdag 23 september wordt het seizoen 2011/12 geopend met een gezellige avond.
Deze avond treden voor u op de Zeeschoemers met zang begeleidt door accordeonmuziek.
De avond begint om 19.30.
Dinsdag 27 september,bloemschikken. We gaan herfststukjes maken. Aanvang 14.00.
Op dinsdagavond 27 september start ook het klaverjasseizoen weer. Aanvang, 19.30
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Woensdag 12 oktober, filmavond met Wim Mollema. Aanvang; 19.30.
Informatie en opgave voor al deze activiteiten,
Albert Wessels, tel: 0610837157
Trijn Zijlstra, tel: 402153
Weet u dat elke eerste donderdag en elke derde woensdag van de maand de koffie klaar staat voor
de koffieochtend ? Vanaf 9.30 bent u welkom. Natuurlijk kunt u ook altijd even bij Albert
binnenlopen voor een praatje, informatie of om even de computer te gebruiken.
Albert is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen aanwezig. Ook voor kleine klusjes
kunt u bij hem terecht.
Stichting Welzijn Ouderen.
Op 10 augustus organiseert de Stichting een uitstapje naar Het Openluchtmuseum in Warffum en
een rondrit langs de mooie plekjes van Noord Groningen. Vertrek 13.00 uur. Kosten € 7,50 incl.
entree museum. Opgeven; Albert Wessels, tel: 0610837157of Trijn Zijlstra, tel: 402153
Digi-borden op basisschool de Solte Campe
De groepen 3-8 van de Solte Campe zijn de trotse bezitters van een
digi-bord. We hebben afscheid genomen van het traditionele
schoolbord. Met een digi-bord zijn er ontzettend veel
mogelijkheden. Zo zoeken we bij een geschiedenisles een
bijpassend filmpje en hebben we met een druk op de knop
schrijflijnen, de wereldkaart, of een digitale oefening voor onze les
begrijpend lezen.

Rioolproblemen op de Schuit en de Snik
Regelmatig komen er meldingen binnen bij taakveld Beheer dat er rioolproblemen zijn in plan
Doornbos (De Schuit – De Snik). De oorzaak van deze problemen zijn katoenen doeken (20 x 20
cm) en periodieke verbandartikelen die door toiletten worden gespoeld. Deze doeken veroorzaken
een verstopping in de pomp waardoor het rioolstelsel niet meer optimaal functioneert. Daarom
verzoeken wij u om geen katoenen doeken e.d. door het toilet te spoelen. Mochten er vragen zijn,
dan kan er contact opgenomen worden met taakveld Beheer via telefoonnummer 0595-575500.
Gemeente de Marne, R. Ritzemastraat 2 & 9f, Leens
Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Week van het Applaus Het jaar 2011 is verkozen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. In
dit jaar wordt waardering uitgesproken voor de vrijwillige inzet van bijna 5 miljoen Nederlanders.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de enorme diversiteit van het vrijwilligerswerk en aan het
belang van een gunstig vrijwilligersklimaat. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum
zal door middel van extra activiteiten aandacht geven aan dit bijzondere jaar. Zo vragen we
aandacht voor de Week van het Applaus. Dit wordt georganiseerd door het Nationaal
Coördinatieorgaan (NCO) van het Europees jaar van het vrijwilligerswerk en de Grote Clubactie.
De Week van het Applaus wordt gehouden van 11 tot en met 18 september 2011. Door middel van
het organiseren van een applaus kunnen organisaties waardering geven aan hun vrijwilligers. Zo
staat er landelijk een applaus in de eredivisie voetbal, de Tweede Kamer, bij winkelketens en via de
portalen op de snelwegen op het programma. Maar lokaal kunnen organisaties ook hun vrijwilligers
waarderen met een applaus. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een sportwedstrijd of tijdens een koffieuurtje in een verzorgingshuis. Als organisatie kunt u zich aanmelden via
www.weekvanhetapplaus.nl. Na aanmelding krijgt u een eigen webpagina op deze website waarmee
u mensen kunt mobiliseren of donaties kunt werven. Doe mee en zet uw vrijwilligers in september
op ludieke wijze in het zonnetje!Wilt u zich graag als vrijwilliger inzetten, kijk voor interessante
mogelijkheden op www.vrijwilligersgroningen.nl. Verder maken de volgende organisaties graag
gebruik van uw inzet:
- Stichting Historische Visserij Zoutkamp vraagt sloepenbouwers
- VVV Zoutkamp zoekt baliemedewerkers
- Het Visserijmuseum in Zoutkamp is op zoek naar gidsen
- Stichting Slag om Zoutkamp zoekt naaisters voor de kostuums
- Gastheren/- vrouwen voor het bezoekerscentrum van de historische werf in Zoutkamp
Steunpunt vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
U. Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl.

Het Steunpunt is tijdens de zomervakantie gesloten van 1 t/m 12 augustus!
Zoutkamper middenstand breidt uit met nieuwe winkels.
In de winterperiode kreeg Zoutkamp net als veel plattelandsdorpen te maken met sluiting van
verschillende winkels. Leegstand van winkelruimte in het centrum was het gevolg. Er vond een
renovatie plaats van de winkelpui van Sluisweg 2 en aan weerskanten van de Sluisweg stond
winkelruimte te huur. Al met al gaf het een trieste aanblik. Gelukkig heeft de leegstand niet al te
lang geduurd en hebben onlangs verschillende nieuwe zaken hun deuren in Zoutkamp geopend.
Zo kreeg het dorp weer een bakkerij, een kado- en speelgoedwinkel, een nieuwe cafetaria, een
groenteboer en opende op 16 juni jl. een slagerij.
Zoutkampers kunnen blij zijn met de uitbreiding van dit winkelbestand naast de al bestaande
bedrijven. Het dorp biedt een compleet winkelaanbod voor de eigen inwoners, maar ook voor de
toeristen en bewoners van omliggende dorpen. De verwachting is dat van de uitbreiding van het
winkelaanbod met o.a. een warme bakker, vers slager en groenteboer een versterkende werking
uitgaat voor de al bestaande zaken en steeds meer mensen ‘even aanmeren’, want ook voor het
winkelaanbod van het dorp geldt: Zoutkamp heeft het!

In dankbare herinnering

Klaas van Wieren
 14 september 1929
Zoutkamp

† 26 mei 2011
Groningen

Dank voor uw belangstelling tijdens het ziek zijn
en na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa.
Ietje van Wieren - Dijkstra
Kinderen en kleinkinderen
Je verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht.
Dit alles bepaalde steeds jouw gezicht.
Je was een man van duidelijke woorden, herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden
Iemand waar je altijd op kon bouwen, jouw woorden gaven ons een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven, liefde en vriendschap dat is wat je ons altijd hebt
gegeven.

Van onze misdaadverslaggever
BELONING
Eind juni is dit waarschuwingsbord ontvreemd uit de Dorpsstraat 29 te Zoutkamp. De
dieven zijn zeer bedacht te werk gegaan omdat het bord op bijna 3 meter hoogte hing
en moeten dus in het bezit zijn geweest avn een keukentrap en goed gereedschap. Het
bord was voor de veiligheid en dus van onschatbare warde, de bewoners zijn door dit
alles zeer ontdaan. Wil een ieder die iets heeft gezien of gehoord contact opnemen
met de eigenaar of de politie in zijn of haar woon of verblijfplaats. De gouden tip
wordt beloond met een tegoedbon van € 25,00 te besteden in café “kombuis”.

Poppentheater EYA POPEYA STIPP
ZOMERVAKANTIE PROGRAMMA 2011;
www.poppentheaterschool.nl www.lauwersmeer.org
Poppen- Creaturen- Natuur Educatie Theater & Poppentheaterschool
Havenstraat 3 / 9974RN Zoutkamp . 0595-401830 / bel & sms 06-27265060
Hyves; poppentheaterschool - Hyves; lauwersmeervrienden
*opgave vooraf noodzakelijk en op andere tijden ook op afspraak voor groepen of ook bij u
Locatie’s - * opgave - prijs;
* Natuurtheaterbostochten; 0519-345145 sbb.informatiecentrum Lauwersoog de Rug 1.
Maandags Start; 13.30 u tot 16.00 uur 5€pp al bij * opgave; lesbrief via email
* Visserijmuseum;Traditioneel Poppenspel 0595-401957 Reitdiepskade Zkamp Donderdags
14.00u 5,50€ al
* Poppentheater; Havenstraat Zoutkamp woensdags 19.00 uur en vrijdag 16.00 uur. 4€ pp
* Workshops; Kinderworkshop; idem adres woensdags 14.00 tot 16.30 uur van 6 tot 10
jaar. 10 €
Volwassenen; CLINIC idem zb. wel met aanschuifmaaltijd 17.30 tot 22.00
uur 30 €
JULI;
* Maandag middag; 4; Natuureducatie-theater familie bostocht
FLIEREFLUITERS; vogels
11; Natuureducatie-theater familie bostocht
KRIEBELBEESIES; insecten
18; ProkkelSNORREKRIEBEL Snoezelltocht voor
verstandelijk beperkten; harige bosdieren
25.Natuureducatie- theater familie bostocht
KRIEBELBEESIES; insecten
* Woensdag middag; 6-13-20-27; WORKSHOP POPPENSPEL maken en
spelen
* Woensdag avond; Poppentheatervoorstelling; “ hoe tov de kluts terugvond ”
* Donderdag middag; 8-15-22-29; Poppentheater voorstelling; “ 't Stinkt op Soltcamp"
* Donderdag avond; Clinic POPPENSPEL voor Volwassenen; Plezier en Communicatie binnen poppenspel
* Vrijdagmiddag;. 9-16-23-30; Poppentheatervoorstelling “Miegelkuukje”
AUGUSTUS;
* Maandag middag 1; Natuur theater familiebostocht FLIEREFLUITERS; vogels
8; Prokkelsnoezelbostocht voor verstandelijk beperkten, met harige bosdieren
15; Natuur theater familiebostocht FLIEREFLUITERS; vogels
22; Natuur theater familie bostocht KRIEBELBEESIES; insecten
* Woensdag middag 3-10-17-24; WORKSHOP POPPENSPEL voor kinderen.
* Woensdag avond; poppentheater familie voorstelling; “hoe tov de kluts terugvond”
* Donderdagmiddag 4-11-18-25; Poppentheaterfamilievoorstelling IN Visserijmuseum "'t Stinkt op Soltcamp “
* Donderdag avond; POPPENSPEL Clinic voor Volwassenen; Plezier en Communicatie binnen poppenspel
* Vrijdag middag 5-12-19-26; Poppentheater familie voorstelling “ Miegelkuukje”
SEPTEMBER;
* elke woensdag 1900 uur en elke vrijdag 1600 uur poppenspelvoorstelling wissel programma.
* monumentendag 10 sept en slag om zoutkamp
OKTOBER;
* 1-10-2011 BORREL VAN 16.00 TOT 18.00 UUR FEEST FREYA NOEST 40 JAAR POPPENSPEELSTER
* 1-10-2011 EN 2-10-2011 DAG VAN DE REGIO
geopend van 14.00 tot 16.00 uur; non stop poppentheater sport
* OKTOBERMAAND KINDERMAAND 1 EN 2 OKTOBER POPPENTHEATERSPORT EN WORKSHOP
* poppenspelproject op 1 EN 2 oktober havenstraat poppentheatersport en kijken; non stop van 1400 tot 1600 uur. *
staatsbosbeheer natuur project lauwersmeer zie site’s
* 15 T/M 21 OKTOBER; kinderboekenweek bibliotheek herfstvakantie; "IK DURRUF! Kijk mijn eens! "
*NOVEMBER; SINTERKLAAS SPEL DOOR HET LAND op aanvraag
*DECEMBER; SINTERKLAAS SPEL EN KERST SPEL DOOR HET LAND op aanvraag
JAARAFSLUITING ; 2011 * vrijdag middag 16 dec; 16.00 tot 17.00 u poppentheatervoorstelling A.L. "Het
Ezeltje van Maria" .
FIJNE VAKANTIE VERDER!! GROETJES STIPP TEAME

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Haven Hunzegat Zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875
Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131
Kado & zo, Sluisweg 2c, tel 401441
De Zilte bries bakkerij en lunchroom, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Cafetaria ’t centrum, Sluisweg 2b, tel: 06-45715679
Spar Bergstra, Dorpsstraat 1, tel. 401382, iedere dag open
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
Slagerij Knol, Sluisweg 2a, tel: 402767
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 10.0012.00 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.

Laat ons weten welk diervoeder U in ons nieuwe
assortiment zou willen hebben. Wij kunnen dan
samen met U proberen die wens in vervulling te laten
gaan.
Kleindier voeders zoals:
Konijnen en hamstervoer,
PARKIETENZAAD,
KANARIEZAAD,
PAPEGAAIENVOER,
EIVOER VOOR AL UW VOGELS,
En andere diervoeders.

Dit alles naast het reeds aanwezige hondenvoer.
TEVENS UW ADRES VOOR ELECTRISCHE MATERIALEN, ALS
LAMPEN, BATTERIJEN, VERLENGKABELS ENZ.

WAT ER NIET OP VOORRAAD IS KUNNEN WE BESTELLEN.

NU OOK BIJ ONS TE KOOP I.T.T.KUNSTAAS. ONOVERTROFFEN!!!!!!!!

HENGELSPORT
ZOUTKAMP

