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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.

Heeft u geen schudzeef ontvangen? Haal er een bij de Spar!

Agenda
5 september
8 september
15 september
26 september
27 september
31 oktober
7 november
11 november

Kronkelparty
Dagtochten ZK4
Symposium mantelzorg
The Bruceband
Gospelgroep Young Spirit
Vangrail
Marcel Hensema
Sint Maarten

Kloosterburen
Visserijmuseum
Winsum
Kegelhuis
Oude kerk
Kegelhuis
Oude kerk

Voorwoord
Dag lezer, sinds kort maak ik deel uit van de redactie van De Schudzeef. Ik ben Marieke Bos Spriensma, geboren in 1983 te Ulrum. Ik ben getrouwd met Robert Bos en woon inmiddels al weer
heel wat jaren in Zoutkamp. Wij hebben 2 kinderen, Jordy van 5 en Anna van 4.
Voor de meeste mensen zit de vakantietijd er weer op en is het “gewone” leven weer begonnen. We
mogen terugkijken op veel leuke activiteiten waaronder de Culinaire Route, de Halve Marathon,
Zoutkamp Beleef(t) het, Kinderspelweek en de Groninger Swim Challenge. In de vorige Schudzeef
stond een enquête. Deze is door velen van u ingevuld en ingeleverd. Helaas is de doos waar de
enquêtes in verzameld werden bij de Spar verdwenen. Daarom een vriendelijk verzoek van de
redactie om de enquête nogmaals in te vullen en in te leveren bij de Spar. Bij voorbaat dank!
Onder de inzenders verloten wij een cadeaubon van onze ondernemer van het jaar 2015!

Zoutkamp beleef(t) het 2015
Zaterdag 22 augustus vond de 4de editie van ‘Zoutkamp
beleef(t) het’ plaats. Prachtig weer en een haven vol
kotters. Alles in het teken van de promotie van de
visserij. Er werd vis gebakken en gerookt en er waren
demonstraties garnalen pellen. Diverse delicatessen
werden uitgedeeld aan de bezoekers.
Na een rondje braderie kon men genieten van de
klompjes race die georganiseerd was voor de kinderen.
De meest prachtige exemplaren vaarden voorbij. De
winnaar van deze race werd Rosalie Mulder. Thomas
Mulder werd tweede en Imme van Oostrum pakte een mooie derde plek.
Daarna vond het waterspektakel plaats in de haven van
Zoutkamp. Verschillende teams streden om de felbegeerde
wisselbeker die door de garnalen koningin werd uitgereikt.
De spelen werden gewonnen door de ‘Krolse panters’
onder leiding van Dirk Sloot. Op de tweede plek eindige
‘Afgescheept’ onder leiding van Johan Rispens. Het team
‘mofoo’s’, onder leiding van Michiel Broere, pakten de
derde plek.
De tent achter
de dijk ging dit jaar voor het eerst op vrijdagavond
open. De avond begon met een karaoke,- en
kinderdisco welke druk werd bezocht. Later op de
avond een drive in show. Als afsluiter was er zaterdag
avond een feestje met live muziek.
Kortom, een geslaagde dag met veel bezoekers! Via
deze weg willen we graag alle sponsoren en
vrijwilligers bedanken voor hun hulp! Samen met
jullie hebben we er een mooie dag van gemaakt!
Foto’s: fotoveen

Uitslag kleurplaten wedstrijd:
t/m 4 jaar: Thijs Buitjes
t/m 8 jaar: Nick Mollema
t/m 12 jaar: Emilie Beukema
Nieuws van het ontmoetingspunt
Op 1 juli jl. hebben wij met de deelnemers van de eettafel het seizoen afgesloten met een maaltijd
bij Alie’s buffet Restaurant, het was gezellig en de warme maaltijd viel er lekker in. Men kon een
keuze maken tussen vlees en vis dus voor ieder was er wel wat lekkers, en het is zeker voor
herhaling vatbaar. Dan staat het volgende op de agenda:
16 september Trienko Venema (met oud Hollandse liedjes).
14 oktober gaan we herfststukjes maken.
In de maand november staat de fotograaf Gerard Bakker op de agenda alleen de datum is nog niet
duidelijk maar word tijdig bekend gemaakt.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o.
Een grote groep senioren uit Zoutkamp en omgeving hebben woensdag 26 augustus een dagtocht
gemaakt met Dalstrareizen uit Surhuisterveen. Het is een hele leuke dag geworden met een
afwisselend programma.
De reis voerde ons naar het kleine vissershaventje van Laaksum aan het IJselmeer. Daar stonden
twee vissersvrouwtjes ons op de wachten. Ze vroegen of één van hen mee mocht reizen naar
Hindelopen want ze was zeeziek geworden op een botter.
Natuurlijk mocht dat en eenmaal in de bus was ze snel opgeknapt en praatte ze honderduit. Leuke
verhalen over Hindelopen en omgeving.
In Hindelopen nam ze afscheid en gingen wij naar restaurant Sudersee voor een warme lunch.
We genoten van de soep, het stoofvlees met aardappelen en rode kool en een toetje toe. Het smaakte
ons allemaal erg goed.
Na de lunch zagen we ineens een vissersvrouwtje binnenkomen. Zij nam ons mee op een korte
wandeling door Hindelopen om uiteindelijk een klein kerkje binnen te gaan. Ze vertelde dat het
andere vrouwtje ook zou komen maar zoals gewoonlijk weer veel te laat was.
Ze was nog niet uitgesproken of de laatkomer kwam binnenrennen. Na veel excuses plofte ze neer
op een bankje en begon aan de vieze koffie van de avond ervoor met geitenmelk. De verhalen die
toen volgden waren ronduit hilarisch.
We hebben ons uitstekend vermaakt en hartelijk gelachen om de gekste verhalen en anekdotes. Wat
we wel jammer vonden was dat er daarna weinig tijd was om nog even door Hindelopen te
wandelen.
Na de koffie met suikerbrood gingen we weer huiswaarts. Het weer heeft ons niet in de steek
gelaten. Bij vertrek was het somber en dachten we dat het zou gaan regen maar niets was minder
waar. Het weer werd steeds beter en toen we in Hindelopen waren scheen de zon. Kwart voor zes
waren we weer terug in Zoutkamp en konden we terugkijken op een leuke, erg geslaagde dag. Voor
herhaling vatbaar.

OPROEP:
De St. W. O. van Zoutkamp heeft dringend nieuwe bestuursleden nodig. Door verhuizing
vermindert het aantal bestuursleden drastisch.
Wij willen toch wel graag blijven bestaan. Zoveel mogelijk voor de ouderen iets organiseren.
Zoals 26 augustus een reisje naar Hindelopen. Wat heel geslaagd was. Eens een middagje
winkelen wat velen van de ouderen niet meer zelfstandig kunnen doen. Ook jaarlijks eens naar
Tuinland. Noem maar op.
Misschien heeft iemand van U een idee!! Het zou toch jammer zijn, dat er geen bestuur meer
is!!!!!! Is er iemand, die zich beschikbaar wil stellen om in het bestuur plaats te nemen?
Inlichtingen bij Baukje Zwart, Julianastraat 37, Zoutkamp. tel. 401590

Goedgemutste breicampagne v.h. Nationaal Ouderenfonds
Ieder jaar breien en haken veel Nederlanders minimutsjes voor Goedgemutste Breicampagne van
Innocent. In januari staan deze mutsjes op Innocent Smoothies in de winkels. De opbrengst van de
verkochte gemutste Smoothies gaat naar een project van het Nationaal Ouderenfonds.
Tijdens de campagne van vorig jaar zijn er maar liefst 106.146 mutsjes gebreid. Dit leverde een
bedrag op van € 20284,00. Ook in 2015 kunt U weer meedoen. Het is toch fantastisch als U
zelfgebreide mutsjes maakt en met een goed hart voor het Ouderenfonds. Dames heeft U nog restjes
wol thuis ? Helpt U ook dit jaar het Ouderenfonds ? Als U de mutsjes heeft gebreid, dan kunt U
deze inleveren in het Ontmoetingspunt van de Noorderschans. Zo komt U aan brei- en
haakpatronen: Stuur een E-mail met Uw adresgegevens naar hallo@innocentdrinks.nl
Lezing Psoriasis vereniging
De Psoriasis Vereniging Nederland afdeling Noord Nederland organiseert op dinsdag 15 september
een informatiebijeenkomst over psoriasis in Leeuwarden. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: MCL
Leeuwarden, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden. De aan het MCL verbonden dermatoloog
dr. Robert Vodegel zal een lezing houden over psoriasis met daarbij aandacht voor de nieuwste
ontwikkelingen en de mogelijkheid natuurlijk om vragen te stellen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Graag aanmelden via afdelingnoord@psoriasisvereniging.nl of tel 0514-531506 (dhr. Hartman
Feenstra)
Culinaire Route Zoutkamp
Zaterdag 18 juli was de eerste culinaire Route in Zoutkamp.
Volgens de deelnemers en ondernemers was het een groot succes.
De opkomst was boven verwachting, we hebben dan ook de omzet na aftrek van alle gemaakte
onkosten (posters ect.) verdeeld onder alle 13 ondernemers.
Wij willen alle ondernemers bedanken voor hun geweldige inzet. Tevens bedanken wij Villa Velink
voor het ontwerpen van ons promotiemateriaal.
Hopelijk tot volgend jaar!
Jannie en Marijke
Grote oefening
Afgelopen vrijdag 3 juli vond in de Zoutkamper binnenhaven
een grote oefening plaats waaraan werd meegewerkt door
diverse hulpdiensten, waaronder de Zoutkamper brandweer,
twee boten van de KNRM, het kraanschip Grietje W uit
Tolbert, het museumschip ZK 4 en de ambulancedienst.
Nagespeeld werd een brand aan boord van de ZK 4, waarbij een
gewond bemanningslid van boord moest worden gehaald. Ook
was op de ZK 4 zgn de motor uitgevallen zodat deze met
behulp van de reddingsboten weer in de haven moest worden
afgemeerd. Dit hele spektakel, dankzij het mooi weer, onder
grote publieke belangstelling. (foto en tekst: Fotoveen)

De middenstand in de Dorpsstraat rond de tweede wereldoorlog. (aanvulling).
Door drukte en wat fysiek ongemak lukte het me niet om het vervolg van de Dorpsstraat op tijd op
papier te krijgen. Er zijn echter nog wel wat op- en aanmerkingen te maken over het laatste
verhaaltje.
Zo maakte Henk Zijlstra mij erop attent dat zij met ‘Dukdalf’ enige jaren terug een voorstelling
over het volksgericht hebben gegeven. De feiten uit de verschillende bronnen kloppen behoorlijk
goed met elkaar. Het gericht heeft in 1934 plaatsgevonden. Mijn tante (Sietske Visser-Porte) heeft
me onlangs nog verteld dat op een zondagavond mijn vader zijn toenmalige verloofde (Feikje Porte)
juist weer bij hen thuis had afgeleverd toen hij na een kwartier weer voor de deur stond en tegen
mijn moeder zei: ‘’Kom mee, Feik, we moeten gaan kijken bij het huis van Bol. Daar is een
dorpsgericht aan de gang’’. En inderdaad toen ze daar kwamen vlogen de stenen door de ramen. In
een raam hadden ze zelfs een hekje geramd. Het lukte de politie pas na een behoorlijke versterking
om de rust weer te herstellen. Het bleek dat de bewoners in het kippenhok waren gekropen. Anna
Vellinga, de verstoten vrouw, die de aanleiding tot het gericht was, woonde later in de
Lauwersstraat in een piepklein huisje pal tegen de mestvaalt van mijn oma Nienhuis. Ze moest door
allerlei klusjes te doen in leven zien te blijven. Een uitkering of zoiets was ondenkbaar in die tijd.
Je kreeg hooguit wat steun van de diaconie.
Ook noemde ik het boek ‘’De smokkelaars van de Schans’’ van ds. v.d. Heide. Berend Zwart
corrigeerde mij hier in. De schrijver was niet ds. v.d. Heide (predikant in Zoutkamp van 1928 tot
1932) maar ds. Steen (1922-1926) Dit was een trilogie en als pseudoniem werd de naam Sibe van
Aangium gebruikt.( Sibe uit Anjum) . Ds Steen kwam namelijk uit Anjum. Zijn vader was
aannemer en het is waarschijnlijk niet toevallig dat in de tijd van ds. Steen een nieuwe pastorie werd
gebouwd (waarin nu Jan Oostindien en zijn vrouw wonen). Kostprijs destijds ongeveer 8000
gulden.( De grond voor deze pastorie werd geschonken door kerklid boer Doornbos.) De auteur
laat de verhalen spelen in de tijd van Napoleon, dus zo rond 1810, toen er door Engeland ook een
zee blokkade tegen Nederland werd ingesteld. Maar volgens mijn vader had de auteur hem wel
eens verteld dat hij de boeken had geschreven naar aanleiding van de smokkelarij in de eerste
wereldoorlog (1914-1918). Om herkenbaarheid bij personen te voorkomen had hij de verhalen
echter 100 jaar eerder gesitueerd. We kunnen er al met al rustig van uit gaan dat er zich rond de
eerste wereldoorlog heel wat ‘achterdiek’ heeft afgespeeld. De genoemde boeken waren bestsellers
in de tijd toen Jan Dorst en Anne Bakker een kleine bibliotheek beheerden. Eerst vanuit de pastorie
en later vanuit het herv. Jeugdgebouw. Ieder uitgeleend boek werd nauwkeurig met een potlood in
een schrift genoteerd. Uiteraard waren het allemaal keurige boeken. Vloeken of bastaard vloeken
waren doorgestreept en seks bestond niet (hooguit een vage verwijzing naar zoiets).
Verder kreeg ik een telefoontje van Donnie Mellema (93jaar) die mij vertelde dat tegenover de oude
gereformeerd kerk niet Evert Frik en zijn vrouw woonde, maar Jacob Visser en Weike. Dit klopt
inderdaad. Die mensen hadden trouwens het witste hekje van Zoutkamp. Het glansde van
properheid. Ik hoorde Donnie zijn naam trouwens onlangs ook nog van Jan van der Veen. Ik heb al
eens geschreven dat in die jaren hervormden bij hervormden kochten en omgekeerd gereformeerden
bij gereformeerden. Dat ging zo ver dat als er paar keer per jaar een coaster kwam om grit te laden
bij Heiploeg, de mensen die dienst hadden op ‘grote sluus’ een telefoontje pleegden naar de
middenstand om te melden dat er een potentiele klant aankwam.
Als Jan Dorst bijv. dienst had werd van slager Wieren gebeld, maar als Dirk Balk, Eb Bol of Bertus
Bakker dienst hadden kreeg van der Veen een seintje. De tipgevers kregen dan vaak een stukje
vlees cadeau, omdat die coasters over het algemeen goede klanten waren. Dat van der Veen meer
kans had dan van Wieren had er vast mee te maken dat gereformeerden in die tijd bijna niet op
zondag wilden werken. Op de sluis ging dan nog net (er moest wel ‘gestroomd’ enz. worden) maar
het ging niet van harte. Dat vlees werd altijd contant betaald (zoals alle goederen in die tijd).

Op een gegeven moment kregen de slagers echter te horen dat ze maar een factuur moesten sturen
naar de rederij. Die arme middenstanders waren daardoor helemaal van slag. Wie had ooit zoiets
gehoord. Je kreeg nu eenmaal boter bij de vis (vlees). Ten einde raad werd besloten om Donnie
Mellema maar te hulp te roepen. Die had als een van de weinigen van het dorp doorgeleerd en
werkte op een accountantskantoor. Donnie heeft toen kwitanties voor de heren uitgeschreven, maar
die bleven het maar niets vinden en toen er enige tijd later geen coaster meer kwamen, had men
daar ook vrede mee. Ik heb Donnie ernaar gevraagd maar hij kon zich het voorval niet meer
herinneren. Zo gaat dat nu eenmaal met die dingen.
Tenslotte nog een opmerking over wat toen nog Ned. Indië heette. De vorige keer vertelde ik dat er
toen ook een Zoutkamper is gesneuveld (van Kammen). Als zoiets was gebeurd kwam de
burgermeester (met ambsketting) en de wethouder bij de mensen thuis om in naam van de koningin
de zeggen dat hun zoon/verloofde voor koningin en vaderland was gevallen! Vreselijk! Zo ook in
Ulrum bijvoorbeeld waar bakker Mollema het bericht kreeg dat zoon Karel in Indië was
gesneuveld. Er werd echter ook wel eens een fout gemaakt. Zo herinner ik mij dat eens in een
middag kerkdienst in de oude gereformeerde kerk opeens de buitendeur openging en dat
burgermeester Ottevanger (met ketting) en de wethouder de kerk binnenkwamen. Ze vroegen het
woord aan de dominee en vertelden dat een van de soldaten in Indië (Karel Oosta) ernstig ziek was
en dat ze namens de koningin hun medeleven kwamen betuigen.
Tegen de verwachting in knapte Karel echter weer op en hij heeft het overleefd. Ik zie nog de
ouders en tante (Janna Wind) van Karel, links vooraan, in de kerk zitten toen de burgemeester dat
zei. Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Het kwam namelijk best vaak voor dat de
soldaten bij het vertrek naar Indië wat al te hartstochtelijk afscheid hadden genomen van hun
verloofde of meisje. Het achterblijvende meisje bleek dan enkele maanden later in verwachting te
zijn. Er werd dan ‘ met de handschoen’ getrouwd! Ik weet nog best dat er een receptie in hotel
Blom was voor zulk een bruidje. We stonden met een hele groep jeugd te wachten, want we wilden
die handschoen wel eens zien! Dat werd dus een teleurstelling, want alleen het bruidje stapte uit.
De Indië kwestie speelde heftig in die jaren. “Indië verloren, rampspoed geboren’’ was een van de
verkiezingsleuzen in die tijd. En als A RP jongetjes kalkten wij op de muren van de dijkgaten de
kreet: ‘’Maak geen fouten kiest Jan Schouten.’’ De ARP was evenals andere christelijke partijen
heel erg tegen een overdracht van de soevereiniteit van Indonesië aan Soekarno.
Feit is natuurlijk dat Nederland economisch erg heeft geprofiteerd van de grondstoffen die uit Indië
kwamen. Daarvoor hebben onze voorvaderen in de Gouden Eeuw natuurlijk hele eilanden
uitgemoord om het monopolie van de kruidnagels te verkrijgen. En wat Jan Pietersz. Koen in
Jakarta heeft uitgespookt loog er ook niet om. Dat is echter niet het hele verhaal, want Nederland
heeft in Indië ook jarenlang voor voorspoed en relatieve rust gezorgd. Aan het eind van de vorige
eeuw kwam ik regelmatig om garnalen in Medan (Sumatra). Daar trof ik dan vaak oudere
Indonesiërs en die spraken altijd over ‘de goede oude tijd’ als ze het over de periode voor de
Tweede Wereldoorlog hadden. Ze hadden Nederlands geleerd op zendingsscholen en bij de missie.
Als je zei dat je uit het Noorden van Nederland kwam zeiden ze prompt het rijtje: Hoogezand,
Sappemeer, Veendam, Winschoten op. En ik noemde dan prompt de eilanden: Bali, Lombok,
Sumba, Sumbawa. Flores en Timor op. Dat moesten wij op school namelijk ook leren. Het was
immers een land in onze gedachtegang. Die oude Indonesiërs eindigden dan altijd met ‘’Leve de
koningin’’ en als ik dan vroeg welke koningin ze bedoelden zeiden ze altijd ‘’Wilhelmina’’. In
Medan gingen mijn vrouw (die regelmatig meeging) en ik zondags altijd naar de kerk waar de vader
van Geert Mak dominee was geweest. Geert Mak (auteur van o.a. ‘Hoe god verdween uit Jorwerd’,
‘Europa’ enz.) heeft een prachtig boek geschreven: ‘’De eeuw van mijn vader’’. Daarin wordt ook
uitvoerig die Indische periode van het gezin Mak aangehaald.

Het ontroerendste vond ik dat als de Japanners komen ds. Mak en de pastoor van Medan vrijwillig
meegaan met de soldaten naar de beruchte Birma spoorweg (dodenspoorweg) (The Bridge on the
river Kwai). Je ziet de krijgsgevangenen over de spoorlijn sjokken, opgedreven door de Japanners
met hun zwaarden, met helemaal achteraan de pastoor en ds. Mak. Tussen zich in dragen ze een
kistje met daarin de spullen die de pastoor nodig had om de mis te kunnen bedienen. Terwijl ds.
Mak uit de catechismus, zondag 30, altijd had moeten preken over ‘’De vervloekte paapse mis’’!
Nu troostten ze gezamenlijk op hun eigen manier al die stervende jonge mannen (Onder iedere biels
een dode, werd wel eens gezegd).
Zo betrekkelijk zijn alle dingen. Onder druk wordt alles vloeibaar, zegt men weleens. De beide
zielzorgers annex verplegers overleefden allebei die hel en werden vrienden voor het leven. De
pastoor gaat na de oorlog terug naar Medan en ds. Mak wordt predikant in Leeuwarden. Na zijn
emeritaat rijdt jongste zoon Geert (bevrijdingskindje) als zeer linkse (Maagdenhuis) student zijn
vader overal in noord Friesland en Groningen rond om daar zondags te preken. Hij zal toen ook vast
wel eens hier in de oude gereformeerde kerk hebben gepreekt, maar ik kan mij dat niet meer
herinneren. De dominees van die tijd uit de stad Groningen (ds. Broek, ds. Hommes, ds. Baumfalk
etc ) kan ik me nog wel voor de geest halen. Dat waren echte kanselredenaars. In hun eigen kerk
moesten ze ’s morgens om halftien en ’s middag om 5 u preken. Dan pikten ze er om half drie nog
een dienst in de provincie tussendoor.
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) (0653 653 335). (0595 401755).
Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Tim Smit. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam: Tim Smit
Geboortedatum: 26/02/1976
Geboorteplaats: Leiden
Woonachtig in Zoutkamp sinds: September 2008
De inwoners kennen mij van: Pinksteren, darten, voetbal
Burgerlijke staat: Gehuwd met Karina van der Wiel
Familie: Janny Goossens (moeder), William Smit (broer), Johannes Adrianus Smit alias JAS (vader
r.i.p 2002), Dylan Smit (zoon), Roan Smit (zoon), Laura Jasmine Smit (dochter)
Huisdier(en): Kat (Boelie)
Karaktereigenschappen: rustig, sociaal, sympathiek, humoristisch, bescheiden, sportief,
zorgzaam, leergierig
Opleiding: Grafische technieken SISA-Stedelijk Instituut voor Sierkunsten & Ambachten te
Antwerpen-België
Beroep: Schilder/graficus
Hobby’s: Darten, voetbal, muziek, duiken, computers
Favoriet tv-programma: nieuws-DWDD
Muziekgenre: Rock -70’s-90’s
Lekkerste gerecht: gegrilde Argentijnse steak met frietjes en sla
Vakantiebestemming: zonnig Nederland, Frankrijk, Spanje
Bewondering voor: de hardwerkende mens
Mooiste moment in je leven: trouwen met Karina van der Wiel
Grootste wens: gezond en gelukkig leven
Levensmotto: een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Stefan Lingbeek

Bedankt!
We willen u en jullie van harte bedanken voor de telefoontjes, bloemen, kaarten, speelgoed,
kleding, spullen en medeleven in welke vorm dan ook. Dat heeft ons erg gesteund en goed gedaan.
De eerste weken na de brand werden we geleefd en nu proberen we een beetje structuur te krijgen in
ons dagelijks leven. Vanaf 1 september gaan wij wonen aan de Nittersweg 5, 9885 TC te
Lauwerzijl.
Hartelijke groeten van Jan Willem& Jacquelien, Laura en Wilco en van Wridzer& Aukine Bakker
Bedankje
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle bezoekjes, telefoontjes, fruitmanden, haringen,
kadootjes in welke vorm dan ook, berichtjes en groetjes, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en
thuis na een ongeval. Het heeft allemaal enorm geholpen. Dank jullie wel.
Met vriendelijke groet, Eppo Lukkien
Symposium: Werk en Mantelzorg.
Combineren van werk en mantelzorg geeft kopzorgen! Bent u een werkende mantelzorger? Zorgt u
oor iemand in uw naaste omgeving die chronisch ziek is? Of die een lichamelijke, verstandelijke of
psychische beperking heef? En doet u dat meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden? Dan
bent u mantelzorger! Ongeveer 70% van alle mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld
geven zij 17 uur mantelzorg per week.
Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de enige: één
op de zes werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combinatie van werk en
zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En
het kost veel energie. Je moet veel regelen en organiseren. Door alle veranderingen in de zorg doet
de overheid ook nog een groter beroep op mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat werkende
mantelzorgers niet minder gaan werken. Meestal is dat financieel namelijk niet haalbaar. Vaak gaat
de mantelzorg ten koste van vrije tijd van mensen. Hierdoor kunnen werkende mantelzorgers
overbelast raken.
Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u
gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een
aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Maar vaak is dat nog een taboe. Zeker in deze
crisistijd. In ieder geval kunt u eens gaan praten met het steunpunt mantelzorg in uw gemeente.
Daar kan men u adviseren wat u het beste kunt doen.
Op dinsdagavond 15 september om 20.00 uur zal er in De Blauwe Schuit te Winsum een
symposium worden georganiseerd over mantelzorg en werk. Schrijf deze datum alvast in uw
agenda!! U kunt zich tot half augustus opgeven bij de Steunpunten mantelzorg in uw gemeente:
(voorkeur per mail)
De Marne SWD

Dineke Smit

06-55767120

email: d.smit@s-w-d-.nl

Winsum SWD

Ria Maring

06-4887430

email; r.maring@s-w-d.nl

Eemsmond SWD

Nicole Huisman

06-45655985

email; n.huisman@s-w-d.nl

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
De vakanties zijn voorbij en ook het kerkelijk seizoen begint weer. De
kinderen van de kindernevendienst zijn er letterlijk al ingedoken. Op 29
augustus hebben ze weer met elkaar gezwommen in het zwembad in
Leens. Deze frisse start is voor hen al traditie en de dominee doet als het
even kan vrolijk mee!
De startzondag wordt
gehouden op 20 september. Iedereen is van harte
welkom in de dienst die om 10.00 uur begint. Aan
deze dienst zal Gospelgroep De Regenboog uit
Dokkum haar medewerking verlenen. Het belooft een
mooie dienst te worden. We kijken er nu
al naar uit! Verder staat die zondag een fietstocht en
high tea in de Oude Kerk op het programma. Tijden en
meer informatie verschijnt nog op de website. U/jij
bent van harte uitgenodigd!
Met de start van het nieuwe seizoen beginnen ook de
jeugdclubs en de catechisatie weer. Zin om mee te
doen? Je bent van harte welkom! Kijk voor informatie
en tijden op onze website of neem contact op met dominee Ariaan Baan, ariaanbaan@gmail.com,
of jeugdouderling Alied Smit, jac.smit49@gmail.com. Ook voor andere gespreksgroepen begint het
seizoen weer en natuurlijk is er elke week een kerkdienst in de Nieuwe Kerk.
Voor de agenda, alle kerkdiensten en actuele informatie gaat u naar www.pgzoutkamp.nl. Ook
kunt u via de website van de kerk thuis de diensten mee- of terugluisteren. Iedereen is van harte
welkom in de kerk!

Garnalen-uitleg
Vrijdag 24 juli werd door Johan Rispens (ZK 18) in
samenwerking met het visserijmuseum uitleg gegeven aan
passanten. Wat of er allemaal bij komt kijken om een goede
garnalenvisser te worden. Er werd uitleg gegeven over de
netten, het zeven en koken van garnalen. Ook kwam de
eventuele bijvangst nog ter sprake.

Na deze uitleg konden de bezoekers in het museum via de
klok garnalen kopen en werd men ook in de gelegenheid
gesteld om zelf te pellen. Dit onder deskundige leiding van
de ervaren pelsters Aukje, Anja en Frieda. (foto’s en tekst
Fotoveen)

Beste schudzeef lezers,
Graag willen we uw aandacht vragen voor het volgende, wij, de redactie willen graag uw mening
over wat u van de schudzeef vind. We willen u vragen om de enquête in te vullen en bij de Spar in
de schudzeefdoos in te leveren voor 28 oktober. Onder de inzenders verloten we een leuke cadeau
bon van onze ondernemer van het jaar 2015.
Wilt u meedingen in de verloting laat dan hier uw naam en telefoonnummer achter.
Naam:
Telefoonnummer:
Wat is uw indruk van de Schudzeef?

Leest u hem altijd/soms/niet?*
Spreken de onderwerpen u aan Ja/Nee*
Wat vind u van de verzorging van de Schudzeef uitgedrukt in een cijfer? (een 0 = super slecht en
10= uitmuntend) _____________________
Wat vind u van de kwaliteit van de Schudzeef om te lezen is het drukwerk duidelijk?

Heeft u de Schudzeef liever digitaal/ of met een moderne uitstraling?*
In de Schudzeef staan advertenties, heeft u daar ook gebruik van gemaakt? Ja/Nee*
Zo ja welke ondernemers spreken u het meest aan?

Bent u ondernemer en wilt u ook een advertentie in de Schudzeef? Laat het ons weten via
schudzeef@gmail.com

Heeft u nog tips/ideeën of wilt u in de redactie, laat het ons weten.
Ondanks dat we veel tijd en zorg steken in de Schudzeef gaat er wel eens iets fout. Heeft u daar
ervaringen mee? En zo ja, hoe vond u dat wij dat hebben opgelost?
*Doorhalen wat niet van toepassing is

