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Agenda
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20 t/m 23 augustus
31 augustus
5 en 6 september

Open Visserijdag
Dagtocht St. Welzijn Ouderen
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Swimm Challenge
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Binnenhaven
Noorderschans
Sportpark toercamp
Binnenhaven
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Voorwoord
In deze Schudzeef een wat langer voorwoord dan u wellicht van ons gewent bent. Nu midden in de
zomer zijn wij als redactie bij elkaar gekomen om de toekomst van de Schudzeef te bespreken.
We zijn blij dat het een gezonde stichting is waar op dit moment 5 dorpsbewoners iedere 2
maanden een paar uurtjes tijd in stoppen. We krijgen geregeld leuke opmerkingen over wat er in
het blad heeft gestaan. Voor ons geeft dat iedere keer een hoop voldoening voor de tijd die wij erin
stoppen.
Helaas hebben Marieke en Ingrid al vorig jaar aangegeven te willen stoppen. Vorig jaar hebben ze
besloten om nog een jaartje door te gaan, maar dit jaar stoppen ze dan echt. Wat betekent dat er
nog maar 3 leden over blijven en dat is gewoon te weinig om door te gaan. Onder elkaar is
afgesproken dat wij het ook niet meer met 3 leden willen doen. Niet omdat het zo verschrikkelijk
veel tijd in beslag neemt, maar omdat het goed is om de taken te verdelen zodat het ook voor
iedereen leuk blijft. Het laatste wat wij willen is dat de Schudzeef moet stoppen omdat we niet
voldoende redactieleden zijn. Daarom vragen we nogmaals om je op te geven om ons te komen
helpen.
Omdat het niet voor iedereen duidelijk is wat er verwacht wordt van een redactielid, willen wij het
graag nog een keertje uitleggen. Voor iedere uitgave komen wij 3 keer bij elkaar. De eerste keer
kijken we gezamenlijk welke kopij er binnen is en maken vervolgens een schifting wat we gaan
plaatsen en wat niet. Hier zijn we gemiddeld anderhalf tot 2 uur mee bezig. Mocht er nog iets niet
binnen zijn dan nemen we dan contact op met diegene. De tweede vergadering maken we het blad
daadwerkelijk. Dit is vooral passen en meten om het blad mooi te vullen. Ook dat neemt ongeveer
2 uur in beslag. Dan brengen we het blad uitgeprint naar een vrijwilliger van de kerk die het dan
voor ons kopieert. De derde avond maken we dan met een groep vrijwilligers het blad. Meestal zijn
we in anderhalf uur klaar. Al met al kost het maken van het blad dus 5 tot 6 uurtjes per twee
maanden. Het valt allemaal dus best mee.
Mocht je dus willen dat de Schudzeef blijft, meld je dan aan om ons te komen helpen. Het is ook
echt niet zo dat als je niet kunt op een avond, dit direct een probleem is. Met z’n allen maken we
het wel klaar. Maar met 3 leden kan het niet om eens af te zeggen.
Wij zouden het echt zonde vinden als de Schudzeef zou verdwijnen, maar zonder nieuwe hulp
gaat het wel die kant op. Vandaar deze laatste oproep.
Wij wensen iedereen verder een hele fijne vakantie en willen jullie vragen om er nog eens over na
te denken. Het zou echt zonde zijn als er weer iets verdwijnt uit het dorp wat niet meer terug komt.
De redactie.
Oproep
Mijn naam is Tjip Faber. Mijn grootouders waren Tjip en Kee Faber. Zij hebben in Zoutkamp
gewoond naast de Gereformeerde Kerk. Een zoon van Tjip en Kee, Meindert, mijn vader en familie
zijn naar Australië toe gegaan in 1952. Natuurlijk heb ik veel neven en nichten in Friesland,
Groningen en Drenthe. In Augustus gaan wij weer naar Nederland en willen Zoutkamp bekijken.
Kunt u mij vertellen of er iemand is of een historische groep die mij en mijn vrouw wat kunnen
vertellen van de tijden/geschiedenis van mijn grootouders?
Groeten, Tjip en Brenda Faber
faberconsulting@faber.net.au

Soltkamp van hail vrouger (3).
Een tijdje geleden heb ik een serie gemaakt met als titel ‘De middenstand van Zoutkamp rond de
Tweede Wereldoorlog’. Onderstaand een lijstje met middenstanders van rond de eerste
wereldoorlog (1914/1918). Dit lijstje is opgemaakt door Janetta Bos, geboren in 1899 en overleden
100 jaar later in 1999. (Haar foto hangt nog in het visserij museum in Enkhuizen). Janetta was de
zuster van Pieterke Bos en die was getrouwd met aannemer Piet Lap. Toen Piet Lap trouwde
kreeg hij Janetta er zo ongeveer bij. (Daar werd altijd wat lacherig over gedaan. Ook bij ons thuis.
Net zoals ongeveer in het Bijbelverhaal waar Jacob met Rachel wilde trouwen en haar zuster Lea
erbij kreeg van schoonvader Laban.). De familie Lap-Bos heeft jaren naast ons aan het
Bakkersplein gewoond. Daarna zijn ze verkast naar de woning waar Mark Nijhof nu boert en zijn
geëindigd in de Julianastraat. Onderstaand geef ik het lijstje letterlijk door.
‘’Grintweg (nu Churchillweg):
Hotel Broekema: daarvandaan reed regelmatig een koets naar Ulrum. Hendrik, de knecht, blees
op de hoorn voor het vertrek. Jan v.d. Veen, slager. H. Wind, timmerman. Dochters waren
hoedenmaaksters. Mien Stoepke, had Haarlemmerolie te koop. H. Kolk, postkantoorhouder
(voorbeen boer Jeltes). Roelf Biets, smid en winkel. Harm Hulshof, kuiper. Boerderij Wiersema,
(later Wieringa). Openbare lager school. Reinders, schilder en manufacturen te koop. Vrouw
Beereboom, winkel en melk te koop. H. Lindemulder, manufacturen en kleermaker. M. Bolt,
kruidenierswaren en klompen te koop. M. Bol, gedroogde vis te koop.
Hoofdstraat (nu Dorpsstraat):
S. Bulthuis: brandstofhandel. Jan Everts, snoepwinkeltje. Jacob Buitjes, café en
kruidenierswaren. Jan Bolt, bakkerij. Wessel Frik en Tiet, kruidenierswinkel. Gebr. Van Geuns,
Jacob en Isaak, slagerij. Bieuwe en Jantje Vellinga, kruidenierswinkel en steengoed. Daniel van
Wieren, slager. Vrouw van Wieren, boorden en manchetten strijkster. Rieks Bakker,
schoenmaker. Jan Wieger Visser, brandstoffen. Geeske Dijkhuis, kruidenierswaren. Jan Loods,
veehouder en melk te koop. Johannes Bolt zijn vrouw, groente te koop. Dirk v.d. Molen, schilder.
Jan Hartsema, brandstoffenhandel. Jan en Wieger Bolt, garnalenvissers en kruidenierswaren.
Jan Huizenga, boderijder op Grijpskerk (met garnalen) en een paar koeien. Jint van der Land,
vuilnis ophaler inclusief de emmers. Wed. Aldert Buitjes, klein winkeltje en snoepgoed. Gosen
Kolk, postkantoor en bakkerij. Vrouw Balk, Dientje, klein winkeltje. Louwe Huizinga, slagerij.
Bernardus Postema, bakkerij, kruidenierswaren en melk te koop. H,Krook, brandstof. Aaltje Balk,
klein winkeltje en snoepgoed. Rienk Visser, bodevervoer met Brand’s boot naar Groningen.
Gereformeerde Kerk. Lubbert Lap, kruidenierswinkeltje. Roelf Havinga, timmerman. Klaas
Kuipers, winkel. Jan Bos, café.
Nieuwhuizerstraat (nu Spuistraat):
Jacob Dijkhuis, palingvissers. Jacob de Boer, veehouder en melk te koop. Pastorie (waar
dominee Krohne jarenlang in heeft gewoond). Wed. Davids, klein winkeltje. H. van Oosterom,
‘Albino’ winkel. Piet Kruier, manufacturen en kleermaker.
Vissersstraatje (vroeger):
Fongers: bakkerij en winkel. Goris, galanterie, liep met korven aan juk, ook brillen te koop. K
Zwart, winkel. Wed Smit, klein winkeltje. D Sloot, melk te koop. Joh. Smit, kruidenierswinkel. G.
Postma, palingvisser. E. Kruizinga, visserman.
Kerkstraat:
Jan Loots, kruidenierswinkel. Harm Harsel, schoenmaker en klokkenluider. Wed. Mellema:
knapkoeken en worteltjes te koop. Hervormde Kerk. Paralelstraat: Egbert Bol, café. Pieter
Buitjes, garnalenvisser. Roelf Visser, schelpenvisser. Joh. Dijk, schelpenvisser. S. Bos,
garnalenvisser.
Pleima Straatje:
Wed. Pleima, breigaren. J. Bosveld, palingvisser. Ties Bos, kruidenierswinkeltje. Freerk Smit,
aardappels en kool te koop.
Beereboomstraatje:
Wed. Bol, snoepwinkeltje. Dirk van Hillen, barbier. D. Beereboom, schoenmaker. Joh. Visser,
garnalenvisser. Brian: ketellapper. Jacob Visser: schelpenvisser.
Bakkersplein:
Munting, smederij. J. de Boer, bakkerij en winkel. ( Zijstraatje): Louwe Huizinga, slagerij en winkel.

Sluisweg:
P. Pathuis, café. Wed. Oosterhuis, melk te koop, 6 cent per liter, later Smit Kerkstra. H. Heidema,
café. H. Nienhuis, molenaar en melk te koop. J. Zwart, winkeltje. Mellema, sluismeester.
Havenstraat en Haven:
Ger. school. P. Kars, houtstek en slijterij. Riekel Bakker, schoenmaker. Blauw, café. H. Dijkhuis,
palingvisser. Rijks Betonning. Flinterkloppen winters voor arme mensen die in de steun liepen.
Abraham Stoutmeijer, verver. B. Brands, bosjes binden van zeemos of wel gekleurde bloempjes.
S. Mosselaar, kruidenierswaren en snoep. Buffenga, verzorgde met hondenkar transporten!
Helling:
Kalkovens. Harinkjes uitzoeken in kalk loods. Scheepswerf van Doeksen, werd soms een schip te
water gelaten. Gepelde garnalen heenbrengen voor Hannes Pape en Pleima. In de winter kwam
Hut hier altijd met zijn ‘potschip in’ het kanaal. (potschip had kopjes en schotels te koop plus kleine
huishoudelijke dingetjes).’’
Onvoorstelbaar wat een cafés, schoenmakers, snoepwinkeltjes enz. enz. !
P.S.
De vorige keer heb ik het gehad over de garnalen die per kar via de overjagd naar de vishal
werden gebracht. Van Jaap Westra hoorde ik dat zijn vader Piet (Piet Rietze), net zoals Hero
Zwart, een karretje op luchtbanden had aangeschaft. Er zaten 2 handvatten aan. Op zekere dag
moest hun knecht, Janske van der Horn uit Vierhuizen, met dat karretje de garnalen wegbrengen.
Hij was net voorin de haven aangekomen (vlak voor het huis waar de Lukkiens nu wonen en toen
Wed Dijkhuis met haar 2 ongetrouwde dochters, Anje en Betje,) toen het elastiek van zijn
onderbroek knapte en hij beide broeken op de enkels had. Hij stond dus in zijn blote kont.
(Waarschijnlijk met een ‘Chief Whip’ (sigaret) in de mond.) Janske moest daar zo om lachten dat
hij helemaal verbouwereerd de beide handvatten van het karretje losliet met als gevolg dat de hele
straat lag vol lag met garnalen. Trouwens, die broeken dat was ook wel een dingetje in die tijd .
Werden bijna nooit gewassen en stonden bol van het zeewater, smeerolie en wie weet wat voor
rommel. Die broeken kon je eigenlijk wel rechtop zetten, zonder dat ze omvielen. Vaak werd de
bovenbroek opgehouden met een touwtje en de onderbroek met elastiek. Op oude foto’s is dat
duidelijk te zien.
Nog een opmerking over de familie Dijkhuis. De zoon heette Eb Dijkhuis. Die woonde met zijn
vrouw Cato in een tjalk in de haven, maar in de zomer lag hij op Electra. Een echte palingvisser. Ik
heb de oude Dijkhuis ook nog gekend. Dat is een mooi verhaal. Ik heb al vaker geschreven dat de
hervormden en gereformeerden bijna niets samen deden. Een ding hebben ze een aantal jaren
gezamenlijk gedaan en dat was een evangelisatie dienst op het Bakkersplein. Daar werd een
boerenkar neergezet en daar zong dan het Herv. Kerkkoor gevolgd door een toespraak van de
hervormde dominee of toeterde ‘Advendo’ gevolgd door een toespraak van de gereformeerde
dominee (blijkbaar zongen de hervormden beter en waren de gereformeerden de betere
toeteraars), Op een keer toen de dienst bijna was afgelopen klauterde een oud, rond, mannetje in
een zwart pak op de wagen en hield een toespraak over hoe belangrijk het geloof voor hem was.
De oude Dijkhuis. Wij zaten erbij (een jaar of 8) en waren diep onder de indruk. Niet over wat hij
zei, maar dat hij zomaar op het podium klauterde. Niet lang daarna moet hij zijn overleden, want
zijn vrouw heeft hem heel wat jaren overleefd. Bovengenoemd voorval laat nog maar weer eens
zien hoe gescheiden die 2 werelden waren (Hervormd en Gereformeerd). Ik vraag mij nu af of mijn
vader de hervormde kerk ooit wel eens van binnen heeft gezien! Ik betwijfel het. En dat geldt
omgekeerd ongetwijfeld ook voor sommige hervormden. Het waren 2 aparte bloedgroepen! Ieder
met zijn eigen god. Maar anderzijds leefden ze wel in harmonie naast elkaar. Met alle lief en leed
die daarbij hoorde. En vroeger was er veel leed, want er werd veel en vroeg gestorven!
Hendrik Nienhuis, nienhuis@inn.nl, (0653 653 335).

Stichting Welzijn Ouderen
De Stichting Welzijn Ouderen is met een groepje naar Roakeldais geweest op vrijdag 28 juni. Allen
hebben hier heel erg van genoten. Uit verschillende landen mensen zien dansen in de prachtige
kleren. Het was een kijkje waard. Een groot succes.

Open Visserijdag bij Palingrokerij Postma
Zaterdag 3 augustus is er een Open Visserijdag over de binnenvisserij in de binnenhaven van
Zoutkamp.
Palingrokerij Postma, Visserijmuseum Zoutkamp en de ZK9 Wadvissen en varen doen dit i.s.m.
Stichting Waddenland.
Vanaf de winkel gaat men varen met de palingvisser Gaele Postma naar de fuiken en naar de
rokerij, waarbij hij ondertussen verteld over de visserij en het roken van de vis.
Met verder o.a. demonstratie netten boeten, en het tonen van verschillende soorten fuiken, en een
leuke wedstrijd om een waardebon van ons te winnen!

Start Groninger Swimm Challenge bij Palingrokerij Postma
Op zaterdag 31 augustus is om 05.30 uur de start van de Groninger Swimm Challenge in de
binnenhaven van Zoutkamp. Deze is t.b.v. het Kankerresearchfonds van het UMCG.
De deelnemers melden zich vanaf 04.00 uur bij ons in de winkel van en worden daar voorzien van
koffie/thee en kunnen zich daar omkleden.
Ook krijgen de deelnemers de laatste instructies. Eén van de deelnemers is onze eigen huisarts
dr. Erik van der Riet die al voor de 2e keer hier aan deelneemt. Een knappe prestatie!
U kunt deze aktie ook sponsoren via de website van de Groninger Swimm Challenge of in het
busje bij de praktijk van de huisarts of bij ons in de winkel.
Wilt u de deelnemers aanmoedigen dan is het vroeg opstaan, maar het is wel een hele gezellige
en roerige ochtendgebeuren in de binnenhaven van Zoutkamp.

Zwembad Electra
Tijdens de zomervakantie wordt iedere woensdag een activiteit georganiseerd. De activiteiten in
augustus zijn op de website te vinden. Daarnaast worden alle activiteiten op Facebook gemeld.
Swim Challenge
Langs deze weg melden we alvast dat ook dit jaar team Electra mee gaat doen aan de Swim
Challenge op 31 augustus. Het team bestaat uit Erik van de Riet, Zinja Wierenga, Loanne Faber,
Evelien Faber en Esther Nolles. Ten behoeve van deze Challenge worden nog één of meerdere
activiteiten op Electra georganiseerd. Via Facebook houden we jullie op de hoogte.
Naast team Electra wordt er op dit moment ook een groep kinderen klaar gestoomd voor de Kids
Swim die aan de Swim Challenge verbonden is. Zij trainen op dit moment iedere maandagavond
en later in het seizoen gaan ook zij onder begeleiding in het Reitdiep trainen.
Tot slot!
Op het moment dat dit stukje geschreven wordt, lijkt het weer om te slaan en gaan we zomerse
tijden tegemoet! We zien jullie graag op Electra!

Muziek en theater voor jeugd, volwassenen en ouderen

Samenwerking Hunsingo en Wonderboom een succes!
Bedum/Winsum - Wil je leren drummen, gitaar spelen, fluit, piano of viool, wil je zingen, solo of in
een popkoor ? Houd je van acteren, musical of improvisatietheater? Jeugd, volwassenen én
senioren kunnen daarvoor allemaal terecht bij Muziekschool Hunsingo en Theaterschool
Wonderboom. Onder het motto ‘Geef je talent de ruimte!’ presenteren zij een gezamenlijk aanbod
aan lessen en cursussen op het gebied van muziek en theater voor seizoen 2019/’20. Wie meteen
na de zomer wil starten, kan zich nu al inschrijven!
Sinds 2017 werken Muziekschool Hunsingo en Theaterschool Wonderboom samen aan hun droom: een
Kunstencentrum Hogeland. Zij brengen nu al muziek en theater samen, om in de toekomst meer
kunstvormen toe te voegen. In musicalgroepen is dans al een vast onderdeel, in samenwerking met
Dansschool Marijke uit Bedum.
Het cultuurpakket van Hunsingo en Wonderboom is breed en aantrekkelijk voor jeugd, volwassenen en
senioren. In muzieklessen kun je jouw favoriete instrument leren bespelen of solo zingen in je favoriete stijl
of in een popkoor. Er zijn ensembles, popbands en combo’s waaraan je deel kunt nemen, en door het jaar
heen zijn er optredens en presentaties. Geregeld treden de leerlingen en docenten daarmee ook naar
buiten en haken aan bij concerten, festiviteiten en evenementen.
Ook in de theaterlessen krijgt de creativiteit alle ruimte. Naast starterscursussen voor 8-12 jarigen zijn er
jongeren- en productiegroepen. Zowel de theaterlijn als de musicallijn kennen een basisjaar en een
productiejaar, waarin aan een voorstelling wordt gewerkt. In de musicalgroepen krijgen de deelnemers
lessen in acteren, dansen en zingen. Aan het eind van het seizoen geven alle theater- groepen presentaties
en voorstellingen in De Blauwe Schuit in Winsum.
Nieuw aanbod voor jeugd en volwassenen
Ook komend jaar zijn er naast de reguliere lessen ook weer ruime mogelijkheden om te kunnen kiezen uit
instrumenten in kennismakings- en proeflessen. Nieuw is bijvoorbeeld de introductiecursus dwarsfluit voor
kinderen van 7 t/m 12 jaar van docente Lindy Adema.
In kleine groepjes kunnen kinderen kennismaken met de dwarsfluit. Om te kunnen oefenen krijgen zij een
echte dwarsfluit in bruikleen mee naar huis. Voor volwassenen zijn er het popkoor ‘Encore’ o.l.v. Anne-Lie
Person en korte cursussen en workshops djembé en improvisatietheater.
Ook nieuw het komend jaar is de samenwerking met Verzorgingshuis Alegunda Ilberi, waar leerlingen en
docenten huiskamerconcerten verzorgen en met ouderen wordt gezongen. Het Kerstconcert voor publiek
zal dit jaar eveneens daar plaats gaan vinden.
Muziek en theater op basisscholen
Hunsingo en Wonderboom timmeren ook samen aan de weg met projecten op basisscholen. Met het
grotere werkgebied van de gemeente Het Hogeland zal dat het komend jaar nog meer zijn dan voorheen. In
juni hebben alle basisscholen in de regio een boekje ontvangen met het aanbod aan muziek en theater,
variërend van kennismaking met instrumenten en zang tot theatervoorstellingen, spelworkshops en
professionele begeleiding van eindejaarvoorstellingen en schoolmusicals.
Het gehele aanbod aan lessen, cursussen en workshops is terug te vinden op de websites
www.wonderboom.nl en www.muziekschoolhunsingo.nl of bel naar 050 301 77 60 / 06 24 68 38 61

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Erwin Stienstra. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam: Erwin Stienstra
Geboren op: 05-07-1971 te: Smallingerland
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 2017
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Ik werd getipt door Carolien, voormalig bewoonster van
het oude jeugdgebouw te Zoutkamp. Ze ging verhuizen en tipte mij haar pand als ideaal voor
woon/werk atelier.
De inwoners kennen mij van: Kunstenaar werkende vanuit het oude jeugdgebouw.
Familie in Zoutkamp en wie: nee.
Karaktereigenschappen: Zorgzaam, Sociaal en soms wat ongeduldig.
Beroep en wat houd dit precies in: Beeldend kunstenaar. Ik hou me bezig met Pop Art en
Minimalisme. Het is een mooi en uitdagend beroep maar ook best frustrerend af en toe. Want je
wilt mooie objecten maken en steeds nieuwe dingen bedenken om op een hoger plan uit te komen.
Je bent er eigenlijk nooit echt en moet voortdurend het wiel opnieuw uitvinden.
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: De haven van Zoutkamp omdat je er zo lekker op
het terrras kunt zitten waar je naar de boten kunt kijken en genieten van het totaalplaatje wat
Zoutkamp is.
Bewondering voor: Mensen die hun kop boven het maaiveld durven uitsteken.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: 1 specifieke mooiste herinnering heb ik niet. Ik heb
meerdere leuke herinneringen en ik hoop dat er nog vele komen.
Over 10 jaar doe ik: Waarschijnlijk hetzelfde als wat ik nu doe. En dat is kunst maken. Misschien
nog steeds in Zoukamp maar het kan ook op een andere plek zijn in de wereld.
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: De inwoners maken Zoutkamp. En het is een
bijzondere club van mensen. Ik voel me hier thuis ondanks dat ik geen Zoutkamper ben. Ik vind het
bovendien leuk dat Zoutkampers mijn atelier bezoeken om even een praatje te maken.
Mooiste moment in je leven: Dat zijn er meerdere maar ik ben vooral blij met de dag dat ik mijn
vriendin heb leren kennen. Dit was in een periode waarin mijn broer ernstig ziek was en kwam te
overlijden.
Grootste wens: Gezond en vrolijk oud worden.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Ik zou graag zien dat de Kalkoven
alsnog open gaat voor publiek.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Arendina Bolt

OPROEP KINDERSPELWEEK!!
De laatste week van de zomervakantie zal er weer een kinderspelweek plaatsvinden. De
vergunningsaanvraag in de krant gaf helaas een verkeerde datum aan, maar dat wordt opgelost.
Het organiseren van de spelweek is veel werk en vele handen maken licht werk hebben we
geleerd. Daarom zijn we op zoek naar hulp van de ouders, grootouders, ooms, tantes noem ze
maar op. Wellicht dat u ons kan helpen met één van deze klusjes. U bent uiteraard niet verplicht
mee te helpen. We hopen dat er iets leuks voor u tussen zit. Misschien weet u nog iemand anders
die het leuk vind om mee te helpen.
In alle gevallen zal er voorafgaand aan de spelweek contact met u worden opgenomen. We zullen
de exacte taken en tijdstippen dan afstemmen.
20-08-2019
Dinsdag morgen.
Meehelpen met hutten bouwen en knutselen

10 personen

Dinsdag middag.
Meehelpen met hutten bouwen en knutselen.

10 personen

21-08-2019
Woensdag morgen hutten bouwen en knutselen.
Meehelpen met de Vossenjacht - ochtend

10 personen

woensdag middag
Meehelpen met de Vossenjacht - middag

15 personen

22-08-2019
Donderdag
meehelpen met sportdag

20 personen

23-08-2019
Vrijdagmorgen
Meehelpen afbreken en schoonmaken
Vrijwilligers gezocht:
De organisatie is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers/stagiaires die het team willen komen
versterken. Ben je 16+ jaar en heb je zin om de basisschoolkinderen van Zoutkamp en omgeving
een knotsgekke week te bezorgen, mail dan naar Zoutkampspelweek@gmail.com

