nummer 3, april 2003

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:

VISSERIJMUSEUM
DAG VAN DE GARNAAL
STRATENVOLLEYBAL

Voorwoord
Voor U ligt alweer een dorpskrant vol met berichtjes en nieuwtjes van en voor
Zoutkampers. Allereerst willen wij onze excuses aanbieden aan de dorpsgenoten, die in
de Visserstraat wonen. Die hebben de vorige keer geen Schudzeef in de brievenbus
gehad! Sjoerd had kennelijk zijn hoofd er niet goed bij, want hij is bij het rondbrengen de
Visserstraat compleet vergeten. Het gebeurt wel eens vaker dat er iemand wordt vergeten,
maar een hele straat..........
Trouwens, het team is onlangs weer uitgebreid. Erna Knol gaat de redactie versterken,
daar zijn de andere leden natuurlijk hartstikke blij mee.
We zijn er zeker van dat Erna zich snel thuis zal voelen, want het is meestal heel gezellig
op de vergaderingen.

Colofon
Redaktie
Eppo Lukkien
Elise Nienhuis
Willy Bakker-Tadema
Sjoerd Moes
Hink Horneman
Erna Knol

tel. 401425
tel. 402527
tel. 407075
tel. 402257
tel. 433333
tel. 401447

Voorzitter
Secretaris
Redactie
Redactie
Redactie
Redactie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan
Kamstra.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 31 mei.
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 21 mei.
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,
bij voorkeur per mail of op diskette.
E-mail adres: schudzeef@planet.nl
Inleveradres kopij:

Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.
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Agenda
do. 24, vrij. 25 en za. 26 april

Jongerentheater St. Wonderboom speelt
“Christerv, omdat het in de krant stond”
Lokatie:
Palingrokerij Gaele Postma
Aanvang: 20.00 uur
Op zaterdag is er een extra voorstelling om 15.00 uur.
Meer info: 497044 of info@wonderboom.nl

do. 8 en vrij. 9 mei

Stratenvolleybaltoernooi
Lokatie:
Sportcomplex De Toerkamp
Aanvang: 19.00 uur
Kosten:
1 euro
Meer info: Tineke Koudenburg (402391)
Zie ook het artikel elders in deze Schudzeef.

19 t/m 23 mei

Avondvierdaagse

za. 24 mei

Afsluiting jeugd SV Zeester op het sportveld

wo. 28 mei

Pinkstervergadering Vereniging Dorpsbelangen ZK
Aanvang: 13.30
Lokatie:
Deurenloods

za. 31 mei

Damestoernooi SV Zeester te Zoutkamp
Gemeentetoernooi te Eenrum

vrij. 6 juni

Aanvang Pinksterfeesten
Voetbalwedstrijd Oud Zeester – Nieuw Zeester

ma. 9 juni

Vlaggetjesdag

vrij. 20 juni

Remmelt-bokaal te Vierhuizen (SV Zeester)

vrij. 20 juni

BB-toernooi (SV Zeester)

za. 6 september

“Dag van de Garnaal” op Lauwersoog.
Zie ook het (voorlopig) programma elders in deze
Schudzeef.

Exposities in het Visserijmuseum:
5 april t/m 1 nov.
“Redders en reddingen rondom Zoutkamp”
5 april t/m 7 juni
Foto-expositie Dia Veenwijk. Thema: Zoutkamp.
8 juni t/m 15 aug.
Expositie schilderijen Trijn Zwerver. Thema: waterland.
16 aug. t/m 31 okt.
Expositie schilderijen Theun Visser.
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'Dag van de garnaal 2003' met uitgebreid maritiem programma

Op Lauwersoog staat de garnaal centraal
Lauwersoog kent een lange traditie van zogenaamde 'visserijdagen'. Met de visafslag en
visserijhaven als spil, werden op deze dag alle facetten van de visserij en aanverwante
sectoren aan het publiek getoond. Op zaterdag 6 september 2003 wordt er weer een
visserijdag georganiseerd met als thema 'de garnaal'. Anders dan in voorgaande jaren het
geval was, wordt deze dag niet georganiseerd uit naam van de visafslag, maar door een
speciaal opgerichte stichting 'Promotie Lauwersoog', die nauw samenwerkt met het
Nederlands Visbureau. Zoals Yerseke haar mosseldagen kent en Zoukamp Vlaggetjesdag
organiseert, zo heeft Lauwersoog nu dus haar nationale 'Dag van de garnaal'. Een
logische combinatie, want Lauwersoog is al decennia lang de belangrijkste aanvoerhaven
van garnalen in Europa.
Voorlopig programma 'Dag van de Garnaal'
Zaterdag 6 september 2003 in een rond visserijhaven Lauwersoog:
 diverse wedstrijden: roeien, nettenboeten, garnalenpellen
 gratis proeven van lekkere garnalenhapjes, gemaakt door koks van hotelschool
 demonstraties van SAR-helicopter
 demonstraties KNRM Lauwersoog en Schiermonnikoog
 grote 'maritieme' markt
 aanwezigheid Visserijmuseum Zoutkamp
 demonstraties van brandweer en defensie
 duikers/betonningsvaartuig in de haven
 grote braderie
 gelegenheid om mee te varen met een garnalenkotter
 groot kinderspeelplein met diverse attracties
 shantykoren-festival met deelnemers uit binnen- en buitenland
(Kijk voor het definitieve programma op www.lauwersmeerkoerier.nl)

Redders en reddingen rondom Zoutkamp
Het Visserijmuseum in Zoutkamp heeft dit seizoen een expositie met als thema:
Redders en reddingen rondom Zoutkamp.
Enkele bestuursleden, bijgestaan door een groepje enthousiaste vrijwilligers zijn in de
afgelopen winterperiode in diverse archieven en fotoalbums gedoken, op zoek naar
materiaal dat op een of andere manier binding had met het thema "redden". Het resultaat
was verbluffend. In de archieven van Willem Wilstra, oud reddingsbootschipper, maar ook
bij de diverse mensen thuis bleek zoveel materiaal aanwezig, dat er met gemak meerdere
exposities "gevuld" konden worden!
Daarnaast kon het museum gelukkig weer een beroep doen op Jan van der Veen, een
man met een enorme verzameling fotomateriaal over de Zoutkamper vissersvloot.
Aangevuld met spullen uit het reddingsmuseum te Den Helder, de Reddingsmaatschappij
en van diverse inwoners van Zoutkamp is deze expositie sfeervol ingericht. Naast het
genoemde fotomateriaal is er een reddingsvlot te bezichtigen. Deze reddingsvlotten
behoren vandaag de dag nog steeds tot de verplichte standaarduitrusting voor zeegaande
schepen. Zelfs aan de kleding van de redders is aandacht geschonken. Zo hangt er een
modern overlevingspak in het museum, maar ook een uitrusting uit de 20er jaren van de
vorige eeuw. Ook staan er een paar modellen van reddingsboten in het museum, en voor
de bezoekers liggen er gratis folders van de Reddingsmaatschappij.
Naast deze expositie die tot en met 1 november 2003 loopt, zijn er ook nog een drietal
wisselexposities te bezichtigen:
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5 april t/m 7 juni:
foto’s van de fotografe Dia Veenwijk over het dorp Zoutkamp.
8 juni t/m 15 aug.: schiderijen van Trijn Zwerver. Thema WaterLand.
16 aug. t/m 31 okt.: schilderijen van Theun Visser.

Stratenvolleybal
Op donderdag 8 mei en vrijdag 9 mei is er weer een stratenvolleybal toernooi in
Zoutkamp. Het evenement vindt plaats bij sportpark de Toerkamp aan de Beatrixstraat.
Er wordt gestart om 19:00 uur. Indien het erg slecht weer is zal geprobeerd worden om
alle wedstrijden op één dag te houden.
Iedereen vanaf 14 jaar en ouder mag meedoen door je op te geven bij je contactpersoon
in je straat. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Je hoeft niet goed te kunnen
volleyballen want de gezelligheid staat bovenaan. Je hoeft ook geen lid te zijn van de
sportvereniging. Als je net in het dorp bent komen wonen is dit de ideale gelegenheid om
de mensen uit je straat en omgeving beter te leren kennen.
Indien je om wat voor reden zelf niet mee kunt doen, zou het leuk zijn om je straat aan te
moedigen!!
Vorig jaar is er alleen een beachvolleybaltoernooi geweest, wat een groot succes was.
Dus vandaar dit jaar weer eens het oude vertrouwde toernooi . Bij minder dan zes teams
kan het toernooi helaas niet doorgaan.
We hebben enkele andere samenvoegingen van straten gemaakt dan in het verleden. Kijk
even goed bij wie je je moet opgeven, daar zijn dus ook wijzigingen in. Door die
wijzigingen zijn sommige mensen nu geen contactpersoon meer, wellicht mogen we
volgend jaar weer een beroep op deze mensen doen.
Heb jij zin om twee avonden gezellig te sporten geef je dan op voor dinsdag 6 mei.
De kosten bedragen één euro die aan de contactpersoon moet worden gegeven.
Voor vragen kun je terecht bij je contactpersoon in de straat, bij Tineke Koudenburg,
402391. Tot dan!
De straat met daarbij de contactpersoon Stratenvolleybal 2003:
Spuistraat, Grachtstraat, Marnestraat,
Panserweg, Stationsweg, Kerkpad en Werfstraat

Eppo Lukkien, Spuistraat
tel: 0595- 401425

Dorpsstraat, Reitdiepkade, Lauwersstraat, Kerkstraat,
Havenstraat, Schoolstraat, Vissersstraat, Sluisweg

Helga Bergsma, Dorpsstraat 47
tel: 0595- 401382

Wilhelminastraat, Beatrixstraat,
Bernhardstraat en Margrietstraat

Peter Mosk, Beatrixstraat 15
tel: 0595- 402661

Julianastraat, H.J. Siccemastraat en Verbindingsweg

Karin Nienhuis, Julianastraat 13
tel: 0595-402135

Churchillweg, Doornbosweg, De Schans en
Vishalstraat

Alied Klunder, Churchillweg 45
tel: 0595-401025

De Snik en De Schuit

Jan Dirk Sipkes, De Snik 23
tel: 0595-401644

Voor uw aanwezigheid bij het afscheid en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve man, onze heit en pake Jan G. bij de Leij betuigen wij onze
oprechte dank.
S. bij de Leij-de Vries, kinderen en kleinkinderen.
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Nieuws uit de bibliotheek
Nieuwe boeken
Austin, L / Laatste vlucht
Broeckhoven, D / Voor altijd de jouwe
Burgers-Drost, J / Rozen voor Klaartje
Clark, M / Horen, zien, zwijgen
Haulsey, K / Rode maan
Hébrard, F / Vrouw van de wereld
Jecks, M / De heks van Welfford
LaHaye, B / Een geschenk uit de hemel
Mayes, F / Het geheim van Swan
Nair, A / De damescoupé
Nesser, H / De vrouw met de moedervlek
Peters, K / Slechts een droom
Sparks, N / De ontmoeting
Wisse, C / Boerin op de Beukenhorst
216.1
625.7
Azië629.63
785.73

psychologische roman
detectiveroman
familieroman
detectiveroman
streek- en boerenroman

Diem, B van / Zeus & Co
Turner, P / Het nieuwe haken
Oosterse keuken
Smith, S / Kylie, de biografie

Nieuwe jeugdboeken
AK
Alborough, J / Klusjeseend
AK
Bruna, D / Nijntjes abc
C
Cabot, M / Prinses in de spotlights
C
Dirickx, P / Joyce
B
Dreesen, J / Slaap als een roos
AP
Dubelaar, T / Wiegelied
B
Hafkamp, C / Hidden wil een geitje
AP
Hest, A / Kiki, kom je zwemmen?
A
Letterie, M / Een poes voor oma en opa
A
Noort, S / Het geheim van de snoepfabriek
B
Slee, C / Link
B
Zwaan, P de / De woede van Wino
J 622.3
J 657.72
J 792.4

protestants milieu
psychologische roman
familieroman
detectiveroman
sociale roman
romantisch verhaal
detectiveroman
familieroman

prentenboek
prentenboek
schoolverhaal
ziekte/afscheid
prentenboek
dierenverhaal
sport
dierenverhaal
detective roman
schoolverhaal

Romano, P / Reuzeleuk goochelboek
Dreer, F / De mooiste vrachtwagens
Favaro, P / Technieken voor sketches en toneelstukjes

Bibliotheek gesloten
De bibliotheek is gesloten op maandag 21 april (tweede paasdag).
Maandag 5 mei en donderdag 29 mei (hemelvaartsdag).
Tot ziens in de bibliotheek.

Help de Polen en Roemenen
De laatste dinsdag van de maand tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u weer uw kleding en
dergelijke inleveren bij de kerk, Verbindingsweg 1 in Zoutkamp. Voor informatie over de
organisatie van de ophaaldienst kunt u kontakt op nemen met B. Visser, tel 401306 of
R. de Vries, tel. 402068. Voor giften: Rabobank 3352.17.605 t.n.v. T. Zijlstra-Van Dijken,
Inz. Aktie Polen, Churchillweg 20, Zoutkamp.

Oud papier
In de maand maart is er 7140 kg oud papier opgehaald.
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