nummer 6, november 2007

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:

 Aankomst Sinterklaas
 Interview familie Zijlstra
 Sint Maarten

Colofon
Redaktie
Eppo Lukkien
Erna Knol
Esther v.d. Broek
Claudia de Boer
Willy Bakker

tel. 401425
tel. 401447
tel: 438218
tel: 402635
tel. 407075

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Redactie
Redactie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne
Tammes.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 25 januari. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 januari
november.
Let op: de schudzeef komt 6x per jaar uit.
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:

Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
Esther v.d. Broek, Dorpsstraat 11, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda
10 nov.
17 nov.
23 nov.
14 dec.
29 dec.
jan. 2008:

St. Maarten
Intocht Sinterklaas in Zoutkamp
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Voorwoord
Voor u ligt weer een geheel nieuwe Schudzeef met een bijzonder interview met meneer en
mevrouw Zijlstra, Sinterklaasintocht, Sinterklaaslopen en 10 november St. Maarten-lopen en noem
maar op. Wij hebben weer ons best gedaan en hopen dat u er weer van geniet. Wij van de
redactie wensen u gezellige kerstdagen en een fijne jaarwisseling. Tot volgend jaar!

Snertwandeling zaterdag 29 december
De befaamde snertwandeling in het Lauwersmeer gaat ook dit jaar weer door.
We maken een stevige wandeling over de Ballastplaat en gaan daarna in restaurant Suyderoogh
bijkomen met een heerlijk bord snert.
Start:
parkeerplaats voor restaurant Suyderoogh
Datum: zaterdag 29 december
Tijd:
10.30 uur
Duur:
2,5 uur
Kosten: 10,- (inclusief snert; kinderen tot 6 jaar gratis)
Aanmelden: tel. 0519-345145 (9.00-12.00 uur) of s.schuldink@staatsbosbeheer.nl

Cursus hartreanimatie 2008
De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in januari 2008 in de dorpen
Ulrum en Zoutkamp zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de
basiscursus als ook de jaarlijkse herhalingscursus.
Enige cursus-informatie:
Basis-cursus:
 Lesavond van ca. 3 uur, gegeven op 16 januari 2008
 Kosten: € 10,-- per deelnemer
 Locatie: Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum
 Aanvang: 19.00 uur
 Wie kan meedoen ?
Iedereen vanaf 14 jaar die in goede conditie verkeert
 Inschrijven is mogelijk tot 13 december 2007
Herhalingscursus:
 Lesavond van ca. 1,5 uur, gegeven in de 2e week van januari 2008
 Kosten € 4,50 per deelnemer
 Iedereen die in 2007 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen, krijgt eind
december een oproepkaart toegezonden.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met
Hiektje Tol, 0595-401576

Midwintermarkt Zoutkamp
De handelsvereniging en diverse ondernemers in Zoutkamp gaan een marktdag organiseren in de
openlucht.
Datum is op vrijdag 14 december van ‘s middags 13.00 uur t/m 21.00 uur op het Dorpsplein voor
de winkels.
Medewerking wordt verleend door gospelgroep Young Spirit uit Ulrum. Dit uit 40 leden bestaande
koor, zal een kerstrepertoire ten gehore brengen in de avond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Er
zullen diverse stands staan met een verscheidenheid aan artikelen die allen zullen bekoren richting
de feestdagen. Er zijn hapjes om te eten en een gluhweintje om ons warm te houden. Kortom,
reden genoeg om vrijdagmiddag/avond eens gezellig over de markt te slenteren.
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Rectificatie biljartclub
In mijn enthousiasme om nieuwe leden te vragen voor onze biljartclub heb ik de verkeerde naam
gebruikt die bij onze biljartclub hoort.
Ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat onze club de Poedel heet, omdat we ook altijd de
term poedel gebruiken als we een carambole missen. Onze club heet het Reitdiep en we spelen
sinds kort ook in hotel ‘t Reitdiep. Mijn excuses voor de verwarring die er eventueel is opgetreden.
Biljartclub de Poedel speelt in de kerk en misschien kunnen ze daar ook wel nieuwe leden
gebruiken. Kortom, als er nog mensen zijn die een leuk potje willen biljarten, weet men nu waar
men terecht kan.
Groetjes Willem Veenstra.

Nieuws uit de Drogisterij
Digitaal fotolab
Wij hebben sinds kort een kleine uitvoering van een digitaal fotolaboratorium in onze winkel.
Hiermee kunt u ter plaatse enkele foto’s afdrukken. Velen zullen het misschien al wel opgemerkt
hebben, maar ik wil u deze info niet onthouden. Het werkt vrij eenvoudig; u neemt uw digitale chip
mee naar de winkel, plaats deze in het apparaat en u kunt zelf keuzes maken welke foto’s u er uit
laat rollen. U kunt vergroten of verkleinen, draaien en ook af laten drukken met een sierlijke rand
eromheen. Ook voor de komende feestdagen kunt u leuke foto’s laten afdrukken met prettige
feestdagen.

Nieuws van Dorpsbelangen
Bestuursleden Dorpsbelangen
Er zijn twee mensen bereid gevonden om het team van Dorpsbelangen te versterken. Dit zijn
Sylvia de Vries; Beatrixstraat 32 en Ita Homan; Prins Bernardstraat 40. Samen met Oomke
Bos;Julianastraat 30, Ben van Maare; de Snik 32 en Willem Veenstra; Dorpsstraat 3, vormen we
nu het bestuur van Dorpsbelangen.
Lichtweek 2007
Half oktober hadden we weer een lichtweek door het dorp en vele straten waren weer verlicht.
Menig bewoner heeft zijn best gedaan om er zijn straat of tuin te versieren en te laten zien. Het
thema was spreekwoorden en gezegden en al met al waren er veel leuke uitbeeldingen bij.
Sommige waren nog moeilijk om te raden. Ook waren er straten met een bepaald thema; zo
hadden ze op de oude Schuit als thema geld en in de Vissersstraat en Kerkstraat het thema netten
drogen. Leuk om eens ‘s avonds te gaan wandelen en kijken wat er allemaal staat. Er is eind van
de week een jury langs geweest om alles te beoordelen. De jury bestond uit twee Zoutkampers en
een Ulrummer. De uitslagen waren als volgt:

Mooiste straatverlichting:
1e prijs:
Vissersstraat € 25,2e prijs:
Beatrixstraat € 20,3e prijs:
De Schuit
€ 15,Mooiste individuele uitbeelding:
1e prijs:
Met de kippen op stok gaan; fam. De Vries, Grachtstraat 7
€ 25,2e prijs:
Als de kat van huis is; fam. Hofman, Beatrixstraat 16
€ 20,3e prijs:
Vele handen maken licht werk; fam. Mosk en Kiel, Beatixstraat 15 en 19 € 15,De winnaars worden verwacht op donderdag 8 november in ZK 86 om 20.00 uur om hun prijzen in
ontvangst te nemen.
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Vossenjacht op 17 oktober:
Deze is gehouden op woensdagmiddag voor de jongste kinderen t/m groep 4 en ‘s avonds voor de
oudere kinderen.
Uitslag t/m groep 4:
1e prijs: Niels en Chris Noordhof
€ 15,2e prijs: Bente en Jonne Vosjan
€ 10,3e prijs: Kimberley Jongeling en Melissa Beerda
€ 5,4e prijs: Sander en Nick Kroeze
€ 4,Uitslag groep 5 en hoger:
1e prijs: Dion Lukkien, Laura Tjoelker, Rebecca wieringa, Yaira Hoekstra
€ 20,2e prijs: Veiko en Gaele Postma, Koen en Dirk Lukkien, Bas Knol,
Leonie Hijlkema en Anoek Toxopeus
€ 17,50
3e prijs: Renette Visscher, Desi Tjoelker, Tineke Wieringa en Romy Veenstra € 12,Over twee jaar hebben we weer een lichtweek en we gaan er zeker weer wat van maken. Er zijn
nog wel eens mensen, die ideeën hebben om van deze week een soort van feestweek van te
maken. Als er meer mensen zijn die hier ook zo over denken, dan is dat misschien nog wel eens
waar te maken. Laten we dat eens door ons heen gaan en meenemen naar een volgende
jaarvergadering van Dorpsbelangen.
Sint Maarten wordt dit jaar gehouden op zaterdag 10 november
De mand van Dorpsbelangen met daarin de kadootjes voor de kinderen staat dit jaar bij Meeting Point aan
het Dorpsplein. Dus kindertjes: allemaal naar het Meeting Point!

Aanmelding nieuw lid van Dorpsbelangen.
Er zijn inmiddels gelukkig enige Zoutkampers die zich als nieuw lid hebben
aangemeld maar we verwachten natuurlijk dat alle Zoutkampers lid worden.
En dit voor slechts 8 €uro in een jaar. U kunt zich opgeven bij een van de
bestuursleden van Dorpsbelangen; bovenaan staan alle genoemde personen. Knip
uit die bon en wordt lid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam…………………………………………….
Adres…………………………………………….
Postcode/woonplaats……………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De groet’n van Dorpsbelangen
Oud papier
In september is er 11740 kg oud papier opgehaald en in oktober 10400 kg.

Dank voor uw steun
Iedereen bedankt, die de collecte voor verstandelijk gehandicapten tot een succes heeft gemaakt.
De opbrengst was € 646,27.
Een prachtig resultaat. Bij voorbaat dank.
G.Nienhuis-Vrij
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Sinterklaaspuzzel
De overgebleven letters vormen een zin.
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SURPRISE
ZOET
VERLANGLIJSTJE ZWARTE PIET
WINTER

De Stoomboot
'Sinterklaas komt vandaag met de boot aan,' zegt Mama.
'Hiep hoi!' Jippe springt en danst.
Mama lacht: 'Doe je jas aan en je muts op. We gaan naar de haven. Papa, ga je mee?'
O, jee. Het is erg druk. Heel veel kinderen. Vrolijke muziek. Jippe krijgt een ballon.
Mama ziet een plaatsje vooraan.
'Kom,' zegt ze. 'Hier kunnen we het goed zien. Het is wel een beetje koud aan het water.'
'Kijk!' roept Papa. 'Daar komt de boot al aan.'
Vooraan staat Sinterklaas. Hij zwaait en knikt naar de kinderen. Er zijn ook veel Zwarte Pieten op
de boot. Zij springen en staan op hun hoofd.
Er is nog een boot. De pakjesboot. Daar zitten alle cadeautjes in. Jippe vindt het spannend. Hij
geeft Mama een handje.
De boot is bij de haven. Sinterklaas loopt voorzichtig over de plank. De hoofdpiet helpt hem.
Sinterklaas stapt op zijn paard. Een mooi wit paard. Een schimmel.
De optocht vertrekt. Af en toe staat het paard stil. Sommige kinderen krijgen een hand van
Sinterklaas.
De Zwarte Pieten delen pepernoten uit. Jippe is verlegen. Hij kijkt alleen.
De optocht is voorbij. Iedereen gaat weer naar huis.
'Jippe, jij mag vanavond je schoen zetten,' zegt Papa.
Maak thuis nog maar een mooie tekening voor Sinterklaas.'
Dat doet Jippe!
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Jumpstyle
12 september gingen we jumpstylen voor Jantje
Beton.
Het begon om 12 uur op het schoolplein van
OBS Solte Campe.
Alle kinderen deden mee van alle groepen,en
sommige juffen.
De ouders stonden foto’s te maken of stonden
gewoon te kijken.
En het was allemaal heel gezellig.
Iris Toxopeus
&
Kimberley jongeling
Groep 7 en 8.

Woensdag 12 september ’07 hebben we streettennis gedaan met een gymleraar.
Eerst gingen we even warm slaan.
Daarna gingen we wedstrijdjes van drie minuten tegen elkaar spelen.
Als je niet aan de beurt was, mocht je met twee man even overslaan.
En als je dan aan de beurt was, moest je op het veld staan met een tennisracket en
een bal.
Je moest zo veel mogelijk punten proberen te halen.
De vier winnaars moesten één tegen één spelen.
Er mochten twee door naar de volgende ronde in Leens en dat waren Johnny Abbas
uit groep 8 en Leonie van Hijlkema uit groep 6.
Groetjes van Johnny Abbas en Vijko Postma
OBS Solte Campe
Groep 8
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Huisje Lida Bol eerste steen gelegd achter Visserijmuseum
Onder het toeziend oog van een groot aantal
genodigden heeft mevr Lida Bol (99) de eerste steen
gelegd van het door haar geschonken huisje dat
achter het Visserijmuseum Zoutkamp weer zal
worden opgebouwd.
Met hulp van haar tantezegger en
architect/projectbegeleider Broor Adema en diens
kleinzoon werd deze officiele handeling verricht. De
kleinzoon is vernoemd naar mevr. Bol en haar broer
Freerk die beide hun jeugd in het huisje hebben
doorgebracht. Mevr. Bol heeft op een aantal jaren na
haar hele leven in het huisje, dat grensde aan de
andere woning gewoond.
ANDREA
De ambulante kapper

Acht jaar geleden begonnen ze samen. Andrea Bouma met de kapsalon en haar zus Ingrid met de
bloemenwinkel. Ze namen de winkel over van Jelte Stavasius die naar Leens vertrok om daar
verder te gaan met z'n kadowinkel.
Begin dit jaar stopte Ingrid met de bloemenwinkel en Andrea bleef in het pand achter met haar
Kapsalon en een flinke klantenkring.
In eerste Instantie kwam het pand te koop en afgesproken werd dat zolang er geen koper kwam
Andrea de kapsalon voort zou zetten.
Maar inmiddels zag ze een kans om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.
Ambulant kapster worden ofwel bij de klanten aan huis knippen.
Geen half werk en de plannen werden op professionele wijze opgepakt en uitgewerkt
Er werd een geschikte auto aangeschaft en volledig ingericht.Op 5 juni van dit jaar, een week na
Pinksteren, ging het los.
De meeste klanten bleven. Een aantal viel af onder andere omdat een bezoek aan de kapper als
een uitje werd gezien of om andere redenen. Aan de andere kant kwamen er ook weer klanten bij
en bovendien breidde het werkgebied zich uit. In het bijzonder oudere mensen en mensen die
slecht ter been zijn waarderen deze manier van werken. Deze manier van werken betekent
overigens dat Andrea dezelfde service biedt als in de salon. De benodigde materialen worden
allemaal op compacte wijze in de auto meegenomen,compleet met wasbak, haardroger etc.en na
afloop van de behandeling wordt alles weer keurig opgeruimd
Andrea heeft nog geen moment spijt van
deze beslissing want vanaf 5 juni zitten er
praktisch geen gaten in het afsprakenboek.
De site van Salon Trendy wordt op dit
moment gemoderniseerd en aangepast aan
de nieuwe manier van werken.
WWW.SALONTRENDY.NL
Tel. 0612849237
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Interview Familie Zijlstra
Familie Zijlstra runt al ruim 43 jaar Zijlstra’s
tweewielers en kadoshop aan de Churchillweg.
Ze begonnen in 1965 met een startkapitaal van
Fl. 500,- op verzoek van de toenmalige gemeente
Ulrum met de winkel. Die bestond op dat moment uit
kleine huishoudelijke artikelen, fietsen en brommers.
Ze hadden alleen ruimte voor de huishoudelijke
artikelen in het pand aan de Churchillweg. De
showroom was in de Kerkstraat nr 7 (ca. 1975).
Jogchum vertelt: “Ik kom oorspronkelijk uit Munnekezijl waar ik in een boerengezin ben
opgegroeid. De boerderij werd door mijn jongste broer overgenomen waardoor ik een
baan zocht als monteur bij een garagebedrijf in Munnekezijl. Dit beviel mij niet genoeg. Wij
kregen de mogelijkheid van gemeente Ulrum om het bedrijf te beginnen.
Freerkje: “We zijn klein begonnen en met de loop van jaren kwamen er steeds meer
artikelen bij. Pas in 1973 konden we flink gaan verbouwen. Dit omdat we nergens grond
konden kopen en de gemeente ook niet meewerkte. Aan het woonhuis werd een
showroom gebouwd. Hierdoor kregen we een totaal aan winkeloppervlakte van 200
vierkante meter. De nieuwe winkel werd geopend door de burgemeester. En we hebben
toen een open huis gehad met speciale aanbiedingen.
Freerkje: je moet niet vergeten dat er toen nog geen Blokker of Marskramer bestond.
Iedereen kocht zijn spullen lokaal ook omdat toen nog niet alle vrouwen een rijbewijs
hadden. Ik verkocht zeker wel 6 serviezen per jaar. En als men trouwde kon men voor de
uitzet bij ons terecht. Men had toen nog niet veel geld en zo werd het servies in termijnen
gekocht. Jogchum’s bromfietsen en fietsen was in de wijde omtrek bekend.
Wanneer we aan een bakje koffie zitten komen de anekdotes los:
Freerkje barst los. Ik heb niet zomaar een man; Wie kan nou vertellen dat hij zijn eigen
zoon heeft gehaald? Om 17.50 stond ik nog een keteltje te verkopen. En om 18.00 uur
was de baby er! We hebben de dokter nog gebeld maar die was druk met een andere
bevalling. Hij was wel op tijd om de navelstreng door te knippen. Jogchum: “ wat een dag,
ik moest het wiegje nog in elkaar zetten, alles stond nog op zolder”.
Vroeger kocht iedereen op rekening. 1 keer in de maand maakten we de
rekeningen en gingen we bij de mensen langs om met ze af te rekenen.
Jogchum liep altijd buiten het dorp. Daar overkwam het hem dat hij werd
achterna gezeten door een woedende klant met een zwaaiende ranjafles.
Tot op heden staat deze rekening nog steeds open.
Fietsen op zondag was er niet bij. Wij wachten dat iedereen naar de kerk
was. De fietsen gingen achterop de auto en we waren dan heerlijk een
middagje weg. Zo was dat vroeger. Vroeger was het zo dat je na 18.00 uur niks meer
mocht verkopen. Als je buren het toch zagen konden ze je verlinken aan de politie. Die
kwam dan bekeuren.
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Rond Sinterklaastijd verhuisden we altijd naar de keuken. Hier brachten we dan 3 a 4
weken door omdat we in de woonkamer de uitstalling voor Sinterklaas hadden. Een
ontzettend gezellige tijd.
Jogchum: Mijn vrouw is veel ziek geweest. Ze heeft in een bepaalde periode 2
transplantaties gehad waardoor ze op een paar dagen na een heel jaar in het ziekenhuis
heeft gelegen. In die tijd was de winkel vaak dicht zodat ik op bezoek kon in het
ziekenhuis. Dat waren zware tijden. We stonden op de rand van een faillissement. Er
klonk geen wanklank uit het dorp. De mensen waren zeer begripvol.
Freerkje: Ik vind dat nog steeds benoemenswaardig. Dat ze zo met ons meeleefden.
We zijn met de zaak altijd lid geweest van de handelsvereniging. Jogchum: Ik was zelfs
penningmeester. Jaren terug gingen we naar Lauwersoog om op braderieën te staan. Ook
hebben we altijd zelf markten georganiseerd. En ik was bestuurslid en drager bij de
begrafenisvereniging. Freerkje had uiteraard de kinderen, dus er was altijd genoeg te
doen.
Wat gaan jullie doen als jullie straks alle tijd hebben?
Jogchum: We zien wel hoe het komt. Ik ga in ieder geval nog 2 dagen in de week (op het
industrieterrein) fietsen repareren. Verder heb ik mijn hobby’s tuinieren en puzzelen. Ook
wil ik fietsen blijven verhuren.
Freerkje: We gaan nu eindelijk de tijd nemen om te genieten. We hebben door de zaak
altijd zoveel moeten missen, we waren immers altijd aan het werk. Het lijkt mij heerlijk nu
eens tijd te hebben voor onze kleinkinderen. En al jaren ligt mijn kastje vol met
hobbyspullen zoals breien, naaien of kaarten maken.
Hoe gaan jullie afscheid nemen van jullie winkel en de klanten?
Freerkje: Aan een passend afscheid wordt nog gedacht. We zijn eerst nog druk met de
decembermaand. We hopen dat we nog heel lang in gezondheid mogen genieten.
Jogchum: Ik sprak laatst mijn broer; Ik zei tegen hem: ik denk dat ik de klanten erg ga
missen. Waarop mijn broer zij dat ik niet moest vergeten dat wij ook echt wel door de
klanten gemist gaan worden! Ons geluk ligt in de Churchillweg.
Met het vertrek van familie Zijlstra uit hun winkel eindigt er een tijdperk.
Ze zullen ongetwijfeld door de inwoners van Zoutkamp gemist worden.
De Schudzeef wenst dat ze nog lang van
hun welverdiende pensioen mogen
genieten.
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Voor de feestdagen op zoek naar een leuk kadootje?
Kom eens langs bij de VVV!







U kunt bij ons terecht voor:
Irischeques
Dinercheques
Bioscoopbonnen
Fontana(kuur)bonnen
Theaterbonnen
Bol.com internet-kadocheque(nieuw)

gezellige “groningen”- geschenkartikelen - oa placemat en dienblad Grunneger
leesplankje, CD’s Ede Staal, DVD “Verborgen verhalen”
“grunneger” boukjes - oa “Over Zoltkamp noar Stad” van Fre Schreiber
Zoutkamper theelepeltje, mokje, vingerhoedje, cap, gastendoekje, fietsvlaggetje………
Ook bij ons verkrijgbaar:
“Zoutkamp - een wandeling door de geschiedenis” van W. Mollema.
“Wadden in beweging” - een prachtig fotoboek
“Canon van het Noorden” het historisch belang van nrd-nederland
Prachtige sieraden van Randy Abbat uit de Museumwinkel.
U bent van harte welkom!
VVV Lauwersland-Zoutkamp - Reitdiepskade 11- 9974PJ Zoutkamp
tel. nummer: 0595-401957 of mail: zoutkamp@vvvlauwersland.nl.
Vluchtelingen Werk Nederland
Dorpsbelangen heeft een brochure binnengekregen van bovengenoemde organisatie en deze
vraagt in de gemeente De Marne vrijwilligers om mee te helpen in deze organisatie. Het betreft
vooral het assisteren van vluchtelingen en asielzoekers om deze mensen wegwijs te maken in de
Nederlandse samenleving, die voor vreemden soms ingewikkeld en moeilijk te begrijpen is. Met
allerlei praktische zaken zoals bank, gemeentehuis, bibliotheek kunt u dan deze mensen
begeleiden om hun helpen.

Heeft u genoeg tijd en een hart voor de zaak om deze mensen te helpen dan kunt u
contact opnemen via email vwdemarne@vwpg.nl of telefonisch op dinsdag en donderdag
per telefoonnummer 0594577402 en vragen naar Marcel de Goede, coördinator
Vluchtelingen Werk De Marne.
‘t Bakkertje wordt “DE STOET TROMMEL”
Per 18 november hebben wij de bakkerswinkel van Harrie en Regina overgenomen.
Op vrijdag 23 november en zaterdag 24 november houden wij open huis.
Langs deze weg nodigen we u uit om kennis te maken en een kopje koffie bij ons te
drinken aan de Sluisweg 2c te Zoutkamp.
Tevens starten we de broodverkoop ook op 23 november.We zijn open vanaf 08.00u.
Tot ziens
Anita en Anko Valkema
Pagina 13

Kerstactie
Dit jaar willen we opnieuw een kerstactie houden voor de minima. We doen dit nu alweer voor het
4e jaar. Vorig jaar was de bijdrage wat aan de lage kant zodat we ook wat minder konden
betekenen. We hopen dit jaar weer wat meer te kunnen geven in deze actie, omdat we dit jaar
naast de gemeente en uw bijdrage nog een andere sponsor gevonden hebben in Mama Mini.
(eenmalig) We hopen dit jaar weer opnieuw de actie tot een succes te maken.
Wat is de bedoeling?
In december krijgen veel mensen kerstpakketten e.d. Voor de minima zit dat er niet in. Daarom
houden wij en met ons meer Arme Kant groepen een december actie.
Hoewel het in Nederland weer wat beter gaat is dat voor onze doelgroep helaas niet te merken.
Het blijft lastig om op minimum niveau rond te komen. Op het eind van de maand is het vaak
moeilijk om geld voor eten over te houden. Er wordt dan ook steeds vaker een beroep gedaan op
de voedselbank. Vandaar dat wij vragen om ons met onze actie te steunen.
Om dit mogelijk te maken vormen wij weer een “december fonds”, waaruit wij de minima een
december presentje kunnen geven. Wij hopen dat het december fonds heel goed gevuld wordt,.
Wij hebben uw diaconie, om een gift gevraagd, maar ook uzelf kunt direct geld aan ons overmaken
op no 3352.19.454 van Rabo bank Noord West Groningen t.n.v. de vrienden van de Arme Kant
van de Marne onder vermelding van “december fonds”. Belangstelling voor de AK of de kerstactie
bel dan gerust naar 441444 of 401576

Regio Kerstconcerten met Wia Buze en CMK Zoutkamp - 21 & 22 december 2007
Op dit moment wordt er hard gereperteerd aan het repertoire voor het Regio Kerstconcert 2007.
Dit zal worden gehouden in de Katholieke Kerk van Kloosterburen. Het organiserende koor, het
Christelijk Zoutkamper Mannenkoor,heeft als speciale gast voor dit concert Wia Buze uitgenodigd.
Naast haar gebruikelijke repertoire zal Wia Buze gezamenlijk met het Chr. Zoutkamper
Mannenkoor en het gast/mannenkoor Duodecime een feestelijk kerstrepertoire ten gehore
brengen. Muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het fanfarekorps “Sereno” uit Baflo.
Aanvang beide avonden: 20.00 uur. De kerk is open om 19.00 uur.
Kaarten reserveren: 0595 - 40 23 36 of jad.ulrum@tele2.nl

OL Striedersdag
Zaterdag 6 november was de eerste "ol striedersdag" van brandweer Zoutkamp.
Alle oud brandweerlieden waren uitgenodigd voor een gezellige middag in de nieuwe kazerne aan
de Marnestraat. 17 Oud strijders waren op de uitnodiging ingegaan en luisterden vervolgens naar
het welkomstwoord van de huidige ploegchef Hans Abbas.
Na de koffie werden de oud strijders door de huidige blusgroep rondgeleid door de kazerne, en
werd de nieuwste aanwinst van de blusgroep de warmtebeeldcamera gedemonstreerd.
Terug in de kantine werd een film uit de oude doos getoond gemaakt door Mellingk, daarin was
een uitruk uit vroegere tijden te zien. Naast de film waren er vele foto's en krantenknipsels te zien.
De verhalen van toen kwamen goed op gang. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een
drankje.
Tot slot werden alle ol strieders bedankt voor hun aanwezigheid en kijkt de organisatie terug op
een zeer geslaagde middag die zeker voor herhaling vatbaar is!
Namens commissie ol striedersdag, Jan van de Veen, Jan Oostindiën en Wilem Bos.
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NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK SEPTEMBER EN OKTOBER
ROMANS
Baantjer, A – De Cock en de wortel van het kwaad (det.)
Beckett, Simon – Het laatste zwijgen (thril.)
Beishuizen, Tineke – Dood door schuld (fam.)
Burgers – Drost, Julia – Een sluier voor Sanneke (fam.prot.)
Child, Lee- De rekening (thril.)
Coben, Harlan – Geleende tijd (thril.)
Coetzee, J.M. – Dagboek van een slecht jaar
Collins, Michael – Het geheime leven van E. Robert Pendleton (psych.thril.)
Cookson, Cathrine – Dagen van geluk (rom.)
Cussler, Clive – Heilige steen (avont.)
Deagan, Denise – Jouw naam in het zand (rom.)
Eriksson, Kjell – De wrede sterren van de nacht (det.)
Fielding, Joy – Fatale schoonheid (thril.)
Foden, Giles –De laatste koning van Schotland (pol.)
Folsom, Allan – Dag van de samenzwering(thril.)
Frimansson, Inger – De schaduw in het water (thril.)
Hatcher, Robin Lee – Het andere kind (fam.prot.)
Keating, Barbara – Land van herkomst
Koontz, Dean – De broeder(griez.thril.)
James, Erica – Italiaans voor beginners(rom.)
Lescroart, John – De Hunt Club (thril.)
Maanen, Willem G. van – Heb lief en zie niet om (psych.)
Marklund, Liza – Het testament van Nobel (thril.)
Meer, Olga van der – Nickname: Claire (rom.)
Mina, Denise – Het dode uur (det.)
Noort, Saskia – 40
Patterson, James – Hittegolf (thril)
Roberts, Nora – Een nieuw begin (thril.rom.)
Smith, Wilbur – De elfde plaag (hist.thril.)
Soetewey, Rudy – Moord (thril.)
Sparks, Nicholas-Een stralend liefdesvuur (fam. psych.)
Spijker, Rita – Tussen zussen
Thomése, P. F. – Vladiwostok
Unger, Lisa – Halve waarheden(thril.)
Verhulst, Dimitri – Mevrouw Verona daalt de heuvel af
Verkerk, Anita – Etage te huur (rom.)
Verkerk Anita – Romance in Toscane (rom.)
Vermeer, Suzanne – De vlucht (thril.)

INFORMATIEVE BOEKEN
De boer en zijn land
Borst, Hugo – Over lust en liefde
Dessing, Floortje – 25 wereldroutes die je gedaan moet hebben
Diri, Warris – Brief aan mijn moeder
Gilbert, Elizabeth – Eten, bidden, beminnen: de zoektocht van een vrouw in Italië, India en Indonesië
Hofman, Agnes – Het gelukkige éénoudergezin
Hollander, Frank en – Inburgeringscursus Groningen
Luyendijk, Joris – Het zijn net mensen
Rias – Bucher, Barbara – Het pannenkoekenboekje
Schroor, M – Golden raand: landschappen van Groningen
Steenhuis, Aafke – Verhalen van het Groninger land

Het REISVERSLAG 2007 van Wim en Ina Visser is af te halen in de bibliotheek
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Voorleeskampioen basisschool Solte Campe
Maandag 8 oktober hebben enkele leerlingen uit groep 7/8 gestreden om de titel
“Voorleeskampioen van de Solte Campe 2007 - 2008”. De deelnemers waren Anouk, Kimberley,
Vijko, Iris, Diederik en Johnny.
De leerlingen lazen een fragment voor uit een door hun zelf gekozen boek. Eerst stelden zij zich
voor. Ook noemden ze de titel en de auteur van het boek en ze vertelden iets over de inhoud. Het
publiek- de leerlingen van groep 5,6,7 en 8, de leerkrachten en enkele ouders- genoten van de
verhalen.
De jury bestond uit de heer Gerard Bakker en
mevrouw Janna Weisenbach. De Kinderjury (de
leerlingen van groep 7,8) assisteerde de jury bij het
kiezen van de Voorleeskampioen. Na een spannende
middag heeft de jury Vijko Postma uitgeroepen tot
Voorleeskampioen.
Vijko ontving een oorkonde en een boekenbon. Hij
mag de Solte Campe vertegenwoordigen bij de
regionale wedstrijd.

Paddenstoelen
Liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg
beginnen. Martine, een leerlinge uit groep 6 van de
Solte Campe, heeft prachtige foto’s gemaakt van
paddenstoelen en die naar school gemaild.
Doordat juf de foto’s op ons netwerk zette, konden
alle kinderen via het digitale schoolbord, genieten
van de prachtige foto’s.
De natuur, ict- gebruik en samen delen kwamen zo
prachtig samen. Dat- én de leuke foto’s- willen wij
weer graag met u delen.

AGENDA MEETINGPOINT IN ZOUTKAMP
10-11-07
Rudi om 22.00 uur
10-11-07
Liza Santanera om 22.00 uur
17-11-07
Sytze Scheeringa om 22.00 uur
Kaarten 10,-- PP
Elke 1e en 3e vrijdag v/d maand om 20.00 uur klaverjassen met vleesprijzen.
10 november

Sint Maarten met Lampionkeuring in Meetingpoint.

23 november

Pokertoernooi v.a. 20.00 uur

1 december

"Sinterklaaslopen"
- 's middags voor klein en 's avonds voor groot.
Met prijsuitreiking om 00.00 uur in Meetingpoint voor de meest
originele verschijning.

Nader info te bevragen: N. Kazemier 06-54320437 of 06-22844199
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Nieuw!!
Bij kapsalon HAIR2HAIR
Massagepraktijk
BODYCARE uit Hoogkerk

Aandacht voor lichaam en geest is voor veel mensen
belangrijk geworden. Men kiest dan ook steeds vaker
bewust voor een regelmatige massage. Massages brengen
rust in uw hoofd, even alle spanningen en gedachten
loslaten. Ook uw lichaam heeft er baat bij, afvalstoffen
worden sneller afgevoerd, de doorbloeding wordt verbeterd
en daardoor worden voedingsstoffen beter opgenomen door
de spieren en geeft de massage een gevoel van
welbevinden.
De volgende massages zijn mogelijk:
Sportmassage, Stoelshiatsu en de Hotstone-massage
Om iedereen kennis te laten maken met de hotstonemassage is Angelique Hut-Idsardi 27 november aanwezig
in de kapsalon.
Deze dag hebben wij: hotstone deelmassage 45
minuten van 22.50 euro voor 18 euro hotstone
volledig 75 minuten van 45.00 euro voor 36 euro
Wilt U een afspraak kunt U contact opnemen met Stieneke
van kapsalon Hair2Hair 0595-435565
En wenst U meer informatie kunt U ook bellen met
Angelique Hut-Idsardi 050-5568424/ 06-18445614
Tot ziens op 27 november
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DOMMEL IS NOU
~JOKADIE~

Vanaf 9 november groter en meer keuze
*Diervoeders
*Trendy kado artikelen
*Woondecoratie
*maritieme kado artikelen
*baby-kinder kado hoekje
*gevavi klompen
*hengelsport
verder hebben wij een leuke aktie voor de
honden en katten bezitters zakken voer die
u bij ons koopt vanaf 7 kg is de elfde gratis!
o.a. bij hills royal-canin carocroc smolke cavom
eukanunba* proplan* vraag erna in de winkel!

Vanaf 9 november tm 31 december kunt u
uw kassa bon van jokadie weer bij ons in de
ton gooien en dan maakt u elke week kans
op een leuke prijs!
JOKADIE sluisweg 2 b ,zoutkamp,0595 401066
*kunnen wij voor u bestellen! Bezorgen gratis vanaf 10 euro.

Pagina 13

Hallo Zoutkamp
Ik denk dat ieder meisje van Zoutkamp er wel eens over na heeft gedacht hoe het zou zijn, om
garnalenkoningin te zijn? De een zou keihard wegrennen als ze wordt gevraagd. De ander
daarentegen heeft al uitgebreid nagedacht over de kleur van de jurk,voor het geval dat……..
Zelf hoor ik bij de laatste groep,dus ik was er helemaal klaar voor!
En dan word je wakker; 28 mei……ik mocht garnalenkoningin zijn!
Naast de kleur jurk,had ik ook al uitgebreid nagedacht over hoe ik maandagochtend zo
onopvallend mogelijk het dorp uit kwam. Ik had duidelijk al last van sterallures,want Gea zei;doe
maar normaal en stap gewoon op de fiets!Niemand die iets vermoedt!
Ja daaag, ik zag me al “s ochtends vroeg op de fiets door het dorp….Ik liet me mooi met de auto
brengen!
In de Rousant besefte ik pas dat het feest was begonnen;Stieneke en Danielle liepen druk
iedereen hun haar te doen,Yvonne deed de make-up. Leane en Andrea waren er gelukkig ook
al,dus we konden mooi met zijn drieen zenuwachtig zijn.
Gea had natuurlijk als Godmother de algehele leiding en dat was maar goed ook!
Woar binn mien panty”s?? Woar binn dei verrekte oorbelln?? Is dër nog kovie?? Gea heeft
eigenlijk overal antwoord op….
In Oostmahorn werden we door John opgehaald. Hartstikke leuk! De soep stond klaar om een
beetje op temperatuur te komen. Prima geregeld!
Het is echt een geweldig gezicht om al die schepen aan te zien komen varen. En wat een mensen
in de haven!Ik was zo gefixeerd op al die mensen op de kade,dat ik de burgermeester straal
voorbij liep! Gea moest mij terugroepen om haar een hand te geven…..
Ook al had ik echt zin in deze vlaggetjesdag;Ik had vanaf het moment dat ik wakker werd zo”n
rotgevoel in mijn buik;Als ik de speech maar heb gehad! Ik denk dat iedere koningin wel een beetje
tegen dat moment op ziet. Maar toen ik op de kade kwam en al die mensen zag,was ik eigenlijk
alle spanning kwijt. Vanaf toen vloog de tijd ook om.
Nog even een rondje over de kermis en dan is de dag alweer voorbij……
Gea en Sylvia; bedankt voor ….tsja eigenlijk alles!
Grietje, bedankt voor de mooie jurk!
Leane en Andrea;volgend jaar maar weer niet?
Romy, volgens mij hebben ze nog nooit zo”n stoer en mooi bloemenmeisje gehad!
En natuurlijk de familie Lukkien en Dennis!
Als ik de foto’s zie, heb ik geloof ik alleen maar gezwaaid en gelachen!
Ik kon gewoon niet stoppen met genieten…..
Arendina
ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSBAANVERENIGING ZOUTKAMP
Leden en donateurs zijn van harte welkom op vrijdag 23 november a.s. om 20:00 uur in de
ijsbaankantine aan de Stationsstraat.
Agendapunten:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Goedkeuring notulen vorige vergadering
3.
Ingekomen stukken
4.
Verslag penningmeester
5.
Verslag kascommissie
6.
Pauze (gratis verloting)
7.
Bestuursverkiezing
8.
Wat verder ter tafel komt
9.
Rondvraag
10. Sluiting
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij J. Rienks (tel. 06-48205130) of T. Visser (tel. 0622477750).
P.S. Iedereen die vóór 01-12-2007 18 jaar is geworden, dient zelfstandig lid te worden.
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Sinterklaas actie bij Lakeside.
Van zaterdag 17 november tot en met woensdag 5 december
ontvangt u bij iedere aankoop een kanskaart. Met deze kanskaart
maakt u kans op één van de vele prijzen.
Het prijzenpakket bestaat uit:

1 cadeaubon van € 40,00
4 cadeaubonnen van € 10,00
10 flessen wijn
10 banketkransen.

Lakeside
Sluisweg 3a
9974 RJ Zoutkamp
tel. 0595-401112 / 407002
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November-actie bij
Lakeside in Zoutkamp.
Van 9 tot en met 30 november
ontvangt u 15% kassakorting op
de kledingcollectie*.
(* uitgezonderd basic jeans van BPC, Lee en Wrangler).
Tijdens deze actie is het monsterboekje niet geldig op de
afgeprijsde artikelen.

Tot ziens bij Lakeside, een winkel
vol ideeën!
Lakeside
Sluisweg 3a
9974 RJ Zoutkamp
tel. 0595-401112
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Zaterdag 20 oktober jongst leden werd er
een Yu-Gi-Oh! Toernooi gehouden op de
Schuit 33. Yu-Gi-Oh! is een soort kaartspel
dat veel gespeeld wordt in Zoutkamp.
Er waren 12 deelnemers en ongeveer 8
toeschouwers. Bij elkaar dus 20 man!
Onder het genot van frisdrank werden de
eerste rondes gespeeld. Op den duur
kwamen de volgende halve Finalisten uit de
bus:
Yaïra Hoekstra, Ruben Hoekstra,
De 1e Prijs
Johnny Abbas en Martin Haarsma
Na 2 spannende partijen
was de finale aangebroken: Martin Haarsma tegen Ruben
Hoekstra. Na een heel erg spannend duel wat het Martin die
aan het langste eind trok. Hij won de trofee en een zeldzame
kaart. Het was een middag met veel humor, muziek en gelach.
Kortom: Een dag om nooit te vergeten!!!
Groeten van Ruben Hoekstra en de ‘Yu-Gi-Oh- club’
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Hallo Lieve Kinderen,
Zaterdag 17 november willen we graag weer naar
Zoutkamp komen.
Het zou leuk zijn als jullie ons om half 3 in de haven
alvast toezingen.
Omdat er steeds meer kinderen in Zoutkamp zijn,
willen we het feest dit jaar iets anders vieren dan
andere jaren.
Na de begroeting in de haven willen we graag met de
kinderen tot en met 9 jaar het feest in
’t Reitdiep vieren.
Voor de kinderen van 10 tot en met 12 jaar is er, na
het inhalen van Sint en Piet, vanaf ongeveer 15.00 uur
ZWARTE PIETENDISCO in de serre van kegelbaan
“de Zeearend”.
Wij hopen op jullie medewerking en dat het maar weer
een gezellige middag mag worden,
Tot ziens
Groeten van Sint en Piet.
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Aktiviteiten seizoen 2007-2008 SV Zeester
28-11-07
03-12-07
04-01-08
05-01-08
05-01-08

Banketaktie
Zwarte Pieten training F- en E-Pupillen (maandag)
Nieuwjaarsvisite B-C Junioren- D-Pupillen
Meisjes C en Meisjes D van sv Demarne
Nieuwjaarsvisite E-F Pupillen van sv Demarne
Nieuwjaarsvisite senioren

19-05 t/m
23-05-08
24-05-08

Avond-4-daagse
BB Toernooi

29-05 en
30-05-08
30-05-08
31-05-08
06-06-08
07-06-08
14-06-08
14-06-08
27-06-08

Stratenvolleybal
Toernooi F-Pupillen in Zoutkamp
Toernooi D-Pupillen in Ulrum
Toernooi E-Pupillen in Zoutkamp
Damestoernooi
Afsluiting seizoen jeugd
Daarde toernooi in Ulrum
Remmelt Bokaal in Vierhuizen
Van uw wijkverpleegkundige (15) over mantelzorg

Vroeger ging hij er nog wel eens even op uit; lekker slenteren door het Groninger hoge land, of
vissen langs het kanaal… Nu kwam zelfs dàt er vaak niet meer van, want haar alleen laten durfde
hij nauwelijks. ’s Ochtends onder de douche begon het al, als hij dacht dat ze nog sliep. Opeens
een klap en daar lag de telefoon op de grond, en Jannie in tranen… ‘Dat ding deed zo raar’. Was
hij een half uur bezig om de telefoon weer aan de praat te krijgen.
Nee, zijn leven was wel erg veranderd sinds de dokter voorzichtig had verteld dat het vergeten
alleen maar meer zou worden, dat alle vergissingen een gevolg waren van dementie.
Dementie… je hoorde het veel... maar hij had zich nooit een voorstelling kunnen maken hoe het
echt was.
Geleidelijk aan was hij mantelzorger geworden, en hij kon het prima aan, vertelde hij. Hulp? Nee,
dat was niet nodig hoor. De kinderen belden vaak en kwamen in de weekenden. Toch was het fijn
om eens met iemand te praten, even iets anders te doen, een keer zijn eigen gang te gaan, even
een biljartje leggen in de kroeg om de hoek. En als er dan een vrijwilliger met Jannie
boodschappen wilde doen….
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Kent u ook iemand die voor iemand in zijn
omgeving zorgt of bent u zelf mantelzorger, ga dan eens naar www.mezzo.nl en kijk wat er in uw
omgeving te doen is rond de dag van de mantelzorg. Ook Thuiszorg Groningen
(www.thuiszorggroningen.nl) besteedt aandacht aan de Dag van de Mantelzorg.
Heeft u te maken met dementie, dan kunt u op www.team290.nl veel informatie vinden.
Met vriendelijke groet van uw wijkverpleegkundige
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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 407077
Warme Bakker ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Bloematelier The white rose, Sluisweg 2a, tel. 402122, dagelijks geopend van 9-18.00
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
Meermarkt 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 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
Peter Jongeling Montage, Lauwerstraat 2, tel. 06 53321966, e-mail:
p.jongeling@planet.nl
Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking
Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt 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, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
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
Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten
(m.u.v. het toeristenseizoen)
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten
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