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Agenda
10 mei
24 mei
8 juni
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Bingo Jeugdsoos.
Concert Chr. Vrouwenkoor. Aanvang 20.00 uur.
Rommelmarkt Houwerzijl. 10.00-15.30 uur.
Start nieuwe seizoen Volksdansgroep.
Tocht om de Noord
Kinderdisco voor grp. 4 t/m 8. 19:00-21:00 uur.
Jeugdsoos.

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
€ 25,00
Eenmalig ½ A4
€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
6 x ¼ A4
€ 42,00
Afmetingen:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.

Zaterdag 19 april
Een reisje van de volksdansgroep van Zoutkamp ter afsluiting van het dansseizoen
's Morgens om 11.uur inschepen op het m.s. "Adriana". De schipper Sietse stond de dames al op
te wachten. De reis zou over het Lauwersmeer gaan, maar Sietse had er een beetje moeite mee
om met 21 dames op stap te gaan. Het waaide behoorlijk en we kregen goede uitleg van de
schipper. De zwemvesten lagen klaar voor ons, mocht het verkeerd gaan. En hadden we hoge
nood, ook geen probleem, er was een w.c. aan boord. Maar je moest er wel om denken het knopje
weer in drukken als je een boodschap had gedaan, anders kreeg je een kleine overstroming.
We werden ontvangen met een lekker kopje koffie en een heerlijke appeltaart (met slagroom). De
schippersvrouw Remmie had 3 taarten gebakken en ze waren heel lekker. Om half twaalf ging we
door de brug in Zoutkamp het Lauwersmeer op. Het waaide wel hard, maar dat deerde de dames
niet. We konden prima onderdak zitten en wie een frisse neus wilde ging op het dek buiten zitten.
Ondertussen werden we nog van broodjes met kaas of vlees voorzien. Want de inwendige mens
moest natuurlijk wel voorzien worden.
Na anderhalf uur varen kwamen we in Esonstad aan. Even de benen strekken en allemaal even in
"De sloep" neuzen. Er werd ook nog wat gekocht. Karla had dus ook een goede dag. Nog even
een wandeling door Esonstad en om half vier aan boord weer richting Zoutkamp. De stemming zat
er heel goed in en Jannie was ook goed los. Ze kon de lachspieren van de dames wel goed los
krijgen. Ter afsluiting van de dag ging de groep nog een "koud en warm buffet" bij de
"Deurenloods" halen. Wat er heel goed inviel, want na zo'n dag op het water en frisse wind om je
heen heb je erg veel trek.
Al met al was dit een hele gezellige dag en voor herhaling vatbaar.
Op 2 september starten we weer. Zijn er nog dames die zin in dansen hebben, kom dan
gerust eens kijken.

Kegelclub Alle Negen
Op 7 april jl. hebben wij onze slotavond van het seizoen 2007-2008 gehouden.
De uitslag van dit seizoen was als volgt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Djoeki Visscher
Tiny Zijlstra
Willy van Duinen
Nely Bij de Leij
Betty Hofman
Ali Knol

1096 punten
1078 punten
1053 punten
1045 punten
1031 punten
1017 punten

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maaike de Vries
Annie Visser
Siep Bij de Leij
Dina Visser
Grietje Vogelzang
Janna Vogelzang

986 punten
978 punten
928 punten
916 punten
883 punten
860 punten

De wisselbeker werd door het bestuur feestelijk overhandigd aan Djoeki. Hierna werden er nog wat
spelletjes gespeeld. De winnares hiervan was Grietje Vogelzang. Ook zij kreeg een beker
overhandigd.
Medio september 2008 beginnen wij met een nieuw seizoen kegelen. De juiste datum volgt nog.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Namens het bestuur,
Tiny Zijlstra

Oud papier
In januari is er 11.080 kg oud papier opgehaald, in februari 12.180 kg en in maart 10.720 kg.

Qu'Appelle, sk 20-04-2008
Hallo allemaal,
Ja, inderdaad een berichtje van mij. En ik weet het, het is al een hele poos geleden dat ik voor de
Schudzeef heb geschreven. De tijd vliegt voorbij.... en voor je het weet is de zomer weer voorbij
en zit je weer midden in de winter.
Nu zitten we al weer in het voorjaar, de vorst is bijna uit de grond en we proberen het eerste spul
alweer te poten, namelijk asperges. Het is een vroege groente en dan hebben we eerder iets voor
de verkoop. De asperges worden hier groen gegeten in plaats van wit. De smaak is hetzelfde,
alleen ze groeien niet in dijkjes.
Ik ben alweer druk aan het verspenen in de kas met bloemen en groentes. Alles gaat gewoon
door.
Er hebben al 30 koeien gekalft en er moeten er nog 10, dat geeft ook altijd weer een hele drukte.
Er zijn een paar kalfjes dood gegaan, een tweeling en een andere. Soms kun je er niets aan doen,
dan zijn ze gewoon te zwak. Er is dus weer van alles gaande hier in Qu'Appelle. Verder werken we
nog steeds off the farm, Bouwe in de winter als vrachtwagenchauffeur en ik als ziekenverzorgster
in een longterm facility.
Via Hyves heb ik contact met verschillende mensen uit Zoutkamp en ze vragen wanneer ik weer
iets wil schrijven voor de Schudzeef. Het is op zich niet zo moeilijk om iets te schrijven, maar je wilt
ook niet steeds in herhaling vallen. Ik ben wel met van alles en nog wat bezig, maar ik weet niet of
jullie dat interesseert. Maar ik ga er toch even voor zitten om weer iets van ons te laten horen.
Ik sprak met iemand op internet en diegene vroeg mij of ik ook heimwee had. Nou nee, ik heb
geen heimwee, maar ik blijf wel graag op de hoogte van het gebeuren in Zoutkamp. Tenslotte heb
ik er wel 43 jaar gewoond en er liggen vele herinneringen die je niet zomaar vergeet. Dus ik ben
ook ontzettend blij met internet.
Ik kom er zo weer aan, ik moet even kijken of mijn cakes al klaar zijn… Perfect! Ze zijn alle vier
goed gelukt. We hebben zoveel eieren van onze kippen en ik moet er toch wat mee doen. Ik had
woensdag vier cakes gebakken en die zijn al op, dus nu nog maar een keer proberen, misschien
kan ik er één of twee van in de vriezer doen. Koekjes en cake en echt ouderwets gebak, dat
missen we.
Vorige week zei Philip: "Het eten is hier wel eentonig." Ja inderdaad het eten is hier ook eentonig.
Mashed potatoes (eten wij nooit), peas, carrots and cauliflower dat is het zo'n beetje qua groentes.
We raken er aan gewend. We zijn nog steeds gezond en af en toe een oer Hollandse
zelfgebakken cake is dan erg lekker.
Voor iedereen hele goede pinksterdagen en tot de volgende schudzeef!
Tonni

Waar is de bibliotheek?
Een aantal mensen zou graag de weg worden gewezen!
VluchtelingenWerk De Marne begeleidt vluchtelingen met een verblijfsvergunning bij de integratie
in de samenleving. Voor dit werk zoekt VluchtelingenWerk vrijwilligers. De vrijwilligers houden zich
o.a. bezig met het inrichten van het huis, het aanvragen van voorzieningen, het wegwijs maken
van de vluchtelingen in de omgeving en hulp bieden bij het vinden van werk. De doelstelling is dat
de vluchteling na twee jaar zelfstandig kan functioneren in de samenleving.
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger te werken voor deze bijzondere doelgroep of wilt u
meer informatie willen hebben over het werk van VluchtelingenWerk, kunt u contact opnemen met
VluchtelingenWerk De Marne. Ons telefoonnummer is 0595-577402 (dinsdag en donderdag).

Oproep
Rommelmarkt te Houwerzijl op zondag 8 juni van 10.00 uur tot 15.30 uur.
Heeft u nog spullen over om te verkopen? Kom ze dan zelf bij ons verkopen.
Graag van tevoren even bellen: 0595-577085.

Tocht om de Noord
In de 3 editie van het wandelfestival Tocht om de Noord, 27 en 28 september 2008, loopt u een
avontuurlijke tocht door maar liefst 24 wierdendorpen. In elk dorp beleeft u allerlei Groningse
avonturen, varierënd van het wandelen dóór een geheimzinnig gebouw, op goed gevoel je weg
vinden in een doolhof, tot het beleven van een gevaarlijk Gronings wagenspel.
De Tocht om de Noord is ontdekt als een evenement die de culturele 'schatkamer' van Groningen
op een bijzondere manier in beeld brengt. De route gaat letterlijk door allerlei gebouwen, waarin
spel, muziek en theater de (oude) cultuur tot leven brengt.
De inschrijvingen op de Tocht om de Noord lopen boven verwachting. Op dit moment hebben zich
562 wandelaars gemeld, waarmee bijna een kwart van het maximale aantal zich heeft
ingeschreven! Elke 500e inschrijving willen we belonen met iets bijzonders.
Bent u kunstenaar, muzikant of artiest, of hebt u een leuk spannend cultureel Gronings idee? Lijkt
het u leuk om dit wandelfestival meer luister bij te zetten? Neem dan contact op met ons via email:
info@TochtomdeNoord.nl of telefoonnummer 050-8509023.
Tocht om de Noord, www.TochtomdeNoord.nl

SPELWEEKCOMMISSIE VRAAGT HOUT!!!
De spelweekcommissie is al weer druk bezig om weer een gezellige spelweek te organiseren voor
alle kinderen van Zoutkamp.
Ieder kind kijkt weer uit naar de fantastische Huttenbouwdag - daarvoor hebben we heel veel hout
nodig. Daarom vragen wij iedereen die hout - latten, platen, oude deuren of iets dergelijks - heeft
liggen, denk even aan de Spelweek!
Neemt u even contact op met

Iede Braaksma:
Sjaak Muller:

0595-401979 / 06-20907447 of
06-47053591.

Wij zijn u er dankbaar voor!
Spelweekcommissie Zoutkamp

Oproep Visserijmuseum Zoutkamp
Visserijmuseum Zoutkamp vraagt voor de demonstratie-garnalenpelgroep geëmailleerde kommen
(grootste maat en middel).
Misschien heeft u er nog een staan achter in een keukenkastje of in de kelder en doet u er niets
meer mee. Wij willen graag het "historische"plaatje zo compleet mogelijk maken. Een emaille kom
staat natuurlijk beter in dit geheel dan een plastic "topke". Een beschadiging is niet erg.
Mocht u nog een of meerdere hebben staan en u wilt daar wel afstand van doen, neemt u dan
contact op met het Visserijmuseum 0595-401957 of
Lies Visser 0595-401834. U kunt het natuurlijk ook afgeven bij het museum.
Heel erg bedankt alvast!

Oproep onderhoud graven
Binnenkort beginnen we weer met het onderhoud aan de graven op oude begraafplaats aan de
Doornbosweg.
Mensen die een handje mee willen helpen zijn van harte welkom.
Inlichtingen bij:Dirk Lukkien tel. 401913, Hennie Zwart tel. 401590 of Hillie Postma tel. 401564.

Opening palingrokerij
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de geweldige belangstelling en de leuke kadoos,
bloemen en reacties. De opening was mede dankzij de inbreng van ons Smartlappenkoor een
groots succes.
Het zonnetje scheen tijdens de openingsspeech die gedaan werd door onze moeder Hilly-PostmaLap.
We waren onder de indruk van de speech, want we hadden haar die dag ervoor pas gevraagd of
ze de opening wou doen.
Nou, de speech was echt top moeders! Na de opening, waarbij een fuik weggehaald werd die voor
de deur hing, zong het Smartlappenkoor het Soltcamps Volkslaid en nog andere liederen. Dat
bracht de sfeer er al goed in.
De zaak liep al aardig vol en overal waren mensen, en kwamen er nog meer belangstellenden aan.
We hebben echt een geweldige avond gehad en we hopen dat we in de toekomst u nog vaak
mogen zien in onze winkel.
Familie, vrienden en iedereen die op die avond aanwezig was of belangstelling in de vorm van
kadoos of bloemen, hartstikke bedankt!
Gaele en Alma, Manon, Yoni en Mayke Postma.

Opening palingrokerij (2)
Op donderdag 17 april vond de opening plaats van de geheel vernieuwde viswinkel van Gaele en
Alma Postma. Behalve het assortiment gerookte vis is er nu ook verse en gebakken vis
verkrijgbaar.
Bij de zeer geslaagde opening, verricht door de moeder van de eigenaar, Hillie Postma- Lap waren
zeker 150 belangstellenden aanwezig.
Gaele Postma is inmiddels de vijfde generatie die op het Reitdiep vist. Het begon allemaal met
Simon Durks Postma, welke vanuit Oostwold in Zoutkamp neerstreek. Na diens overlijden nam zijn
zoon Gaele Postma het bedrijf over en viste nadien met zijn zwager Evert Kruizenga op het
Reitdiep en de Lauwers. Na het overlijden van Gaele Postma in 1938 nam zijn zoon Durk Postma
het bedrijf over, waarna opnieuw een Gaele postma, bij het afsluiten van de Lauwerszee het
palingvissen weer van zijn broer Durk overnam.
Omstreeks 1975 nam Vijko Postma dit weer over van zijn vader. Na de tragische dood van Vijko in
1988 werd alles weer voortgezet door zoon Gaele, welke er momenteel dus een ultra moderne
viswinkel plus visserijbedrijf op het Reitdiep, de Lauwers en het Hunsingokanaal aan
overgehouden heeft.
Foto en tekst: Jan van der Veen.

Herdenking Vissersramp op obs Solte Campe
Precies 125 jaar geleden werden de vissers uit Zoutkamp en Paesens Moddergat verrast door een
storm. Twintig schepen vergingen en 92 vissers verdronken: een ramp voor de nabestaanden en
de dorpsgemeenschappen. Deze gebeurtenis werd in de beide dorpen herdacht en ook de scholen
werden daarbij betrokken.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 bezochten ’t Fiskershuske in Paesens – Moddergat. Dit museum
heeft – net als het Visserijmuseum – een tentoonstelling over de ramp ingericht. De kinderen
kregen een rondleiding en bezochten het monument. Ze kregen een goed beeld van het leven van
toen en waren danig onder de indruk van de gebeurtenis in 1883.
In de onderbouw lag meer de nadruk op de zee en de visserij. Verhalen vertelster Tineke Neijman
vertelde in groep 3/4 een prachtig verhaal en alle kinderen kregen een “wensschelp” van haar. In
groep 1/2 heeft de leerkracht zelf aandacht geschonken aan het thema zee.
In de eerste week van april kwam dichter en toneelschrijver Kasper Peters op onze school. Kasper
is tevens poëzieleraar op kunstacademie Minerva. Hij heeft enthousiast en inspirerend met alle
groepen gedichten gemaakt. Samen met de kinderen beelden verzinnen, associëren en spelen
met taal! En toen de gedichten klaar waren, mochten ze voorgedragen worden. Ook heeft Kasper
zelf diverse gedichten voorgedragen, waaruit zijn enthousiasme voor poëzie bleek en werd
overgedragen op onze leerlingen. De gedichten worden verzameld in een bundel en misschien
wordt er ook nog een dvd van het project gemaakt.
Wij hebben met veel plezier aan dit project meegewerkt en tot slot geven wij een voorproefje van
de dichtbundel:
Onder de Zon
Feesten op zee met zeedieren.
In de verte hoor ik een volkslied op het eiland.
De zee is mooi blauw en helder.
Tegen de avond gaat de zon onder.
De zeevogels zingen hele mooie liederen.
Zeedieren dansen met de meeuwen in het water.
Tegen de avond gaat de zon onder.
Iris Toxopeus – groep 7

Leerlingen en team obs Solte Campe.

Concert Zoutkamp
Op zaterdag 24 mei om 20.00 uur geeft het Chr. Zoutkamper Vrouwenkoor een concert in
Zoutkamp. Het koor bestaat uit 34 leden onder leiding van Mirna Faber.
Ons repertoire bestaat uit religieuze liederen en we treden meestal op tijdens kerkdiensten en in
verzorgingshuizen. Repeteren doen we op maandagavond van 19.45 -21.45 uur. Vaste organist bij
het koor is Sjaak de Wind.
Verder werken mee aan dit
concert The Jaffo Gate Quartet,
bestaande uit 4 mannen. Ze zijn
bekend van Nederland zingt van
de E.O. De bugel en de piano
wordt bespeeld door Jan
Werkman. De toegangprijs is in
de voorverkoop € 7,50. Kaarten
zijn te bestellen via de leden of
0595-401683.

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
Ledenvergadering Dorpsbelangen 24-4-08 jl.
Donderdag 24 april is de ledenvergadering van Dorpsbelangen gehouden en er
waren 35 leden aanwezig. De jaaroverzichten van secretaris en penningmeester
zijn voorgelezen. Het aantal leden groeit gelukkig gestaag weer, maar het kan
natuurlijk nog beter. Om een gezonde financiele en emotionele band met het dorp te behouden, moet
eigenlijk iedereen lid worden. Het gaat ons natuurlijk allemaal aan.
De penningmeester vraagt van alle leden in het dorp om tijdig te betalen, omdat er vaak aan het eind
van elk jaar nog weer de nodige herinneringen moeten worden gestuurd. Dit kost natuurlijk altijd weer
onnodig veel tijd, maar ook extra geld; want de acceptgiro’s zijn ook niet gratis. En een vriendelijk
verzoek van de penningmeester om bij verhuizing even een adreswijziging te sturen naar Oomke Bos,
Julianastraat 30 of telefoon 402610.
Twee nieuwe bestuursleden zijn ingestapt. Dit zijn Sylvia de Vries en Ita Homan.
Willem Veenstra is afgetreden als secretaris en we zijn op zoek naar een enthousiaste secretaris of
nieuw bestuurslid, omdat we zeker met minimaal vijf bestuursleden moeten werken.
Er zijn nieuwe wandelroutes geïntroduceerd door samenwerking van diverse instanties door heel
Groningen heen; genaamd Groningen Loopt. Ook in Gemeente de Marne zijn er ongeveer zeven
wandelroutes bekend onder deze naam. Indien men interesse heeft, kan men daarvoor terecht bij VVV,
ZK 86 of jachthaven Hunzegat. De kosten zijn € 1,50 per route.
Dorpsvisie start na de zomervakantie in oktober. Hierin zitten zeven kaderleden die diverse mensen van
verenigingen en andere dorpsbewoners zullen uitnodigen op vergaderingen om gegevens te
verzamelen wat we in de toekomst willen in ons dorp met betrekking tot gebouwen, verkeersveiligheid,
speel/recreatieruimte, etcetera.
Thema voor de lichtweek in 2009 wordt voorlopig kinderliedjes, tenzij er misschien nog betere ideeën
komen, meld dit dan even bij een van de bestuursleden. Op 30 april zijn er geen activiteiten.
Er zijn Zoutkamper vlaggen te koop bij Yvonne Cosmetics voor € 30,00.
We willen u nogmaals vragen om lid te worden van Dorpsbelangen, zodat we financieel in de
toekomst met z’n allen sterk kunnen staan. Uw opgave kunt u inleveren bij Yvonne Cosmetics.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................
Woonplaats: ....................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vriendelijke groeten vanuit Dorpsbelangen

Jogchum en Freerktje in het zonnetje gezet
Op donderdag 24 april vond er in de Deurenloods een vergadering plaats van Dorpsbelangen
Zoutkamp. Behalve de gebruikelijke onderwerpen werd hier ook even stilgestaan bij het feit dat na
ruim 42 jaar de fam. Zijlstra per 1 januari met hun warenhuis is gestopt.
Voor Dorpsbelangen reden genoeg om Jogchum en Freerktje toch even in het zonnetje te zetten.
Behalve ondernemer was Jogchum ook zeer aktief in de Zoutkamper handelsvereniging en heeft
daar ook alle voorkomende bestuursfuncties vervuld, waaronder voorzitter. Als dank werd hun
door de secretaris van dorpsbelangen, Willem Veenstra, een klok aangeboden, waarop foto's van
hun voormalige winkel en familiekiekjes prominent aanwezig zijn.
Foto en tekst: Jan van der Veen.

Ontmoetingspunt Hunsingokade 5
Voorzichtig is het Ontmoetingspunt aan de Hunsingokade nr.5 in gebruik genomen. Jammer
genoeg laat de officiële opening laat nog even op zich wachten. Nu al is duidelijk dat het aan een
behoefte voldoet. De reacties van de bezoekers die er tot nu toe zijn geweest, zijn zonder meer
positief.
Na de eerste koffieochtend op 21 februari, die druk werd bezocht, is er op 11 maart een middag
kaarten maken en op 19 maart een middag paasstukjes maken geweest.
Voor beide middagen was veel belangstelling en de vraag was dan ook, om dit vaker te doen.
Bloemschikken zal incidenteel op het programma worden gezet, maar voor kaarten maken zal een
vaste middag in de maand worden gezocht. Let op de aankondigingen in de supermarkt en in de
hal van het Seniorencomplex. (dokter).
Er zijn twee vaste koffieochtenden in de maand, op de eerste donderdag en de derde woensdag
van de maand.
Hopelijk zal er nu gauw een conciërge aangesteld worden. Buiten de koffieochtenden om, zullen
wij dan proberen het Ontmoetingspunt zo veel mogelijk open te laten zijn.
Na een bezoekje aan de dokter, kunt u dan even bij ons binnenlopen voor een kopje koffie. Er is
dan altijd wel iemand aanwezig.
Op de het bord in de hal zal worden vermeld, of het Ontmoetingspunt die ochtend open is.
De Eettafel
Het is bedoeling dat we binnenkort starten met het organiseren van een gezamenlijke maaltijd (De
Eettafel).
Iedereen die het leuk vindt om eens met elkaar te eten is welkom.
De maaltijden worden verstrekt vanuit de keuken van ‘t Oldeheem en warm bij ons afgeleverd.
U eet dan van gezellig gedekte tafels, voorzien van een drankje.
De maaltijden bestaan uit een voorgerecht, twee soorten groenten, twee soorten aardappelen,
vlees en een toetje. De kosten bedragen €6,20.
Ook mensen die de maaltijden al van Tafeltje Dekje betrekken, kunnen deelnemen aan de
maaltijden. Er vindt dan een verrekening plaats van de maaltijden die anders thuis gebruikt zouden
worden.
De Eettafel zal voorlopig 1x per maand worden georganiseerd.
Lijkt het u leuk om een maaltijd bij te wonen, dan kunt u zich opgeven bij Baukje Zwart,
tel: 401590, of Joke de Wit, tel: 401995.
We zijn druk bezig met het maken van een programma voor het hele jaar.
Mocht u nog wensen hebben of suggesties, laat het ons dan weten.
De Beheercommissie

Open Dag Hunzegat
Zaterdag 29 maart jl. werd er weer een open
dag georganiseerd bij Haven Hunzegat.
Wederom een geslaagde dag met heel veel
bezoekers dankzij het toch nog mooie weer.
Rink van Rijn gaf een demonstratie knopen
en splitsen, hij had het er maar druk mee.
Ook werd er weer gretig gebruik gemaakt van
de aanwezigheid van Lieuwe Meijer. Lieuwe
is Verf technisch adviseur en ging met de
mensen mee om de schepen te bekijken. Dit
om zo een advies op maat te geven over het
onderhoudsplan van de schepen. Al met al
hebben we een succesvolle dag achter de
rug.

Drukte bij de demonstratie knopen en splitsen.

Zoals u in deze schudzeef kunt lezen heeft vereniging Groninger Dorpen 30 wandelroutes uitgezet.
Haven Hunzegat is een van de informatiepunten van wandelroute M1 die start in Zoutkamp en u
naar Houwerzijl en Vierhuizen leidt. Deze route is weer gekoppeld aan de overige routes in
Gemeente de Marne. U kunt de route voor €1,50 in de watersportwinkel kopen. Ook bestaat er een
verzamelbundel van alle 30 routes. Rekeninghouders van de Rabobank kunnen deze voor een
gereduceerd tarief aanschaffen.

Reünie Het Hogeland College Warffum - Uithuizen - Wehe-den Hoorn
Op 8 november a.s. is het groot feest in Wehe-den Hoorn, Warffum en Uithuizen. Het Hogeland
College viert dan haar 15 jarig bestaan. In oktober 1993 gingen de drie scholen uit Warffum,
Uithuizen en Wehe-den Hoorn verder als Het Hogeland College. De oudste school van de drie, de
voormalige HBS uit Warffum, bestaat dan 140 jaar.
Op de site van Het Hogeland College, www.hogeland.nl of
www.lustrum-hogelandcollege.nl, kan iedere belangstellende informatie vinden over dit feest en via
die site wordt iedereen die vanaf 1993 van school gegaan is opgeroepen zich op te geven voor dit
feest. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Na vele jaren met je oud klasgenoten herinneringen ophalen uit de mooiste periode van je leven
wil je toch zeker niet missen. Eerst opgeven, daarna krijg je de nodige informatie.
’s Middags vanaf ongeveer 15.00 uur tot ongeveer 8 uur ’s avonds is het feest in Wehe-den Hoorn
voor de leerlingen die daar op school zijn geweest. Daarna gaat het feest in Warffum verder voor
alle leerlingen van Het Hogeland College.
Heb je nog leuke foto’s of anekdotes, geef die dan door. Op de site staan de e-mail adressen.
Voor de afdeling Wehe-den Hoorn ligt de organisatie bij de oud leerlingen Kirsten Toxopeus, Sylvia
v.d. Klei (nu Huizenga), Michiel Elema en de leraren Christo Consten, Jacco Nijzink en Piet
Jansen. Graag zien we jullie terug op zaterdag 5 november in Wehe-den Hoorn.
Namens de reüniecommissie vriendelijke groet,
Piet Jansen

Mededeling
Schoonheidssalon De Lavendel is gesloten van 28 mei tm 29 juni 2008.
Ada van den Heuvel

Flexbus De Marne zoekt vrijwilligers/chauffeurs
Het rijden in de Flexbus is een plezierige bezigheid en je ondervindt veel waardering van de
passagiers.
Het OV Bureau Groningen Drenthe wilde –alweer ruim een jaar geleden- samen met de gemeente
nadenken over de mogelijkheid een soort buurtbusproject te starten om ook kleinere dorpen van
openbaar vervoer te voorzien De gemeente De Marne is vervolgens op zoek gegaan naar
vrijwilligers en vervolgens is in de zomer van 2006 de Stichting Flexbus De Marne opgericht. In het
najaar is met ondersteuning van het OV bureau Groningen Drenthe, de gemeente De Marne en
Arriva een dienstregeling en een route vastgesteld en is de Flexbus van start gegaan.
De Flexbus De Marne rijdt op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur ieder uur door de dorpen en heeft
in Wehe den Hoorn aansluiting op de lijndienst (lijn 65) van Zoutkamp naar Groningen. In de
ochtend en namiddag wordt vooral door scholieren uit het voortgezet onderwijs gebruik gemaakt
van de bus en in de uren overdag wordt er (in nog geringe mate) gebruik van gemaakt door
mensen (vaak ouderen) die geen auto ter beschikking hebben en van dorp naar dorp willen voor
bezoekjes of in Wehe den Hoorn over stappen op de lijndienst.
Doordat er veel gebruik gemaakt wordt door een vaste groep passagiers worden ze meestal voor
hun huis afgezet. Ook instappen kan overal langs de route door de bus aan te houden. Bij slecht
weer zetten we sommige passagiers waarvan hun huis een eindje van de weg afstaat zelfs voor de
deur af. Dit zijn dan meestal boerderijen. Ook [bijv. de Pieterpad-]wandelaar heeft de bus wat te
bieden. Via de reguliere aansluiting kan men met deze bus de wandelgebieden bereiken.
De vrijwilligers die op de bus rijden zijn overwegend gepensioneerden of vutters en ook enkelen
die rijden in het kader van een werkleerproject. Iedere vier weken wordt er een rooster gemaakt
waarin de diensten worden geregeld en rekening wordt gehouden met hun voorkeuren. Na
vaststelling van het rooster regelen ze onderling eventuele ruiling van dienst.
Iedere vrijwilliger rijdt één of meer diensten van vier uur. Er worden drie diensten per dag en op
zaterdag twee diensten gereden. Er zijn dus veel vrijwilligers nodig. Doordat er met een grote kern
van vaste passagiers wordt gereden ontstaat er een zeker ‘ons kent ons’ gevoel. Je maakt wel
eens een praatje, soms help je iemand de boodschappen in huis brengen, kortom je hebt een
persoonlijk contact met de passagiers en dat geeft een enorme voldoening.
Wat te doen om vrijwilliger/chauffeur te worden? Om vrijwilliger/bestuurder te worden kun je
contact opnemen met tel. 06-53780150 of door het formulier in te sturen. Op
www.flexbusdemarne.nl vind je dit formulier. Na aanmelding volgt een gesprek met een
bestuurslid, waarin nadere informatie wordt gegeven en je verdere vragen kunt stellen.
Vervolgens volgt een rijtest, waarin wordt gekeken of je voor passagiers prettig rijdt.
Dan volgt een medische keuring en na goedkeuring krijg je een verklaring dat je in de bus
passagiers mag vervoeren. Deze stappen zijn nodig voor de verzekering.
Tot slot rijd je met een chauffeur mee om de route en de werkwijze te leren kennen.
Ook krijg je een handboek met de noodzakelijke
informatie over hoe alles werkt.

Opening vaarseizoen
Afgelopen paasmaandag vond de opening van
het nieuwe vaarseizoen van WSV Soltcamperril
plaats. Om 10.00 uur was er eieren zoeken voor
de kinderen, waarbij het gouden ei gevonden
werd door Dirk Lukkien. Om 11.00 uur werden
als teken van de opening de vlaggen gehesen,
terwijl hierna in ZK 86 het Zoutkamper
smartlappenkoor zich van zijn beste kant liet
horen. Hierna vond nog het traditionele neut'n
schait'n plaats. Ongeveer 120 belangstellenden
kwamen op de opening af.

Foto en tekst: Jan van der Veen.

Groningen Loopt! in de lucht!
U houdt van wandelen en wilt zich laten verrassen? Dan is Groningen Loopt!
misschien iets voor u! Groningen Loopt! staat voor aantrekkelijke wandelroutes in alle windstreken
van de provincie, die gekoppeld zijn aan lokale bedrijven en organisaties. Wat kunnen deze
toeristische informatiepunten u bieden om uw wandeling of verblijf nog specialer te maken? U kunt
er alles over lezen op www.groningenloopt.nl. Hier vindt u ook de routekaarten, arrangementen en
meer informatie. Groningen Loopt is de opvolger van de bekende Struunroutes. Deze werden
uitgegeven door de Vereniging Kleine Dorpen Groningen. Routes verouderen, wensen van
wandelaars veranderen: reden voldoende voor een vernieuwingsronde. In het project
Revitalisering Struunroutes (eind 2006-begin 2008) werden de routes vernieuwd en ook nieuwe
routes toegevoegd. Deze routes werden gebaseerd op de oude routes, in nauwe samenwerking
met de aanliggende dorpen (maar liefst 110 vrijwilligers!) en ook met ondernemers als actief
betrokken partij. Belangrijk idee achter de routes is de ontsluiting van de vele kennis in en
informatie over Groningen. Een bijzonder project dus! Of er in uw directe omgeving ook routes
liggen waar dorpsgenoten aan hebben meegewerkt? Kijk eens op de website! Groningen Loopt! is
een uitgave van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD). De VGD en Stichting DBF werkten
samen aan de uitvoering van dit project. Het project werd mede mogelijk gemaakt door Leader, de
gezamenlijke Rabobanken provincie Groningen en de Provincie Groningen.
Dorpsvisie
Wat bepaalt voor u de leefbaarheid van Zoutkamp? De aanwezigheid van winkels, goed openbaar
vervoer, werkgelegenheid, passende en betaalbare woningen, een bloeiend verenigingsleven of
een veilige omgeving voor u en uw kinderen? Waarover bent u tevreden en wat wilt u graag
veranderen? Aan welke voorzieningen heeft u behoefte? Welke zaken, karakteristiek voor
Zoutkamp, moeten we behouden? Hoe ziet u de toekomst van ons dorp?
De werkgroep Dorpsvisie is druk bezig met de voorbereiding van de workshops die in oktober
georganiseerd worden en waarin ú uw mening kunt geven over bovenstaande zaken, en nog veel
meer. De ideeën die u heeft om Zoutkamp, nu en in de toekomst, voor álle dorpsgenoten een
goede plek te laten zijn om te wonen, op te groeien, te werken en te recreëren, kunt u in oktober
naar voren brengen.
De werkgroep wordt ondersteund door medewerkers van de Vereniging Groninger Dorpen. Zij
zorgen ervoor dat de ideeën en opmerkingen uiteindelijk gebundeld worden in een document: de
dorpsvisie.
De dorpsvisie is voor de komende 10 tot 15 jaar richtinggevend voor gemeente en provincie,
wanneer het gaat om beleid voor Zoutkamp. Het is niet zo, dat alles wat in de dorpsvisie staat
automatisch wordt uitgevoerd, maar gemeente en provincie kunnen er niet zo makkelijk omheen.
Door het meewerken aan een dorpsvisie, kunt u als dorpsbewoners actief meedenken en laten
weten wat u wilt. In overleg met bijvoorbeeld de gemeente staat ons dorp vervolgens veel sterker,
want het kan laten zien dat het nodige voorwerk is gedaan en dat Zoutkampers weten waarover
wordt gepraat. Gemeente en provincie staan overigens voor de volle 100% achter het idee van
een dorpsvisie en leveren een financiële bijdrage voor de totstandkoming van de dorpsvisie. Zij
zien de dorpsvisie als een belangrijk instrument om hun beleid af te stemmen op de wensen en
behoeften van dorpsbewoners.
Het is overigens niet zo, dat alleen 'grote' zaken aan de orde komen in de dorpsvisie. Er is ook
ruimte voor kleinere, minder kostbare projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
Hiervoor stelt het 'Loket Levende Dorpen' van de Provincie Groningen speciale subsidies
beschikbaar. In andere dorpen is op deze wijze bijvoorbeeld een jeu de boules baan gerealiseerd,
of goede bewegwijzering. Heeft u dus goede ideeën om met kleine aanpassingen, het leefgenot in
Zoutkamp te verbeteren, ook dan bent u van harte welkom mee te werken aan de dorpsvisie.
Wij houden u vanzelfsprekend via de Schudzeef op de hoogte. Voor meer informatie kunt u zich
het beste wenden tot de voorzitter van de werkgroep, Oomke Bos (Julianastraat 30, 402610).
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Dorpsvisie: Oomke Bos, Sylvia de Vries, Ebel Rispens, Jan Jogchum Zijlstra,
Nanko Wildervanck, Elbert van der Veen en Willy Bakker

Geachte bewoners,
In verband met de pinksterfeesten in Zoutkamp wordt voor een aantal straten in het centrum een
algeheel parkeerverbod van kracht gedurende onderstaande tijden.
Vanaf vrijdag 9 mei 06:00 uur tot dinsdag 13 mei 2008 16:00 uur ivm de kermis geldt een
parkeerverbod voor de Sluisweg vanaf de kruising met de Hunsingoweg, Schoolstraat, Dorpsstraat
vanaf de Sluisweg en het Dorpsplein.
Op zaterdag 10 mei vanaf 06:00 uur tot maandag 12 mei 2008 20:00 uur ivm de vlooienmarkt /
vrijmarkt op zaterdag 10 mei 2008 en de jaarmarkt op maandag 12 mei 2008 geldt een
parkeerverbod voor de Spuistraat, Dorpsstraat, Schoolstraat, Havenstraat en de Reitdiepskade.
Tevens geld er een parkeerverbod aan de Vishalstraat en de Reitdiepskade bij gekleurde loodsen
ivm expositie van de Oldtimer trucks.
Wij verzoeken U vriendelijk met dit parkeerverbod rekening te houden en uw voertuig(en)
elders te parkeren.
Wij wensen u gezellige pinksterfeesten toe,
Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp.

Parkeerkaart Vlaggetjesdag Zoutkamp
Alleen geldig op 12 mei 2008

Werkzaamheden Hunsingokade
Momenteel wordt er aan de
Hunsingokade druk gewerkt aan de
afronding van de werkzaamheden.Er
moet echter nog heel wat gebeuren en
is men druk bezig de kade te versterken
door middel van het heien van
betonpalen. Inmiddels is er ook reeds
een dubbele damwand geslagen.
Foto en tekst: Jan van der Veen.

Programma Pinksterfeesten Zoutkamp
Donderdag 8 mei
16:00 - 18:00 uur
Vrijdag 9 mei
16:00 uur
16:00 uur
17:00 uur
19:00 - 20:45 uur
20:00 uur
21:00 uur
21:00 uur
Zaterdag 10 mei
09:00 - 17:00 uur
10:00 uur
10:00 - 12:00 uur
10:00 - 17:00 uur
11:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
13:00 - 17:00 uur

Garnalen Party van gemeente De Marne en Stichting Vlaggetjesdag.
Voor genodigden
Opening kermis
Aankomst oud reddingsboot de Gebroeders Luden
Bezichtiging Oldtimer trucks
Voetbal wedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester
(heren en dames)
Feesttent Reitdiepskade: Spetterende feestavond met Vangrail en de Idols finalisten
Nikki Nathalie & Charlene!
Het Kombuis: Feest en Muziek !
Het Kegelhuis: Magic Sound Drive-in! Jaren 80 en 90 Disco!

13:30 - 15:30 uur
17:00 - 20:00 uur
19:00 uur
21:00 uur
21:00 uur

Kofferbakverkoop en kindermarkt
Bezichtiging Oldtimer trucks
Jurering vissersschepen
Oude ambachten verzorgd door Stichting Onstwedder Gaarv'n
Opening Kermis
Brandweerdemonstratie
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. het Visserijmuseum
Zoutkamper smartlappenkoor, De Roergangers uit Stadskanaal,
De Admiraliteitsjongens uit Dokkum en de Garnwerder Sjanters
Feesttent Reitdiepskade: Kindercircus Santelli
Ben de Banjoman
Feesttent Reitdiepskade: Ladysnight Modeshow
Het kegelhuis: Drive-in show & Artiesten!
Het Kombuis: Feest en muziek!

Zondag 11 mei
12:00 uur
12:00 - 17:00 uur
12:00 - 17:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
14:00 - 1600 uur
15:30 uur
16:00 - 17:00 uur
17:00 - 20:00 uur
21:00 uur
21:00 uur

Bezichtiging Oldtimer trucks
Visshow met diverse vissoorten en oude ambachten
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. het Visserijmuseum
Nettenboeten/splitsen wedstrijd
Garnalen pellen demonstratie
Optreden Ainrommer Shantykoor
Opening kermis
Visverkoop bij opbod t.b.v. Visserijmuseum
Joly en Terry West, Nicolien en John Enter
Het kegelhuis: Drive-in show & Artiesten!
Het Kombuis: Feest en muziek!

Maandag 12 mei
09:00 uur
09:00 - 10:00 uur
09:00 - 17:00 uur
10:00 uur
10:00 - 18:00 uur
10:30 uur
10:50 uur
11:00 - 15:30 uur
13:00 uur
13:30 uur
15:30 - 16:15 uur
16:10 uur
17:00 uur
17:00 uur

Bezichtiging Oldtimer trucks
Zangdienst in de nieuwe kerk
Opening Jaarmarkt
Opening kermis
Rondvluchten met helicopter boven Zoutkamp
Malletband Uno Animo uit Zuidwolde
Bekendmaking Koninginneschip
Optredens van Rundezangers uit Emmer-Compascuum samen met het Zoutkamper
Smartlappenkoor en De Ollerommer Vlintboksems
Inschepen op de visservloot voor het binnen halen van de Garnalenkoningin (Op
eigen risico!)
Afvaart vissersschepen
Ontvangst van de Garnalenkoningin met Hofhouding. Toespraak Garnalenkoningin
Prijsuitreiking Vissersschepen
Het kegelhuis: Drive-in show & Artiesten!
Het Kombuis: Feest en muziek!

Zaterdag 10 mei

en
Zondag 11 mei

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
Warme Bakker De Stoet trommel, Sluisweg 2c, tel.401777
Dier, kado, hengelsport Jokadie, 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
Spar 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 reparatiebedrijf, Vishalstraat 2, tel./fax 401374, b.g.g. 401205,
derde loods, zij-ingang
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

