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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

  

 Kinderspelweek 

 Lauwershage 

 Vissershuisje uit Enkhuizen terug 
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Colofon 

Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Secretaris 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
Willy Bakker tel. 407075 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne 
Tammes. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op vrijdag 26 september Kopij voor dit nummer inleveren vóór 
16 september 
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 als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) bestand. 
E-mail adres: schudzeef@gmail.com 
 
Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 
Agenda 
1ste za. v/d mnd.  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. 



  

Voorwoord 
In de vorige Schudzeef hebben we al een tipje van de sluier opgelicht. Misschien heeft u het al 
gehoord. Phanos Vastgoed BV (u weet wel van Het Hof van Saxen) heeft de kruitfabriek gekocht. 
Meer informatie hierover verderop in deze Schudzeef. 
Verder te vinden: - Een compilatie van Jan van de Veen 

- Griet Vogelzang 
- Kinderspelweek 

We wensen u een fijne vakantie en veel leesplezier en op naar de volgende Schudzeef. 
 
 
Dunnerdag 10 juli 2008 
't Hoeske van Tjark en Grietje komt weerom 
 
Vattig joar leed'n is't alweer. Haalf Soltkamp wer ofbrook'n. Minsen wern oetkocht deur gemainte 
en hoezen wer'n achtermekoar sleupt. Veur summige bewoners 'n zeeg'n. Veur de jeugd van dou 
'n feest. Veur Soltcamp 'n drama. 
 
Ien al zien wieshaid haar gemainte besloot'n dat mit 't oafsluut'n van Lauwerszee d'r een neie 
toukomst veur Soltkamp open laag. Soltcamp sol mit liften in de voart der volkeren. Deurtastend 
wer dreikwart van 't olle dorp oafbrook'n. Hoezen aan Spuistroat sums stain veur stain Ongeveer 
vieftien hoezen ging'n noar Enkhoezen tou. Grootse plann'n veur tounemend toerisme. 
 
Moar kwam niks van terecht. Houveul joar'n hemm'n wie nait ien 'n dörp woont mit onbebouwde 
goat'n en lege stroat;n. 
 
Plann'nmoakers bleek'n toch nait zo deurtastend as dat ze deed'n veurkomm'n. En de gemiddelde 
toerist kwam ainmoal en haar het doarnoa ook wel zain. 
 
Burgemeester vertrok ook noar Enkhoezen en doar kreeg'n ze een prachtig mooi 
"Zuuderzeemuseum" 't mooiste was dat 't Enkhoester museum opbouwd wer noar 't dorpsplan van 
ons Soltkamp. 
 
Begun tachtiger joar'n begonn'n ze weer wat te bouw'n ien 't dorp en geloidelijk aan wer 't weer 
een hailluk beetje meer bewoonboar. 
 
Wie zitt'n nou ien zummer van 2008. 
Sleepboot "Paul Krüger" van Evert Bol 
brochte hoezen noar Enkhoezen tou en 't 
tjalkje de "Bruinvisch" brocht Tjark zien 
hoeske weerom. 
 
Dunnerdag 10 juli kwam er noa 'n 
rondtocht over 't Iesselmeer aan op 
Lauwersoog en wer noar Soltcamp 
begelaid deur reddingsboot "Gebroeders 
Luden" en ons museumschip "ZK 4 
Albatros". 
 
Soltcamp blied en deur wetholler 
Hiemstroa en dochter van leste bewoner, 
Greta Kuiper-Visser wer 't hoeske ien ontvangst noom'n. 's Oavends wer de "Bruinvisch" verhoald 
noar olle dreugerij van Bolt aan 't Hunsingoknoal. Deur vrijwillige brandweer van 't dörp, wat 
vrijwilligers en 'n kroan van Rousant wer 't schipke löst en 't hoeske ken doar een joar ien opslag 
blie'm. 
Nou nog 'n plakje ien 't dorp. 
 
E.L. 



  

KINDERSPELWEEK 2008 
Van 5 augustus t/m 8 augustus 

Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur 

Vanaf groep 1 t/m 8 van de basisschool 
 

 
 

Ook dit jaar organiseren we weer een Spelweek. Als thema hebben we gekozen “Zon, 

zee en strand”. Op dinsdag gaan we hutten en strandhuisjes bouwen. Op woensdag 

gaan  we knutselen. Van 16.00 uur tot ongeveer 18.00 uur is er een “Kindermarkt”! 

De “Survival” is op donderdag. ’s Avonds gaan we met de boswachter op stap en 

blijven we slapen. Vrijdag gaan we kanoën en met de Natuurschool op pad. Voor de 

kleuters hebben we ook weer een leuk programma samengesteld (donderdag vrij). 

Wil jij dit jaar meedoen aan die gezellige spelweek, geef je dan op ! 

KOSTEN: voor de gehele week 7,50 euro. 
 

GEVRAAGD: bruikbaar HOUT (spijkervrij) – GORDIJNEN – BEHANG. Dit kunt u 

doorgeven aan Iede of Sjaak, dan wordt het zaterdag of maandag voor de Spelweek bij 

u weggehaald. 

Telefoon Iede Braaksma: 401979 en of Sjaak Muller 06-47053591 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naam kind:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Schooljaar 2007/2008 groep:  ---------------------------------------------------------------------------  

Zwemdiploma: ja/nee.  

Naam vrijwilliger(ster):  ---------------------------------------------------------------------------------  

wil graag meehelpen op de volgende dag(en): 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Briefje inleveren bij Frieda Buitjes, De Schans 25, Tini Zijlstra, Churchillweg 18 of  

Iede Braaksma, De Schuit 3. 

 

TOT ZIENS OP DINSDAG 5 AUGUSTUS !!!!!!!!! 
 



  

KINDERSPELWEEK 2008 

 
De deelnemende kinderen worden op dinsdag 5 augustus tussen 

9.00 u. en 9.30 u. opgehaald bij de volgende 

HALTES 

Veldje Beatrixstraat 

Veldje De Schuit (nr. 33) 

Bibliotheek 

Dorpsplein 

****************************** 

 

Woensdag 6 augustus gezellige 

KINDERMARKT 

 
Van 16.00 tot 18.00 uur 

Sportpark Toercamp 

****************************** 
     

 GEVRAAGD 
HOUT (spijkervrij) - GORDIJNEN –  

BEHANG. Dit kunt u doorgeven aan 

Iede Braaksma telefoon: 401979   

                           of 

Sjaak Muller telefoon 06-47053591 

GEVRAAGD 



  

Stichting Oude Kerk Zoutkamp 
 
In ons vorige bericht schreven we, dat het bestuur druk bezig is met de plannen voor de restauratie 
van de Oude Kerk. Alle voorbereidende werkzaamheden gaan daarvoor door. 
In de afgelopen maanden hebben we van diverse fondsen een financiële toezegging gekregen 
voor de restauratie en herinrichting van de kerk. 
Van het begrote bedrag is nu ongeveer 75% binnen en er lopen nog een aantal aanvragen. 
Onze begroting voor die restauratie en herinrichting bestaat eigenlijk uit een 4 tal onderdelen. Die 
onderdelen zijn: 

1. een bijdrage uit diverse fondsen; 
2. een eigen bijdrage; 
3. een bijdrage van sponsoren ter plaatse, en van een donateurs vereniging; 
4. als laatste (maar meest belangrijke) een bijdrage van de provincie en gemeente. 

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding voor de fondsenwerving van sponsoren en het 
opzetten van die donateurs vereniging. Met de uitvoering van het  eerste onderdeel gaan we in 
augustus van start. Het tweede gedeelte hopen we in september/oktober te gaan uitvoeren. 
Daarover zult u ongetwijfeld nog veel meer horen. 
Voor de toezeggingen van provincie en gemeente is ook de dorpsvisie van belang. Ook hieraan 
wordt door een andere club gewerkt en dit zal na de zomer ook zijn beslag krijgen.  
Nu in de vakantietijd staat alles even op een laag pitje. 
Wij, als bestuur, blijven echter bezig en zullen u in de volgende Schudzeef weer verder informeren. 
 
E.H. Brands 
 
 

Bedankt 
Zoals u misschien weet was mijn fiets gestolen. Hij is weer terecht. Ze waren de tochtsloot aan het 
schoonmaken en daar kwam mijn fiets boven water. Mike Ruben en Stijn hartstikke bedankt dat 
jullie mij mijn fiets hebben teruggebracht. Super. 

Groetjes van Claudia de Boer 
 
 

Zorgrecreatiepark Lauwershage 
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen heeft Phanos Vastgoed BV het terrein van 
Muidenchemie gekocht. In samenwerking met zorggroep Noorderbreedte wil Phanos daar 350 
recreatie woningen realiseren voor mensen met een zorgbehoefte en hun familie. Dit zal jaarlijks 
500.000 bezoekers aantrekken. 
Ongeveer de helft van het terrein wordt toegevoegd aan het aangrenzende natuur gebied. Een 
deel zal bestemd zijn voor recreatie. De initiatiefnemer voorziet dat het project permanent werk zal 
bieden aan 200 mensen waarvan 75 direct uit de omgeving. En tijdens de bouw is er natuurlijk ook 
werkgelegenheid. 
Voorlopige inrichtingschets:  

 350 wooneenheden 

 Centrale voorzieningen 

 Architectuur in lokale stijl 

 Aantrekkelijke landschappelijke inpassing m.b.v. Piet Oudof 

 Wandel en fietsmogelijkheden 

 Educatie en informatiecentrum 

 Zeehondencrèche Lenie 't Hart 
Het begin van de bouw wordt verwacht eind 2008; de opening zal plaatsvinden in 2010. 
Meer informatie is te vinden op internet:www.zorgrecreatieparklauwerhage.nl.of 
www.lauwerhage.nl. 
Alles is nog afhankelijk van een paar toetsen, maar daar komt in de toekomst vast duidelijkheid 
over. 
 



  

Concert 
Op vrijdagavond 11 juli vond er in de binnenhaven een concert plaats met een oude 
kromhoutmotor uit 1917 van de tjalk de bruinvisch van Cees Dekker uit Harlingen. Aanleiding was 
de terugkeer van het huisje van de familie Visser, dat tot de jaren tachtig in de Spuistraat stond en 
dat werd teruggegeven door het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Muzikant Hans Hoeksema uit 
Groningen componeerde voor deze bijzondere gelegenheid een muziekstuk. Hij had een tweetal 
muzikanten uitgenodigd, Willem Jansen, een van Neerlands grootste (letterlijk en figuurlijk) 
percussionisten, en Peter sijbesma, basgitarist en pianist. Ook deden er mensen uit ons dorp mee. 
Carin de Wind, Sjoukje Tjoelker en Dineke v.d.Leest verleenden als vocaal trio hun diensten. Om 
half acht begon het concert. Het vocale trio zong ondersteund door het indrukwekkende geluid van 
de drie muzikanten (Hans Hoeksema speelde zelf mee op Afrikaanse jambee trommels) en het 
stampende geluid van de kromhout van Cees Dekker. Het lied was niet altijd even goed te 
verstaan, daarom geven we nu even de tekst weer; 
Een vissershuis uit Zoutkamp per Bruinvisch uit Enkhuizen, per bruinvisch uit Enkhuizen 
De Kromhout staat te stampen, het huisje ligt in 't ruim uitgevloerd ruim uitgevloerd het huisje ligt 
ruim uitgevloerd 
Er zijn nog huisjes spoorloos, wie weet worden die nog binnenkort ontdekt, binnenkort ontdekt, wie 
weet wel binnenkort ontdekt 
Het werd een speciale gebeurtenis, een stel geweldige muzikanten en een dieselmotor, die aan 
het eind van het concert nog een indrukwekkende solo weggaf; de uitlaatpijp werd door schipper 
Cees verwijderd, een drietal bemanningsleden hielden vervolgens pijpen van verschillende lengte 
boven het gat waar de uitlaatpijp had gestaan! Dit gaf een heel apart effect; iedere pijp had door 
het verschil in lengte een 
eigen klank. Iets na 
achten was het concert 
ten einde. De 
toeschouwers waren het 
nog lang niet zat, wat 
natuurlijk een teken is 
dat het concert in de 
smaak viel. Wie weet is 
een soortgelijk concert 
wel iets om vaker te 
organiseren. We hebben 
er een hele mooie locatie 
voor, onze binnenhaven. 
 
Sjoerd Moes 
 

 

 

 
 
Avontuurlijk Groningen 
Ooit wel eens op één dag gewandeld dwars door borgen, molens, middeleeuwse kerken, 
(openlucht) musea, huiskamercafe's, een steenfabriek, een zeeaquarium en nog veel meer? Loop 
dan mee in één van de etappes van de Tocht om de Noord. Een wandelfestival waarbij u van de 
éne beleving in de andere valt.  
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, variërend van het wandelen dóór een geheimzinnig gebouw, op goed gevoel je weg 
vinden in een stenen doolhof, tot het beleven van een bijzonder Gronings avonturenspel. 
Tocht om de Noord, tel: 050-850 90 23 / 06-22 397 307, www.TochtomdeNoord.nl  



  

 



  

 
 

De Slag om Zoutkamp op DVD 
 

Heeft u al een DVD van de Slag om Zoutkamp? Nee? Dan is het nog niet te laat. 
Er zijn nog ca. 20 op voorraad en die willen we ook graag nog kwijt.  
Ze zijn te koop bij Yvonne Cosmetics aan de kassa. 
 
 
Bedankje 
 
Alle patiënten van de huisartsenpraktijk 
Zoutkamp heel hartelijk bedankt voor uw 
belangstelling en meeleven rond mijn afscheid 
als assistente. De reischeque heeft mij 
overdonderd en ook de vele cadeaus, kaarten 
en lieve woorden. Het was geweldig. 
Ook wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat 
u mij hebt geschonken de afgelopen 22 jaar. 
Ik zal u missen. Misschien tot ziens in Ezinge. 
Mijn adres is: Slagtersrijge 1, 9891 AN Ezinge, 
tel. 0594-621985 
 
Griet Vogelzang 
 
 
Collecte Nederlandse Rode Kruis 
 
De Nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis was dit jaar een groot succes. Voor 
Zoutkamp was de opbrengst € 571,19 en voor de gemeente De Marne was de totale opbrengst € 
4.110,00. 
Degene die zich dit jaar hebben ingezet voor de collecte heel hartelijk bedankt, want zonder hun 
medewerking kan het werk van het Nederlandse Rode Kruis niet gedaan worden.  
  
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling De Marne 
 

 

Gevonden 
 
Op 10 juni is er een dameshorloge van het merk Seiko gevonden ter hoogte van de Prins 
Bernhardstraat 18. Is deze van u, dan kunt u contact opnemen met Hermie Blom of met de 
redactie van De Schudzeef. 
 



  

Van uw wijkverpleegkundige: over het leven na een beroerte 
 
Het is al gezellig druk als ik rond vijf uur binnenkom. De meeste mensen zijn in gesprek maar hier 
en daar kijkt er iemand nieuwsgierig op en klinkt: “hé zuster!”. 
‘Samen verder’, de patiëntenvereniging voor CVA patiënten en hun familieleden houdt een CVA-
café in het Gorechthuis in Haren. Een echt café, waar lotgenoten, familie en vrienden elkaar in een 
ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en informatie kunnen krijgen. Een beroerte verandert jouw 
leven en dat van je familie immers voor altijd.  
 
Een aantal mensen is bekend. Nadat ze uit het ziekenhuis of revalidatiecentrum kwamen, heb ik 
hen als Wijkverpleegkundige Neurologie van Thuiszorg Groningen begeleid om het dagelijkse 
leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken. Zal meneer de hengel weer uit de schuur halen 
en met zijn scootmobiel de waterkant opzoeken? Vinden meneer en mevrouw een betaalbare 
camper waar ze samen weer mee uit de voeten kunnen? Hoe is het contact met familie en 
vrienden? Wij helpen ze grip te krijgen op de nieuwe situatie en proberen een isolement te 
voorkomen. Soms zit dat in maar heel kleine dingen, als een leuke dagbesteding, boekenclub of 
computerprogramma’s. Leuke dingen van waaruit een persoon weer verder kan mét de 
beperkingen die het CVA veroorzaakt heeft.  
 
De begeleiding vanuit Thuiszorg Groningen sluit ik na ongeveer een jaar af, echter de gevolgen 
van een CVA kunnen blijvend zijn. In het café blijven patiënten en hun direct betrokkenen met 
lotgenoten ervaringen uitwisselen en leren ze van elkaar. Ik vind het fantastisch om na mijn laatste 
bezoek te zeggen: “Wellicht tot ziens in het café!”  
 
Wilt u meer informatie over het CVA-café of over hulp na een CVA? Bel dan met het 
klantencontactcentrum op nummer 0900-8615 (lokaal tarief).  
 
Met vriendelijke groet van uw wijkverpleegkundige 
 
 
Stichting Vaarwens 
 
Hierbij wil ik u aandacht vragen voor een bijzonder initiatief. M.S. Meander en Stichting Vaarwens 
vaart dagtochten met terminale en ernstig zieke kinderen en volwassenen. Deze maand vaart zij in 
de provincie Groningen vanuit Zoutkamp en Lauwersoog. Vanuit Zoutkamp gaat de tocht via het 
Lauwersmeer naar de Waddenzee en vanuit Lauwersoog vice versa. Hierbij worden o.a. 
Restaurette Schierzicht, Visserijmuseum Zoutkamp en Palingrokerij Gaele Postma aangedaan. 
Naast jachthaven Hunzegat en jachthaven Noordergat  sponsoren ook deze bedrijven Stichting 
Vaarwens.  
 
Met vriendelijke groet, 

Stichting Vaarwens, www.stichtingvaarwens.nl 
 
Comité van aanbeveling: 

 Burgemeester J. Wallage - Gem. Groningen                                       

 Burgemeester M.J. Cohen -  Gem. Amsterdam  

 Dhr. Jan van den Bosch - presentator Hour of Power.  

 Dr. A. Moesker - Anesthesist Refaja Stadkanaal  
 



  

De laatste loodjes… een berichtje van de Solte Campe 
 
De laatste weken staan in het teken van afscheid en afsluiten, maar ook voorbereidingen treffen 
voor het nieuwe schooljaar. Het lesrooster moet gemaakt worden, de vakantieregeling, de gymzaal 
gehuurd, een nieuwe schoolgids, enz.  
Hoe zagen onze laatste weken van het schooljaar 2007/ 2008 er -naast de gewone, dagelijkse 
lessen- ongeveer uit? 
Maandag 2 juni vertrokken er twee bussen: groep 1 en 2 gingen op schoolreis naar Het 
Sprookjeshof in Zuidlaren en groep 3 tot en met 6 vertrokken naar Duinenzathe in Appelscha. Een 
mooie dag en iedereen weer heelhuids thuis, al leek het daar eerst niet op: de bussen waren leeg! 
Voordat de ouders erg ongerust werden, kwamen de kinderen gelukkig te voorschijn. 
Groep 7 en 8 gingen drie dagen naar Roden. Het was een echt Oranje-kamp, met als klapstuk de 
wedstrijd tegen Roemenië. 
De sportdag stond in het teken van de Olympische Spelen. De kinderen van de Solte Campe, de 
Ichtusschool en de beide scholen uit Ulrum vertegenwoordigden allemaal een land en kregen na 
afloop een Olympisch diploma. 
De laatste woensdag werden de verjaardagen van de juffen en de meester gevierd. Het thema 
was ‘piraten’. De kinderen mochten als piraten verkleed op school komen en deden allerlei 
piratenspelletjes en werden uiteraard getrakteerd op piratenlekkers. 
De ouderraad organiseerde de laatste schooldag een Vossenjacht; de kinderen zochten in 
groepjes in de buurt van de school naar de vossen; van iedere vos kregen ze een letter en alle 
letters vormden samen een woord. Daarna namen we afscheid van Johnny, Kimberley, Vijko, 
Ricardo, Marko, Anouk en Mark en wensten ze veel geluk op het voorgezet onderwijs. Ze kregen 
van de school een pen, een mooie map voor alle schoolspullen en een foto. De kinderen hadden 
ook voor de juffen en de meester een cadeau: een prachtige foto van de groep. Deze foto komt op 
onze ‘eregalerij’ te hangen: op deze muur hangen foto’s van de groepen 8 van de afgelopen jaren. 
Twee hoogtepunten van het afgelopen jaar waren de herdenking van de Visserijramp en de BOS-
activiteiten. Ter gelegenheid van de herdenking van de visserijramp waren er inspirerende lessen 
van de dichter, bezoek aan het museum en ook nog een boek: we verheugen ons op de 
presentatie en zijn natuurlijk erg nieuwsgierig. De activiteiten van BOS (Buurt, Sport en Onderwijs), 
een initiatief van de gemeente De Marne en gecoördineerd door het Huis van de Sport, waren erg 
leuk. De kinderen kregen de gelegenheid, zowel onder schooltijd als na schooltijd, om mee te doen 
aan allerlei sporten, zoals circusgymnastiek, snorkelen, enz. 
Wij wensen allen een fijne vakantie en hopen ook volgend jaar een mooi schooljaar met elkaar te 
beleven. 
 
Leerlingen en team van obs Solte Campe. 
 
 
Uitschakeling Nederlands Elftal gunstig voor de speeltuinvereniging de Regenboog 
 
Vorige week werd de penningmeester van de speeltuin aangenaam verrast door een gift van 
€36,55.  Het bleek de inleg van de poule te zijn die was gemaakt voorafgaand aan de wedstrijd 
van Nederland tegen Rusland in café het Kombuis. Aangezien niemand van de deelnemers vooraf 
had ingeschat dat het Nederlands elftal kansloos van de mat werd gespeeld, bleef de pot gevuld. 
Gezamenlijk werd door de deelnemers een goed doel gezocht en gevonden in de vorm van de 
speeltuin. Namens bestuur en de kinderen van Zoutkamp hartelijke dank. 
Graag wil ik bij deze ook dhr. of mevr. Smiers hartelijk danken voor de jaarlijkse gift die wij nu al 
een aantal jaren achtereen mogen ontvangen. 
 
Peter Postma 
 
 
Oud papier 
 
In de maand april is er 10.440 kilo papier opgehaald, in mei 13.520 kg en in juni 10.800 kilo. 
 



  

Peutergym 
 
Heb jij ook een peuter die graag beweegt? 
Gymvereniging D.O.S. Ulrum wil graag weer een peutergroep opstarten! 
Bij genoeg aanmeldingen beginnen we op woensdag 13 augustus a.s. Ter kennismaking mag je 
peuter 2 x gratis meedoen. 
 
Wat is peutergym?  
– spelenderwijs leren omgaan met het kunnen van je lichaam 
– rollen, gooien en vangen met ballen 
– spelletjes doen op muziek 
– vertrouwd raken met de toestellen (trampoline, brug, klimrek, glijbaan) 
 
Waar? Gymnastieklokaal Borgweg 1, Ulrum 
Wanneer? Iedere woensdag, behalve in de vakanties 
Hoe laat? 15.00 – 15.45 uur 
Leeftijd: 2½ – 4 jaar (daarna schuift je kind door naar de kleutergroep) 
 
Voor vragen en/of opgave kunt u terecht bij:  
Joke Pruim (0595-402545) of Nicole Tuma (0595-402566) 
 
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.gymverenigingdosulrum.nl 
 
 
Activiteiten van gymvereniging DOS Ulrum 
 
Bij gymvereniging DOS ULRUM kun je volop bewegen! 
Wij bieden de volgende activiteiten aan: 
- Gymnastiek voor peuters, kleuters en schoolkinderen tot 18 jaar 
 woensdags van 15.00 – 15.45 uur 
  vrijdags van 15.45 – 16.30 uur groep 1 & 2  
  van 16.30 – 17.15 uur groep 3 & 4 
  van 17.15 – 18.00 uur groep 4 & 5 
  van 18.00 – 18.45 uur groep 6 & 7 
   van 18.45 – 19.30 uur groep 8 & 12+   
- Turnen 
    woensdags van 15.45 – 17.15 uur jongere groep 
     van 17.15 – 18.45 uur oudere groep 
 
-  Aerobics  
 donderdags van 19.45 – 20.30 uur  
- Damesvolleybal 
   donderdags van 20.30 – 22.00 uur 
- Ouderensport 50+ 
 dinsdags  van 15.30 – 16.30 uur  

(contactpersoon Meina Haaksma tel. 0595-402758) 
- Stratenvolleybal 
    jaarlijks rond mei/juni 
Voor alle activiteiten geldt dat men 2 x gratis mee mag doen! Aanvullende informatie is te 
verkrijgen bij  Joke Pruim (0595- 402545) of bij Nicole Tuma  0595-402566. 
 
 
Oproepje 
 
Wie wil volgend jaar de Nijmeegse Vierdaagse met mij lopen? We beginnen te trainen in maart. 
Anja Woddema, 401320 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Noorderschans”, Hunsingokade 9, 9974SP Zoutkamp 
 
In augustus gaan we van start met fitness en bewegingsgroepen. In een vertrouwde omgeving 
kunt u onder deskundige begeleiding werken aan uw conditie. Trainingstijden in overleg, waarbij 
wij zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan uw wensen.  
Voor verdere inlichtingen, mogelijkheden en tarieven kunt u bellen: 0595-402018 (inspreken op het 
antwoordapparaat, wij bellen u dan terug) of mailen naar:  fitnesszoutkamp@gmail.com  
Team Fysiotherapeuten, Fysiotherapie Wijers, Ulrum en Zoutkamp 
 
 

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
Romans 
Allende, Isabel – De som der dagen 
Andrews, Virginia – Verwaaide bladeren (fam. griez.) 
Anna, Threes – De stille stad 
Austin, Lynn – Ware liefde ( hist. prot.) 
Baantjer, A. C. – De Cock en de moord in de hondsdagen (det.) 
Beijnum, Kees van - Paradiso 
Bernlef – De pianoman (psych.) 
Boersma, Marelle – Complex (thril.) 
Bredow, Katarina  von – Expert in blozen 
Brouwers, Jeroen – Datumloze dagen 
Burgers-Drost, Julia – Quincy (fam. prot.) 
Coelho, Paulo – Brida 
Coetzee, J.M. – Als een vrouw ouder wordt 
Connelly, Michael – Blind vertrouwen (det.). 
Cook, Robin -  Kritiek 
Cornwell, Patricia  - Dodenrol (thril.) 
Dorsten, Johan van – Lied aan Vecht en Vaart (streekr. prot.) 
Februari, Marjolijn – De literaire kring 
Fyfield, Frances – De schuilkamer (thril.) 
Grisham, John – De aanklachr (thril.) 
Jansson, Anna - Zondebok 
Jubileumomnibus, nr. 90 (fam.) 
Kasper, Xenia – 32 C : 1 baby, 1 moord & 1 perfecte man (rom. thril.) 
Kellerman, Jonathan & Kaye – Misdadigers (det.) 
Kelly, Cathy – Ik moet je iets vertellen (rom.) 
Lennox, Judith - Moederziel 
Lewis, Beverly – De breuk (fam. prot.) 
Luiten, Hetty – De bekentenis 
Mankell, Henning – Italiaanse schoenen 
Mazzarelli, Nicole – Diepe stilte (fam. prot.) 
Meer, Olga van der – Die ene, gouden zomer (fam.) 
Meijsing, Doeschka – Over de liefde 
Mercier, Pascal – Nachttrein naar Lissabon 
Middelbeek, Mariëtte – Dior & dennenbomen (rom. hum.) 
Nesbǿ, Jo – De verlosser (thril.) 
Noordervliet, Nelleke – Snijpunt (psych.soc.) 
Oosterbroek-Dutschun, Annie – Toch kwam de ware liefde (fam.) 
Otten, Almar – Verdwenen chemie (det.) 
Patterson, James – Tweestrijd ( thril.) 
Peinkofer, Michael – De schaduw van Thot (thril. hist.) 



  

Peper, Rascha – Vingers van marsepein 
Poel, J. F. van der  - In de storm van dit leven (fam. prot.) 
Rankin, Ian – Een kwestie van bloed (det.) 
Regard, Conny – Ik huur een man 
Reichs, Kathy – Tot stof vergaan (thril.) 
Rietman, Helene – De passant (thril.) 
Sandford, John – Verborgen boodschap (thril.) 
Saris, Leni – De zee als bondgenoot (fam.) 
Shriver, Lionel – We moeten het even over Kevin hebben 
Sietsma, Anne – Mayke (streekr. hist.) 
Small, Beatrice – De Schotse bruid ( hist. rom.) 
Steel, Danielle –De kroonprinses (rom.) 
Steemers, Nicolet – Zachte heelmeesters (thril.) 
Trosell, Aino – Als het hart nog slaat (thril.) 
Verkerk, Anita – Princess Flirt (rom. hum.) 
Verlinden, Roos – Hé hallo (rom.) 
Vincenzi, Penny – Een fatale affaire (rom.) 
Voors, Barbara - Dooi 
Waal Simon de – Pentiton (det.) 
Wageningen, Gerda van – Vertrouwde haven (streekr. prot.) 
Walker, Diann – Ondersteboven (rom. prot.) 
Willig, Lauren – Het geheim van de zwarte tulp (hist. rom.) 
Zandstra, Lucas – Sis’s winterlied (hist. bio.) 
 
Informatieve boeken 
365x leukedingendoen 
Abdolah, Kader – De boodschapper 
Adelmund, Martijn – De verborgen geschiedenis van de Oranjes 
ANWB Campinggids 1: Europa West 
ANWB Campinggids Nederland, België, Luxemburg 
Berk, Marjan – Rijk 
Braam, Stella – Ik blijf thuis 
Burgers , Rutger – De mooiste bergwandelingen van Nederland 
ampinggids Europa 
Canon van Groningen 
Draaisma, Douwe – De heimweefabriek 
Driessen, Nathalie – Aan tafel met Anja Schuurman 
Dyer, Wayne W. – Leef in balans 
Eurotop campings 
Examentraining motorfiets; de oefenvragen 
Examentraining personenauto; 820 oefenvragen 
Falkenburg, Violet – Later is vandaag  
Frankrijk (Capitool reisgids) 
Graaf, Leane de – Sicker-V-Stitch: bloemen 
’t Hart, Maarten – Het dovemansorendieet 
Hul, Marian van der – De man die zijn hart verloor 
Huren op de camping, 2008 
Ierland (Capitool reisgids) 
Janssen, Joop – Drents – Friese landschappen; grenzenloos natuurlijk 
Keuls, Yvonne – Lieve koningin 
Livesey, Jack – Pantservoertuigen 
Manen, Conny van – Grijs en wijs 
Merckx, Kris – Second life 
Noord – Spanje (Capitool reisgids) 
Oefenboek Rijbewijs B 
Plas, Tiny van der – Mandalakaarten met theezakjes en meer… 
Ramsay, Gordon – Fastfood 
Richards, Susan - Laatmemaar 
Scheepmaker, Anne – Eten met de Oranjes 
Scheffer, Ilse – Moreheads in 3D. 
Theorieboek rijbewijs B 
Verschoor, Corrie – Traktatie toppers 
Wind, Pierre – De kers op de appelmoes  



  

DIER KADO&WOONDECORATIES 

               JOKADIE 
   Nu vollop groninger streekproducten 
    o.a. jam,wijn,sap,mosterd,siroop!! 
  Ook leuke groninger streekmanden leuk 
om te geven bij bijv, ziekte,verjaardag enz 
 
Wij hebben ook leuke rompertjes,mutsjes, 
  t shirts met de tekst: ik kom oet grunnen! 
 
Tiende zak honden/katten voer vanaf 7kg  
       voor de helft van de prijs!!!! 
o.a. hills royal-canin carocroc/cat cavom 
 
     Frontline bolfo vitaminthe bogena  
diverse soorten voor ontwormen/vlooien! 
 
Telescoop hengels div maaten de tweede  
voor de helft* van de prijs!!!*goed koopste helft vd prijs 

 
 

  Werphengel 27,50 nu 22,50(rood van kleur) 

 
 

Dier kado&woondecoraties JOKADIE 
  sluisweg 2b,Zoutkamp,0595 401066 

         wij bezorgen ook gratis in gem de marne 
 
Karin Wolters 
 
 



  

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
 

Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten 

Café De Boeter, Reitdiepskade 2 

Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992 

Warme Bakker De Stoettrommel, Sluisweg 2c 

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 m.u.v. zondag 

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 

Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag 
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking 

Postkantoor, Dorpstraat 1 (Postkantoor Bergstra), tel 401382, iedere dag open m.u.v. 
zondag 

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 

Hengelsport Zoutkamp, Churchillweg 26 

Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten 

Zijlstra’s Tweewieler en Reparatiebedrijf, Vishalstraat 2, 401374, b.g.g. 401205 


