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uitvoering toneelvereniging Dukdalf
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Voorwoord
Op de valreep: voor een ieder een gelukkig en gezond 2009 toegewenst namens de redactie van
onze dorpskrant voor Zoutkamp.
Net voor het nieuwe jaar ging de ijsbaan open en konden we op een prachtige ijsvloer schaatsen.
De ijsclub deed goede zaken zowel in de kantine o.a. met chocolademelk, koffie een ijsbeertje, als
op de baan. Op de baan werd een groot aantal schaatsers nog lid van de vereniging. De dooi is
inmiddels ingevallen en we kijken alweer uit naar een nieuwe vorstperiode, ondertussen lijdend
onder herfstweer met regen en wind.
In de eerste week van het nieuwe jaar is de commissie die samen met de Vereniging Groninger
Dorpen de nieuwe Dorpsvisie samenstelt, bijeengeweest. Samen met de VGD maakt zij nu een
selectie uit de vele voorstellen die zijn gedaan om de leefbaarheid van het dorp te behouden en te
verbeteren.
Deze voorstellen zijn gedaan tijdens een aantal zgn. keukentafelgesprekken die het afgelopen
najaar zijn gehouden voor alle inwoners van Zoutkamp toegankelijk waren.
Onze plaatselijke trots, het Visserij Museum Zoutkamp, is gedurende de wintermaanden gesloten.
Momenteel is conservator Jelle Settelaar samen met o.a. zijn vaste kompaan Sjoerd Oosterkamp
bezig met het samenstellen van een nieuwe expositie voor het seizoen 2009.
Daarnaast wordt er druk gewerkt aan de voorbereidingen voor een serie uitvoeringen in het
museum van een andere plaatselijke trots, toneelverenging Dukdalf.
In de Nederlands Hervormde kerk is op 12 december j.l. een concert gegeven door de Dame en de
Koning. Voormalig dorpsgenoot Rika Dijkstra en haar partner Wouter de Koning verzorgden een
optreden ter opluistering van de voorlichting en sponsorwerving voor de restauratie van de kerk
waar veel dorpsgenoten dierbare herinneringen hebben liggen.
Wegens groot succes vindt er nog een tweede concert plaats (zie elders in deze Schudzeef).
E.L.

Nieuws van de brandweer
Hallo Zoutkampers, even weer wat nieuws van de brandweer. Het afgelopen jaar hebben ook wij
niet stilgezeten. We zijn 37 keer uitgerukt, dat is inclusief de jaarwisselingen. Verder hebben we
verschillende oefeningen gedaan met onze buurkorpsen: met de KNRM, Defensie, Rijkswaterstaat
en bij verschillende bedrijven. Ook de realistische oefening bij Risc op de Maasvlakte, waar we
met de hele ploeg zijn geweest, was een groot succes. Daar waren verschillende scenario’s
mogelijk en het ging er meestal “heet” aan toe. Ook is er weer nieuw materiaal aangeschaft. We
hebben inmiddels nieuwe uitrukpakken en nieuwe laarzen gekregen. Verder is er op de
brandweerboot een plotter geplaatst, zodat als we in het donker met de boot uitrukken, ook kunnen
zien op welke positie we zijn op het Lauwersmeer. De beide nieuwe brandweerauto's zijn
inmiddels bij de opbouwers. De bus wordt in Leeuwarden voorzien van de striping + overbouw
communicatie middelen. Daarna gaan we in eigen beheer de inbouw achterin realiseren. Dit gaan
we samen doen, in onze vrije uren. De tankautospuit staat in Almelo waar ze inmiddels bezig zijn
met het opbouwen. Het ligt in de planning dat de bus eind januari in Zoutkamp komt en de TAS zo
rond begin mei. Dan begint het oefenen met de nieuwe TAS. Het is allemaal weer veel moderner
dan onze oude 548 en de indeling van de materialen is weer anders. Begin mei zullen jullie ons
dus vaak zien oefenen om maar zo goed mogelijk vertrouwd te worden met de nieuwe 548.
Natuurlijk laten we jullie de beide nieuwe auto's zien. We hebben een voorlopige datum
vastgesteld eind augustus 2009. We zullen er dan weer een mooie dag van maken met tal van
activiteiten. We houden jullie op de hoogte!
Namens de vrijwillige brandweer Zoutkamp, Hans Abbas

Uitrukoverzicht 2008
Datum

Plaats

Calamiteit

31-dec-07 Zoutkamp

Controleronde, twee straatbranden geblust in Ulrum

31-dec-07 Ulrum

Straatbrand in Ulrum, Noorderstraat en Spoorstraat

1-jan-08 Ulrum

Autobrand Ulrum, Nieuwstraat

1-jan-08 Ulrum

Straatbrand in Ulrum, Elensterweg en Schapenweg

1-jan-08 Ulrum

Straatbrand in Ulrum, Elensterweg

26-jan-08 Lauwersoog

Scheepsbrand UK 158, brand in nettenopslag.

1-feb-08 Zoutkamp

Automatisch brandalarm Heiploeg

2-apr-08 Lauwersmeer

Zeilboot met een bemanningslid aan boord,vermist

15-apr-08 Zoutkamp

Auto brand (2 cross auto's) H.J.Siccamastraat 15 a

11-mei-08 Lauwersoog

Buitenbrand oefenterrein Defensie (Kustweg)

16-mei-08 Ulrum

Buitenbrand in Asingapark

20-mei-08 Ulrum

Aut. Brandalarm Asingahof (loos alarm)

23-mei-08 Ulrum

Aut. Brandalarm Asingahof (loos alarm)

24-mei-08 Zoutkamp

Schoorsteenbrand (afvalverbranding in kachel) Dorpsstr.16

25-mei-08 Lauwersoog

Buitenbrand Haven nabij Broesder jachtbouw

20-6-2008 Ulrum

Automatisch brandalarm Asingahof (loos alarm)

4-jul-08 Zoutkamp

Automatisch brandalarm Heiploeg

11-jul-08 Zoutkamp

Oppervlaktewater verontreiniging, binnenhaven

19-jul-08 Lauwersoog

Ongeval met beknelling, personen Auto / Arriva bus N361

26-jul-08 Lauwersoog

Binnenbrand,restaurant Suyderoogh.

31-jul-08 Eenrum

Dier te water haven te Eenrum, teruggeroepen.

3-aug-08 Zoutkamp

wegdekreiniging nabij Hunsingobrug

28-aug-08 Lauwersoog

Scheepsbrand ZK 37, machinekamer, was al uit bij terplaatse

23-sep-08 Ulrum

Anrijding personenauto / bestelwagen, één dodelijk slachtoffer en twee gewond, waarvan één ernstig

8-okt-08 Vierhuizen

Buitenbrand, Midhalmerweg 13 Vierhuizen (afvalverbranding)

12-okt-08 Ulrum

Buitenbrand, Asingastraat nabij asingahof.

9-nov-08 Lauwerzijl

Verkeersongeval, eenzijdig, twee slachtoffers afgevoerd UMCG

27-nov-08 Zoutkamp

Wegdekreinigen Churchillweg

2-dec-08 Leens N361

Ongeval pers. Auto / tractor + aanhangwagen, 1 gewonde afgevoerd

3-dec-08 Zoutkamp

Zeiljacht vlottrekken Reitdiep

8-dec-08 Zoutkamp

Buitenbrand, Dorpsstraat 19

22-dec-08 Ulrum

Buitenbrand Kruispunt Noorderstraat / Schapenweg (bij de kerk)

31-dec-08 Zoutkamp

Controleronde uitrukgebied, straatbranden Spoorstraat en Noorderstraat / Schapenweg Ulrum

1-jan-09 Zoutkamp

Oud en nieuw brand Hunsingoweg (loos alarm, valse melding)

1-jan-09 Ulrum

Oud en nieuw brand Noorderstraat

Toneelvereniging Dukdalf
Zoals u wellicht al in de wandelgangen heeft gehoord brengt de Toneelvereniging niet het
traditionele blijspel in februari. In navolging van 't Stinkt op Zoltkamp in 2001 brengen wij in
maart 2009 opnieuw een geromantiseerd spel gebaseerd op een ware gebeurtenis in ons
dorp Zoutkamp. Dit spel wordt weer opgevoerd in het Visserijmuseum aan de
Reitdiepskade.
Al vele maanden zijn wij druk bezig met de voorbereidingen. Van alles moet geregeld
worden: kleding spelers, aankleding toneellokatie, professioneel licht en geluid etc. Het
wordt weer iets bijzonders dat kunnen we u al wel verklappen! U wordt tijdig op de hoogte
gebracht van de speeldata, aanvangstijden, kaartverkoop etc. We zien u dan.....
Spelers en bestuur Toneelvereniging Dukdalf

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw doen allerlei organisaties een beroep op
vrijwilligers om “hun bedrijf” draaiende te houden. Het zijn doorgaans organisaties met een
culturele of sociale achtergrond zoals de Molenstichting, de borg Verhildersum, Humanitas
of Vluchtelingenwerk. Vrijwilligers zijn er altijd al geweest. Ze zijn “van alle tijden”. Mensen
die hun buren, hun familie, vrienden of kennissen helpen. Zeker in dorpen en kleine
buurtgemeenschappen gebeurt dat al sinds jaar en dag. Men kent elkaar immers? Hulp
van mens tot mens, het gebeurt met een zekere vanzelfsprekendheid en het bepaalt mede
de sfeer in een dorp.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum wil een aanvulling zijn op die
bestaande situatie en coördineert de vraag en het aanbod tussen organisaties en
vrijwilligers. Zo beheert men een vacaturebank met een bestand van meer dan 150
vacatures. Iedereen kan de vacatures bekijken om te zien of er iets geschikts bij is en ook
organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen zich er melden. Op het gemeentehuis in Leens
en bij het Steunpunt in Winsum ligt een map met vacatures ter inzage. Men kan ook de
website www.vrijwilligersgroningen.nl raadplegen. Daarnaast biedt het Steunpunt de
mogelijkheid voor zowel organisaties als particulieren om te overleggen over
mogelijkheden en wensen. Er zijn niet alleen spreekuren in Leens en Winsum maar ook in
Zoutkamp, Kloosterburen, Eenrum en Ulrum. Mocht u die niet kunnen bezoeken en/of wilt
u toch eens rustig overleggen dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een
gesprek.
Doordat het Steunpunt in een groter gebied actief is zijn er meer mogelijkheden om
geschikt vrijwilligerswerk te vinden. Zo kan een inwoner van Leens zien dat er een
organisatie in Zoutkamp is die nou juist het geschikte en leuke vrijwilligerswerk biedt dat
hij/zij zich wenst. En de organisaties kunnen op deze manier meer vrijwilligers vinden.
Daarnaast kunnen zij bij het Steunpunt informatie krijgen over nieuwe ontwikkelingen
inzake het werken met vrijwilligers, over verzekeringen of vergoedingen voor vrijwilligers
en over maatschappelijke stages.
Enkele vacatures die misschien uw belangstelling wekken:
 Medewerker horecagelegenheid Insektenwereld
 Medewerker secretariaat borg Verhildersum
 Gastheer/vrouw ontmoetingspunten in de gemeente De Marne
 Baliemedewerker bij VVV in Zoutkamp
Verzorgingshuizen in onze regio (Winsum/de Marne) zijn voortdurend op zoek naar
vrijwilligers. Het gaat om ’t Oldeheem(Kloosterburen), Asingahof (Ulrum), Viskenij( Baflo),
Winkheem en 12 Hoven (Winsum). Ook bij Novo en de Noorderbrug in Winsum en de
mantelzorgondersteuning in beide gemeentes zijn vrijwilligers nodig. Er wordt door de
verzorgingshuizen hulp gevraagd bij o.a.:
 Koffie schenken, vaak 1 keer per 2 weken.
 Helpen in het restaurant waarbij de vrijwilliger mede zorg draagt voor de gezelligheid.
 Het begeleiden bij de ochtend of middag soos, het knutselen of spelletjesactiviteiten.
 Zanguurtje of begeleiden bij uitstapjes.
 Wandelen met een bewoner of een bezoekje brengen.
 Zwemmen. Sommige bewoners zwemmen graag. Een helpende hand is nodig bij het
vervoer en rondom het zwemmen.
 Fietsen op de duofiets. Sommige tehuizen hebben een duofiets. De bewoner kan
samen met een vrijwilliger een fietstochtje maken en is dan even heerlijk buiten.
Voor de NOVO-bewoners en de Noorderbrugbezoekers wordt hulp gevraagd bij het
maken van een wandeling, boodschappen doen, knutselen, koken en computeren.
Mantelzorgers zouden enorm geholpen zijn als er een vrijwilliger een paar uur de zorg
overneemt, zodat ze wat tijd voor zichzelf hebben. Vrijwilligers geven net dat beetje extra,

waardoor de dagen van veel mensen meer kleur krijgen. Wilt u dit werk doen, maar twijfelt
u? U wordt ingewerkt en krijgt vaak een cursus/training aangeboden en een vaste
begeleider bij wie u met vragen terecht kunt. Bovendien geldt: kun je een keer niet dan is
ruilen met een collega mogelijk.
Mocht u wel belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk, maar niet in de zorg dan kunt u
zich eveneens aanmelden, want er zijn ook in andere sectoren veel vrijwilligers nodig. Op
www.vrijwilligersgroningen.nl staan alle vacatures.
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
U. Mansholtplein 2, Winsum. Tel. 06-42439616. Email: vrijwilliger@sozawe-winsum.nl
Spreekuur in de Marne in de ontmoetingspunten: elke even week in Ulrum maandag van
8.45-9.45 u. Kloosterburen van 10.00 -11.00 u. en in Eenrum van 11.15-12.15 u.
Elke oneven week in Zoutkamp dinsdag van 8.45-9.45 en in Leens van 10.00-11.00 u.
Spreekuur in Winsum: woensdag en donderdag van 9.30-10.30 u.

IJspret
Woensdag 7 januari gingen de leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 van de Ichthus en de Solte
Campe samen naar de ijsbaan.
De leerkrachten hadden een toertocht
georganiseerd en de kinderen konden stempels
verzamelen. Indien de kinderen geen schaatsen
hadden, mochten ze ook rennen. Vol overgave
gingen ze bezig; sommige hadden wel 41
stempels! Ze werden daarbij aangemoedigd door
veel ouders en andere belangstellenden.
De ijsbaanvereniging had voor koek en zopie
gezorgd, waarvoor onze dank.
Al met al kon iedereen terug zien op een geslaagde ochtend!

Sfeerverlichting

De Reitdiepskade was in december prachtig versierd met mooie verlichting, zoals op deze
foto's van Jan van der Veen te zien is.

Feestelijke start werving van donateurs voor de Oude Kerk in Zoutkamp
Donderdagavond 11 december 2008 werd in Zoutkamp in de Oude (Hervormde) Kerk een
bijeenkomst georganiseerd door het Bestuur van de Stichting Oude Kerk Zoutkamp als
feestelijk start voor de werving van donateurs voor de Oude Kerk. Voorzitter Bert Brands
kon een volle kerk welkom heten met ingezeten uit Zoutkamp die nagenoeg allen een
bepaalde binding met de Oude Kerk hebben.
In verband met het feestelijke karakter van die avond vulde Rika Dijkstra met zang samen
met haar echtgenote Wouter de Koning achter de piano het eerste gedeelte daarvan met
prachtige liederen van Ede Staal en van hun eigen repertoire en natuurlijk met de nodige
anekdotes over Zoutkamp.
In de pauze werd getrakteerd op warme chocolademelk, warme glühwein en speculaas.
In en na de pauze werd de muzikale omlijsting verzorgd door een duo met als
accordeonist Theo Zant en pianist Hero Beukema .Zij speelden als achtergrond muziek
een breed repertoire waaronder kerstliederen.
Buiten was de Oude Kerk sfeervol verlicht, binnen stond de kerstboom opgetuigd met
sinaasappels aan de takken als een oude traditie.
Doel van deze bijeenkomst was om inwoners van Zoutkamp op de hoogte te brengen van
de vorderingen die tot op heden zijn gemaakt om tot restauratie te kunnen komen en om
een eerste aanzet te geven tot de oprichting van een vriendenclub, de naam van deze
club donateurs die jaarlijks gaan ondersteunen werd aan het eind onthuld en is
Kammeroaden van Olle Kerk.
De avond leverde spontaan 45 donateurs op die ieder voor een eigen gekozen bedrag
hebben ingeschreven met een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag wat wij tot op heden als
jaarlijkse bijdrage mochten noteren is € 1450,00 Hartelijk dank voor al deze toezeggingen.
Het bestuur legde uit dat er reeds een lange weg aan vooraf is gegaan maar dat de hoop
is gevestigd op een start van het project in de eerste helft van 2009.
Het wachten is op een toezegging van de Provincie en de Gemeente die naar wordt
gehoopt een groter gedeelte van de aangevraagde subsidies zullen honoreren. Goede
doelen, alsmede het bedrijfsleven in Zoutkamp deden reeds een aanzienlijk bedrag als
toezegging in de restauratie.

Foto: Jan van der Veen

Oud papier
In de maand november is er 10.500 kg oud papier opgehaald en in december 14.060 kg.

Gezocht: gidsen (m/v)
We zijn op zoek naar gidsen (m/v) die op vrijwillige basis rondleidingen door Zoutkamp
kunnen verzorgen. ‘We’ staat voor de gezamenlijke initiatiefnemers voor de
gidsenopleiding: Stichting Oude Kerk Zoutkamp en Masterplan Waddenland van het
Museumhuis Groningen.
Deze rondleidingen zullen waarschijnlijk plaats gaan vinden op zaterdagen in het
zomerseizoen en op aanvraag voor groepen. De duur van zo’n rondleiding is ongeveer
een uur tot anderhalf uur.
Voor deze gidsenfunctie is geen speciale kennis nodig die u al moet hebben. Wat u moet
weten, wordt u bijgebracht via een korte – gratis – cursus die bestaat uit twee delen. Het
ene gedeelte gaat over de verhalen die over het dorp verteld kunnen worden aan
bezoekers. Het andere, didactische gedeelte, gaat over de manier om deze verhalen over
te brengen aan een groep belangstellenden. U krijgt daarbij ook een map met schriftelijke
informatie met daarin de te vertellen verhalen en handige tips. Deze cursus zal omstreeks
eind maart van dit jaar worden georganiseerd in Zoutkamp.
In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is Zoutkamp grondig veranderd door
ingrijpende sloop en nieuwbouw, maar nog steeds is het een vissersdorp. Het is dan ook
de bedoeling om bezoekers te wijzen op zaken die aan de visserij herinneren of daar nog
steeds mee te maken hebben. Zoutkamp was bovendien meer dan 300 jaar (van 1575 tot
1879) een schans. Dit strategisch gelegen vestingwerk was van aan de monding van het
Reitdiep was van belang voor de beheersing van de aan- en afvoerroute naar en van de
stad Groningen. Bij de nieuwe inrichting van de dorpskom, enkele jaren geleden, zijn weer
sommige gedeelten van die vesting zichtbaar in het straatbeeld opgenomen die daaraan
herinneren, zoals de vestingwal bij de oude kerk en de gracht bij de Spuistraat.
Tijdens de rondleiding kunnen bezoekers daarop worden gewezen met de verhalen die
daarbij horen. Dit project is opgezet vanwege de toenemende belangstelling voor het
verleden en de vraag van toeristen om meer beleving van een bepaalde plek. Met
verhalen kan dat duidelijk worden gemaakt: bijvoorbeeld de smalle Beereboomstraat die
nog een beeld geeft van hoe de bewoning voor een veertig of vijftig jaar geleden nog was
met smalle straatjes en bescheiden vissershuisjes; het verhaal over de hervormde kerk,
die gesticht werd in 1836, zodat men niet meer via het Kerkepad naar Vierhuizen hoefde;
het verhaal over het monument bij de sluis, dat herinnert aan de ramp van 1883
enzovoort. En het is heel goed mogelijk dat u zelf ook verhalen heeft die in de rondleiding
passen. We horen die graag van u.
We hopen op aanmeldingen van mensen trots op hun dorp zijn en dat ook aan anderen
willen laten zien en horen. Aanmelding kan via Bert Brands (tevens bereikbaar voor
nadere inlichtingen, Churchillweg 44, tel. 401332 of 06 22541899) of Oomke Bos (tel.
402610).

Carbid schieten

In de Vishalstraat werd op
oudejaarsdag door een aantal Zoutkampers
flink met carbid geschoten.
Jan van der Veen heeft het op de foto
vastgelegd.

Europa Kinderhulp zoekt gastouders
Europa Kinderhulp zoekt gastouders voor drie weken in de zomervakantie.
U kunt heel veel betekenen voor:
 een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen;
 een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend;
 een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt;
 een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt;
 een kind dat niet meer huilt na een paar klappen;
 een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt;
 een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen;
 een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen, omdat er geen
papa is en mama de hele dag moet werken.
Wat in uw ogen heel gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp
heel bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind zijn, dat er
aandacht voor ze is en waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo gewoon, maar voor
deze kinderen kan dit heel bijzonder zijn want dit hebben zij misschien nog nooit mogen
ervaren. Deze kinderen zijn het meest gebaat bij rust en aandacht. Een dagje uit,
boodschappen doen, een leuke wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die voor
hen wordt verzorgd, 's avonds voor het naar bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten,
in bad gaan of onder de douche. Samen naar het zwembad, al zullen de meeste kinderen
niet kunnen zwemmen. Alleen al het idee dat ze naar het zwembad gaan en in het water
kunnen spelen, met of zonder zwembandjes.
St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “ andere” wereld. Het
probleem is echter: er zijn nooit genoeg gastouders.
Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind
voor drie weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin die
een kinderdroom waar kan maken, meldt u zich dan aan. Er staat geen vergoeding
tegenover, maar het geluk dat u zo’n kind bezorgd is onbetaalbaar.
Data kinderreizen 2007: Frankrijk 3 juli-23 juli en 18 juli-8 augustus; Nederland 27 juli-14
augustus; Duitsland 29 juni-17 en 13 juli-31 juli.
Vooral voor de Franse kinderen is het moeilijk om voor 3 weken een plekje te vinden. Ook
voor de andere reizen zijn er echter altijd meer kinderen dan vakantie plekken.
Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken ( www.europakinderhulp.nl) of contact
opnemen met mevr. A. Hommes tel. 0598-446356..
De kans dat een kind op vakantie gaat, is net zo groot als de kans dat u nu belt!

Vrijwilligers gezocht voor hoofdcollecte
Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving met een hersenaandoening of een
psychisch probleem. De kans dat het u zelf raakt is groot. Bijna 4 miljoen Nederlanders
krijgen er mee te maken. Daarbij kunt u onder meer denken aan een beroerte, migraine,
depressie of dementie. Ook ADHD, autisme, dyslexie behoren tot de hoofdproblemen. In
februari starten de Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid de
jaarlijkse hoofdcollecte. Deze collecte maakt het mogelijk om onderzoek te doen en
voorlichting te geven. Laten we samen de strijd aan gaan en geef u nu op als collectant.
Voor informatie over de collecte of aanmelden kunt u contact opnemen met promotor Akke
Hornstra tel.: 06- 13 77 84 91 of met het landelijk coördinatiepunt in Utrecht, tel. : 030-297
11 97.
Aanmelden kan ook direct op www.hoofdcollecte.nl.

januari 2009
Zoals u elders in deze uitgave heeft kunnen lezen, is op 11 december 2008
de start gemaakt met het werven van donateurs voor de Stichting Oude Kerk
Zoutkamp.
De naam van deze donateurs vereniging is geworden “Kammeroaden van
olle Kerk”.
Tijdens de avond van 11 december, en in de dagen daarna, mochten wij al
meer als 50 donateurs noteren, die een jaarlijkse bijdrage willen geven, om
onze plannen te ondersteunen.
De barometer van toezeggingen staat op dit moment op € 1690, -Een geweldig resultaat. Alle “Kammeroaden” die reeds een toezegging
hebben gedaan, hartelijk dank daarvoor !
Graag willen we u, die niet op de avond in de kerk aanwezig waren, graag
uitnodigen om ook donateur te worden. Op bijgevoegd papier kunt U Uw
gegevens invullen en ook het bedrag wat u als jaarlijkse bijdrage wilt
besteden.
Zoals u ziet is het papier geperforeerd. De onderste helft vult U in en scheurt
die uit de Schudzeef. De bovenste helft kunt u zelf bewaren.
Het is zoals Gerard Bakker, die ook het ontwerp voor de donateurs brief heeft
gemaakt, zei: De symboliek van de donatie is duidelijk. Men scheurt de kerk
a.h.w. door midden - klaar voor de restauratie. Als dank en bewijs van de
donatie houdt de goede gever alvast de torenspits.
U hoeft op dit moment nog niets te betalen. Zodra de resterende subsidie van
Provincie en Gemeente is toegezegd, en we met de restauratie gaan
beginnen, ontvangt U van ons een acceptgirokaart. Op dat moment gaat U
pas betalen.
Het door u ingevuld papier met uw toezegging wordt in de week van
2 – 7 februari 2009
weer bij u opgehaald. Legt u het alvast even klaar??
Mochten we U niet thuis treffen, wilt U dan het papier bij LAKESIDE in
de daarvoor bestemde bus doen??
We hopen dat U ook donateur gaat worden !!. Laten we samen als dorp
ervoor zorgen dat “wie met elkoar olle kerk midn in dorp hollen”

