nummer 5, september 2009

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:

 Open Dag Brandweer
 Ontmoetingspunt
 Vrijwilligerswerk

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
Acquisitie
Redactie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne
Tammes.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef komt uit op 14 november. Kopij voor het volgende nummer inleveren
vóór 4 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 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
17 t/m 25 okt. Lichtweek
3 oktober
Overdracht tankautospuit en nieuwe PM wagen
Brandweer Zoutkamp
14 oktober
Brandwondencollecte
29 oktober
Lezing over Rottum in het Ontmoetingspunt
6 november
Dag van de Mantelzorg
12 november Kunst & Kitsch in het Ontmoetingspunt

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.

Volleybalnieuws
Gezocht: Sportieve en gemotiveerde leden.
Ben je sportief en vind je het leuk om in een team te spelen, kom dan op dinsdagavond vanaf
19.00 uur volleyballen in de sporthal van Zoutkamp.
Voor informatie kun je bellen met Dirk Lukkien (401913) of Geert de Vries (402579).
Bedankje
Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken, voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes,
bezoekjes en andere vormen van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
thuiskomst. Dit heeft ons goed gedaan.
Marina Mollema (en familie)
Stagiair bij de schudzeef
Hallo, ik ben Vijko Postma en ben 13 jaar oud. Ik zit op het Lauwers College in Grijpskerk. Ik doe
de opleiding theoretische leerweg of terwijl TL. Alle tweede klassers moeten een maatschappelijke
stage doen, ik doe een deel van mijn stage bij de schudzeef.
Op zoek naar een huurwoning
Wij zijn op zoek naar een eengezins huurwoning (vrijstaand of hoekwoning) in de gemeente De
Marne. Gaarne uw reactie inleveren bij de redactie van De Schudzeef.
Nog geen duidelijkheid over veiligheid van de leiding in de Lauwersmeerdijk
Eerder is al bericht dat het Wetterskip Fryslan haar huiswerk niet goed had gedaan en dat alsnog
de risico’s worden onderzocht van de hogedrukgasleiding in de Lauwersmeerdijk.
Het onderzoek zou deze zomer gereed zijn, maar dat is niet gelukt. Aan jachthaven Hunzegat en
camping Lauwersoog heeft het Wetterskip recent laten weten dat het grondonderzoek op de
buitenzijde, de kruin en de binnenberm van de dijk weliswaar klaar is maar dat er nog aanvullend
onderzoek nodig is vanaf het water. Het gebrek aan kennis toen men het besluit nam om de NAM
groen licht te geven voor de pijpleiding blijkt dus veel groter dan gedacht. In oktober hoopt men
voldoende te weten en als dan de berekeningen nog niet tot eenduidige antwoorden leiden zal het
onderzoek nog moeten worden uitgebreid met een faalkansanalyse.
Voorlopig wachten de haven en de camping de komende berichten in oktober af.
Henri Sarolea (advocaat)

Nieuws van Dorpsbelangen
Begin september zijn we als bestuur van dorpsbelangen weer van start gegaan.
In de vakantie is Stientje Pol benaderd voor een bestuursfunctie. Na er goed over nagedacht te
hebben heeft ze aangegeven dit wel te willen. Hier zijn we heel blij mee.
Zoals bekend is de werkgroep Dorpsvisie voor de vakantie ontbonden. Er zijn een aantal items
uitgekomen waarmee in werkgroepen verder gewerkt kan worden. Dit zijn de onderwerpen die
vanuit het dorp naar voren zijn gekomen. Overigens zijn er nog exemplaren van de dorpsvisie
beschikbaar. U kunt een halen bij de penningmeester of bij Drogisterij Yvonne.
Het eerste punt dat onze aandacht verdiend is het onderwerp “verkeersveiligheid”.
Ivo gaat, met 4 andere werkgroepleden, hiermee aan de slag. We houden u op de hoogte.
Na verkeersveiligheid, staat “bebording”op het programma. Hiervoor willen we ook graag een
aantal vrijwilligers om in de werkgroep mee te draaien. We denken in het voorjaar hiermee te
starten.
Het afgelopen seizoen hebben we als bestuur een start gemaakt met het uitnodigen van
besturen/commissieleden van iedere vereniging/club in Zoutkamp op een bestuurvergadering. Dit
met het doel te kijken wat de doelstelling van ieder is en ook om te onderzoeken of daarin meer
samenwerking mogelijk en wenselijk is. Hiermee gaan we dit seizoen weer verder.
Zorgprojekt Park Lauwershage.
Er zijn signalen dat in 2010 wordt begonnen met de bouw hiervan in de Kollumerwaard.
Nog niet duidelijk is wat dit precies voor invloed op de omgeving zal hebben; wel kun je misschien
denken aan een stukje werkgelegenheid. In de dorpsvisie staat hierover ook het een en ander
geschreven.
Zoals in de vorige Schudzeef al bekend is gemaakt, is de lichtweek van 17 tot en met 25 oktober
met als thema kinderliedjes. Opgeven voor de vossenjacht kan tot 10 oktober bij Sylvia de Vries,
Beatrixstraat 32 of Miranda Bijsterveld, Dorpsstraat 33.
De mand van St. Maarten komt dit jaar bij Stieneke.

Nieuws van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne
Vrijwilligersmarkt was een succes!
Zaterdag 5 september werd de Vrijwilligersmarkt georganiseerd door Het Steunpunt
Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum. Vertegenwoordigers van diverse organisaties gaven
informatie over het vrijwilligerswerk dat zij te bieden hebben. Er waren organisaties op het gebied
van zorg, natuur, kinderen, vervoer, vluchtelingen en dierenverzorging.
Ondanks het erg slechte weer werd de markt bezocht door een flink aantal mensen, waar ter
plekke een tiental mensen zich verbonden met een organisatie. Ook melden zich mensen voor een
intakegesprek bij het Steunpunt en een aantal organisaties om hun vacatures ook door het
Steunpunt te laten bemiddelen. Er werden geanimeerde gesprekken gevoerd tussen organisaties
onderling, met wethouders, medewerkers van sociale zaken en de bezoekers. Het enthousiasme
was groot onder de deelnemende organisaties en men zei volgend jaar weer van de partij te willen
zijn. Hopelijk hebben de vrijwilligersorganisaties, die dit jaren op het laatst moesten afzeggen
wegens een tekort aan vrijwilligers, dan ook de menskracht om mee te doen en kan de markt nog
groter worden.
Provinciale Vrijwilligersprijzen 2009
Ook dit jaar heeft de provincie Groningen drie prijzen beschikbaar gesteld voor een
vrijwilligersorganisatie of een gemeente die er wat het vrijwilligersbeleid betreft, uitspringt.
Binnenkort start de publiciteitscampagne. Houdt daarom de bladen en de website van de provincie
in de gaten. Vrijwilligersorganisaties en gemeentes kunnen zichzelf maar ook andere
organisaties/gemeentes kandidaat stellen voor één of meerdere van de prijzen.

Vluchtelingenwerk
Binnenkort start Vluchtelingenwerk Nederland een landelijke campagne om vrijwilligers te werven
voor diverse taken. Houdt dus de komende tijd de media in de gaten!
Vluchtelingenwerk Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen
van vluchtelingen in Nederland. Deze organisatie is op zoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten voor vluchtelingen. Asielzoekers die in Nederland asiel hebben aangevraagd krijgen te
maken met advocaten en met de IND (immigratie-en naturalisatiedienst). Van vrijwilligers wordt
gevraagd deze asielzoeker informatie te geven over procedures, rechten en plichten. De vrijwilliger
is a.h.w. een schakel tussen de asielzoeker, advocatuur en IND. Mocht een asielzoeker geen
verblijfsvergunning krijgen, dan kan Vluchtelingenwerk Nederland bemiddelen bij terugkeer naar
het land van herkomst. Als een asielzoeker wordt erkend wordt hij uitgeplaatst naar een gemeente.
Ook dan is hulp en begeleiding door vrijwilligers nodig. De vluchteling wordt wegwijs gemaakt in
zijn omgeving en geholpen bij het volgen van de verplichte inburgeringscursus. Het gaat om het
oefenen van de Nederlandse taal en het omgaan met allerlei instanties zoals de bank, de
gemeente, de bibliotheek. Vluchtelingenwerk Nederland zoekt dan ook mensen die bereid zijn een
vluchteling (en zijn gezin) te helpen bij het inburgeren. Mocht U hiervoor voelen, dan kunt u contact
opnemen met Marcel de Goede: tel. 0595-577402 (dinsdagmiddag en donderdagmiddag) of per
email: mdegoede@vwnn.nl. U kunt ook de vacaturebank www.vrijwilligersgroningen.nl raadplegen.
Vacature van de maand
Peuterleidsters in de peuterspeelzalen te Ezinge en Kloosterburen zijn al langere tijd op zoek naar
assistenten voor één of meerdere dagdelen per week.
Van de assistenten wordt gevraagd dat ze goed kunnen omgaan met peuters en zorgen voor een
goede sfeer. De werkzaamheden bestaat uit: helpen met jasjes, fruit eten, drinken, toiletgang,
knutselen en (buiten) spelen. Kortom, het gaat om hulp bij vrijwel alle werkzaamheden. Uiteraard
draagt de peuterleidster de eindverantwoordelijkheid. Deze vrijwilligersbaan kan een goede
voorbereiding zijn op een beroepsopleiding in de peuterzorg. U kunt de vacature nalezen op
www.vrijwilligersgroningen.nl of informatie inwinnen bij het Steunpunt vrijwilligerswerk de Marne &
Winsum.
Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Hou de komende periode de media in de gaten! Binnenkort start Vluchtelingenwerk Nederland een
landelijke campagne om vrijwilligers te werven. Er komen n.l. nogal wat vluchtelingen onze kant op
en zij hebben hulp en begeleiding nodig. Degenen die nog geen status hebben krijgen te maken
met de IND (immigratie- en naturalisatiedienst) en met de advocatuur. De vrijwilliger helpt de
asielzoeker in deze fase, door het geven van informatie over de procedure en over de rechten en
plichten.
Wordt de asielzoeker afgewezen dan kan Vluchtelingenwerk bemiddelen bij terugkeer naar het
land van herkomst.
Als de vluchteling voorlopig mag blijven, krijgt hij een gemeente aangewezen waar hij zich kan
vestigen. Vervolgens begint hij met de inburgeringscursus. De cursus houdt o.a. in: Nederlandse
taal en contact leggen met allerlei instanties. Er zijn vrijwilligers nodig om de vluchteling hierbij te
helpen.
Voelt u voor deze vrijwilligersbaan meldt u dan bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne &
Winsum. U kunt ook www.vrijwilligersgroningen.nl raadplegen. Hier vindt u alle vacatures.
Mocht u aan een heel andere vrijwilligersbaan denken dan zijn hier enkele suggesties:
- Gastheer/vrouw op wadloopschip
- Vrijwilliger voor internetcafés in de Marne
- All round klusjesman/vrouw voor peuterspeelzaal
- Baliemedewerker VVV Zoutkamp
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
U. Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl
Spreekuur Winsum: woensdag, donderdag 9.30 -10.30 u.
Spreekuur de Marne in de ontmoetingspunten: elke even week op maandag in Ulrum 8.45 - 9.45 u.
in Kloosterburen 10.00 -11.00 u. en in Eenrum 11.15 - 12.15 u.
Elke oneven week op dinsdag in Zoutkamp 8.45 - 9.45 u. en in Leens 10.00 -11.00 u.

Nieuws van de Solte Campe

40 jaar Lauwersmeer en Open Dag
De afgelopen twee weken hebben we op de Solte Campe in alle
groepen gewerkt over 40 jaar Lauwersmeer. In het kader van dat
project hebben alle groepen een excursie gemaakt naar het
Lauwersmeer. Ze kregen daar een voorstelling van Freya en/of
bezochten een natuuractiviteit. Het een en ander werd donderdag 17
september afgesloten met een tentoonstelling in school. Tevens was er een open huis. De school
is het afgelopen jaar ingrijpend verbouwd. Er is nu een personeelskamer, een directievertrek en
een zorgruimte. Ook is de inrichting van de gemeenschapsruimte onder handen genomen. Een
fleurig en kleurig geheel.

Overblijven
Zoals op alle scholen bieden wij ook op de Solte Campe de ouders de gelegenheid hun kind(eren)
te laten overblijven onder begeleiding van onze vaste overblijfhulp met, op drukke dagen,
ondersteuning van een ouder. Nu hebben wij op de donderdag veel overblijvers en zouden we nog
goed een overblijfhulp kunnen gebruiken. Wat wordt er van u verwacht? U verzorgt- samen met
onze vaste overblijfhulp- het overblijven tegen een kleine vergoeding. U bent om 11.40 uur
aanwezig en eet samen met de kinderen. Na het eten mogen de kinderen spelen; bij goed weer
buiten, bij slecht weer binnen in de gemeenschapsruimte. Voor de kinderen is er een speciale
overblijfkast met speelgoed. Bij eventuele problemen kunt u een beroep op de leerkrachten doen.
Om 12.45 uur nemen de leerkrachten het weer over, nog even controleren of de overblijfruimte
netjes is opgeruimd en uw taak zit er weer op. U kunt naar school bellen (401566) of even langs
komen om u op te geven of om misschien nog meer informatie vragen.
Met vriendelijke groeten,
Leerlingen, team en ouders van de Solte Campe.

Koophuis gezocht
Geboren in Zoutkamp willen we hier natuurlijk blijven wonen. Op dit moment wonen we in een
huurhuis, maar we willen graag een eigen huis.
We zijn dan ook al even op zoek naar een koophuis, maar helaas zit er tussen het huidige aanbod
niet echt wat we zoeken.
Onze vraag is dan ook: Heeft u plannen om uw huis te verkopen? Laat het dan even aan ons
weten. We hebben op zich geen ontzettende haast en kunnen voor het juiste huis best nog een
jaartje of twee wachten.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. Uw reactie graag inleveren bij de redactie van De
Schudzeef.
Informatie gymvereniging DOS
Dinsdag:
Woensdag:

15.30-16.30
14.15-15.00
15.00-15.45
15.45-17.15
17.15-18.45

ouderensport
groep 1 en 2
peutergym
turngroep 1
turngroep 2

Donderdag:

18.30-19.15
19.45-20.30
20.30-22.00

tumblingspringen
aerobics
damesvolleybal

Vrijdag:

15.45-16.30
16.30-17.15
17.15-18.00
18.00-18.45

groep 3
groep 4
groep 5
groep 6, 7 en 8

Voor alle activiteiten mag men gratis 2 keer meedoen!
Neem ook eens een kijkje op onze website www.gymverenigingdosulrum.nl
Geplande activiteiten:
7 november 2009
29 mei 2010

interne wedstrijd
75 jaar DOS wordt gevierd met een speciale uitvoering

Dag van de Mantelzorg op 6 november
U heeft al eerder wat kunnen lezen over de mantelzorgdag op 6 november.
De bedoeling van een Dag van de Mantelzorg is om zoveel mogelijk mantelzorgers in het zonnetje
te zetten en -als daar behoefte aan bestaat- hen te informeren over allerlei vormen van
ondersteuning.
De gezamenlijke organisaties op gebied van mantelzorg hebben voor u een dagje samengesteld
vanuit de gedachte 'de mantelzorgers eens te verwennen'.
De mantelzorger voelt nl. eigenlijk altijd wel de verantwoordelijkheid iets te organiseren of te
bedenken rondom de zorg voor hun naaste. Een dagje even niet hoeven te zorgen, niet hoeven op
te letten of even niets te organiseren lijkt ons wel verdiend!
Op 6 november 2009 wordt op landgoed Verhildersum en de daarbij behorende museumboerderij
Welgelegen de mantelzorgdag gehouden van 10.00 tot 15.30 uur.
Op deze dag organiseren wij diverse activiteiten voor mantelzorgers èn degene die zij verzorgen.
Door deze dag voor zowel de mantelzorger als de mantelverzorgde te organiseren sluiten wij
helemaal aan bij het landelijke thema van deze dag namelijk "Mantelzorg? Doe het samen!"

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
10.00 uur start van de dag met de wethouder Menne van Dijk.
Daarna is er een rondleiding in de Museumboerderij met demonstraties van oude beroepen. Ook is
er de gelegenheid om de borg te bezichtigen
Tussen 12.30 en 13.45 uur wordt u een maaltijd aangeboden.
Daarna heeft u de mogelijkheid om van het 'verrassingspakket' gebruik te maken.
Einde van de dag is zo rond 15.30 uur.
Er bestaat de mogelijkheid om van de Rode Kruisbus gebruik te maken om aan deze dag deel te
kunnen nemen.
Als u toch liever alleen wilt komen is er de mogelijkheid om vervangende zorg te organiseren via
Humanitas.
Wij zullen de komende tijd geregeld informatie in de krant laten verschijnen met nadere informatie
over deze dag (o.a. hoe u zich kunt opgeven) en andere zaken aangaande Mantelzorg.
Kortom, 6 november een dag om vrij te houden in uw agenda!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het welzijnswerk: woensdag en donderdag
telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0595-575581.
Kerkdiensten Protestantse Gemeente Zoutkamp
27 september

09.30u
19.00u

Ds. Cor Bakker, Sneek
Ds. K.G. Pieterman
Ds. H.F. de Vries
Ds. B.T. Urgert
Helingsdienst
Heelheid en Verzoening

nieuwe kerk

nieuwe kerk

04 oktober

09.30u

Ds. J.G. Arensman, Drachten

11 oktober

09.30u

Ds. H.F. de Vries
Heilig Avondmaal

18 oktober

09.30u

Ds. K.J. Bijleveld, Boornbergum

25 oktober

09.30u
19.00u

Ds. K.G. Pieterman, Niekerk
Ds. H.F. de Vries
Zingen op verzoek dienst

kerk, Niekerk

nieuwe kerk
oude kerk
nieuwe kerk
nieuwe kerk

01 november

09.30u

Dhr. L. v.d. Ven, Oldeboorn

nieuwe kerk

04 november

19.30u

Ds. L.J. Bouma, Drachten
DANKDAG

nieuwe kerk

08 november

09.30u

Ds. H.F. de Vries
Jeugddienst,
nieuwe kerk
m.m.v. Young Christian Singers uit Leeuwarden

15 november

09.30u

Ds. T. Oldenhuis, Emlichheim

22 november

09.30u
19.00u

Ds. L.J. Bouma, Drachten
nieuwe kerk
Ds. H.F. de Vries
Herdenkingsdienst,
nieuwe kerk
m.m.v. Christelijk Zoutkamper Mannenkoor

29 november

09.30u

Ds. R. de Pee, Dokkum

06 december

09.30u

Ds. H.F. de Vries
Heilig Avondmaal

oude kerk

nieuwe kerk

oude kerk

Bedankje
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten die ik bij mijn thuiskost uit het
ziekenhuis heb ontvangen.
Mevr. Zwart-Hazenberg
Tankstation in Zoutkamp
De ondergrondse tanken bij Jachtwerf Gruno moesten gerenoveerd worden.
De oude tanken zijn er al uit en het terrein is nu milieu technisch weer goed.
De directie heeft besloten om een tankstation voor zowel boten als auto’s te realiseren. Er komt
een tank voor diesel en een tank voor benzine. Waarschijnlijk zal het Q8 worden. De klanten
kunnen met een bankpas betalen. Voor auto’s zal de pomp dag en nacht beschikbaar zijn, maar
voor boten alleen overdag. Het is tevens de bedoeling om een bilg- en vuilwater aftappunt te
maken. Het is de bedoeling dat alles in 2009 gereed komt.
P. Landman
Kledingaktie
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er kleding ingezameld voor Dorcas
bij de familie B.C. Bolt, Churchillweg 19, Zoutkamp.
Dorcas is een Christelijke hulporganisatie die in 18 landen in Oost-Europa en
Afrika hulp en financiële adoptie biedt.
Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld ongeacht ras, relegie, geslacht, politieke overtuiging en
dat ruim 25 jaar lang.

Bericht uit het Ontmoetingspunt (Noorderschans)
In De Schudzeef kunt U de datums van activiteiten lezen wat er te doen is. Kom gerust eens
binnen. Ook de mensen uit het dorp (en niet alleen de bewoners van De Noorderschans, wat nog
door heel veel mensen wordt gedacht) Iedereen is hier welkom.
Voor de Eettafel moet U zich een week van te voren opgeven. (Bij de concierge of bij Tr.
Zijlstra tel 402153 / Auktje Sterkenburg tel. 401045)
Donderdag 29 oktober (20.00 uur) Oktober komt Wiepke Toxopeus een lezing geven over Rottum.
Degene die deze lezing wil bijwonen kan zich van te voren opgeven bij Baukje Zwart (401590) en
bij Albert Wessels (concierge van Ontmoetingspunt) Hij is elke maandagmorgen en
woensdagmorgen aanwezig in het Ontmoetingspunt. Bij voldoende deelname kan deze lezing
doorgaan. Wilt U a.u.b. vóór 22 oktober zich opgeven ?
KUNST EN KITSCH
Denkt U, dat u nog iets ergens in huis hebt wat misschien wel heel veel waarde heeft? Dan kunt u
dit inbrengen op 12 november (donderdag) 's avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur in 't Anker
aan de Verbindingsweg.
CHANOUT ANTIEK zal hier dan zijn en uw kostbaarheid bekijken of het (veel) waarde heeft.
Misschien is het de moeite waard om hier even binnen te lopen.
Namens de Beheerscomm. en St. Welzijn Ouderen van Zoutkamp.

Activiteiten Ontmoetingspunt
ACTIVITEITEN
ONTMOETINGSPUNT

HUNSINGOKADE 5
ZOUTKAMP

NOORDERSCHANS

MAAND

Datum

activiteit

tijd

SEPTEMBER

Donderdag 3 sept.

Koffiemorgen

9.30 uur

Dinsdag 8 september
Woensdag 16 sept.

Kaarten maken
Koffiemorgen

13.30 uur
9.30 uur

Donderdag 17 sept.

Voorl.thuiszorg
Dieet en Voeding
Eettafel

15.00 uur

Woensdag 30 sept.

12.00 uur

OKTOBER

Donderdag 1 okt.
Dinsdag 13 okt.
Woensdag 21 okt.
Woensdag 28 oktober
Donderdag 29 oktober

Koffiemorgen
Kaartenmaken
Koffiemorgen
Eettafel
Lezing Rottum
Wiepke Toxopeus

9.30 uur
13.30 uur
9.30 uur
12.00 uur
20.00 uur

NOVEMBER

Donderdag 5 nov.
Dinsdag 10 nov.
Donderdag 12 nov.

9.30 uur
13.30 uur
20.00 uur

Woensdag 18 nov.
Woensdag 25 nov.

Koffiemorgen
Kaarten maken
Kunst & Kitsch
In ‘t Anker
Koffiemorgen
Eettafel

DECEMBER

Donderdag 3 dec.
Dinsdag 8 december
Dinsdag 15 dec.
Woensdag 16 dec.
Woensdag 23 dec.
Woensdag 30 dec.

Koffiemorgen
Kaarten maken
Kerststukjes maken
Koffiemorgen
Kerstmaaltijd
Eettafel

9.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
9.30 uur
17.00 uur
12.00 uur

ELKE DINSDAGAVOND

OM 19.30 UUR

KAARTAVOND

9.30 uur
12.00 uur

Nieuws van de schietvereniging
De zomervakantie is al weer voorbij en wij willen als schietvereniging ook weer aan een nieuw
seizoen beginnen.
We willen jullie aandacht vestigen op onze vereniging veel mensen in het dorp denken dat de
vereniging niet meer bestaat maar heus we schieten nog steeds. Maar we zouden graag wat
nieuwe leden willen verwelkomen. We hebben nu 12 leden.
We schieten vrijdagsavonds in de deurenloods op de 10 meter en 5 meter baan.
De club heeft zelf geweren dus daar hoeven jullie niet over in te zitten.
Misschien is het wat voor jullie om het eens te proberen dus kom eens langs op vrijdagavond.
We beginnen het seizoen eind september. Minimum leeftijd 14 jaar
Misschien tot ziens,
Voorzitter:
Secretaris:

Herman Feitsma 0595 401765
Joke Broere
06 43090803

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
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
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 (spar 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, 06-12849237 www.salontrendy.nl
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
Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten

