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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 Sint en Piet in Zoutkamp 

 Kerstmarkt 

 Culturele Marnedag 
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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 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 12 januari. 
Let op: de schudzeef komt 6x per jaar uit.  
  
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) 
bestand aangeleverd te worden. 
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 
4/17 nov., 2/15 dec. Koffiedrinken, 9.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans. 
9 nov., 7 dec. Kaarten maken, 13.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans. 
24 nov., 29 dec. Eettafel, 12.30 uur, Ontmoetingspunt Noorderschans. 
24 november Film + dia’s over ‘t Wad en Rottumeroog door dhr. K. Kreuyer, Ontmoetingspunt 

Noorderschans. Aanvang 19.30 uur 
Iedere dinsdag kaartavond, Ontmoetingspunt Noorderschans. Aanvang 19.30 uur. 

17 november  Uitstapje naar Tuinland in Groningen. Zie elders in deze Schudzeef. 

18 november Kunst en Kitsch door Chanoet Antiek in Het Anker. 

20 november Themadag 'Je naaste verslaafd' (zie elders in deze Schudzeef). 

25 november  ALV IJsbaanvereniging De Eensgezindheid om 20:00 uur in de ijsbaankantine  

 aan de Stationsstraat.  

27 november Sint en Piet in Zoutkamp (zie elders in deze Schudzeef). 

8 december Uitstapje naar Paddepoel in Groningen. Zie elders in deze Schudzeef. 

11 december Chr. Zoutkamper Mannenkoor:Kerstconcert m.m.v. Judith Sportel in Kollum. 

14 december Kerststukjes maken. De Noorderschans. Aanvang 14.00 uur 

17 december Kerstmarkt. De Noorderschans. Van 16.00-20.00 uur. 

24 december Chr. Zoutkamper Mannenkoor: Kerstzangavond in Sporthal Ten Boer. 

25 december Chr. Zoutkamper Mannenkoor:Kerstzangdienst in Niezijl, PKN Kerk. 

januari 2011 Cursus hartreanimatie (zie elders in deze Schudzeef). 

9 april 2011 Culturele Marnedag van 10.00-17.00 uur in en rond het Kronkelhoes. 

10 sept. 2011 Slag om Zoutkamp. 

 
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 
 



  

Voorwoord 

 
Hallo dorpsgenoten, 
Een spannende tijd komt weer aan Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. We hopen dat Sinterklaas voor 
iedereen cadeautjes meebrengt. Deze keer een goed gevulde schudzeef met leuke activiteiten en 
initiatieven. Ja het wordt een gezellige boel in november en december. 
Wij van de redactie wensen u allen een fijne feestmaand en een goed uiteinde en hopen weer op kopij voor 
de volgende schudzeef in januari 2011. 
 
De redactie 
 
Veel bezoekers tijdens Dag van de Regio 
 
Ieder jaar in het eerste weekend van oktober vindt de Dag van de Regio plaats. Tijdens dit weekend openen 
meer dan 200 verschillende organisaties hun deuren zodat mensen de regio beter leren kennen. Het kan 
worden gezien als een ontdekkingstocht door de provincie Groningen. Op 2 en 3 oktober gingen weer 
duizenden mensen op pad om te genieten van al het moois dat de regio te bieden heeft.  
Dit jaar was het thema muziek. Bij elke deelnemer kon worden genoten van een muzikale activiteit. De 
variatie was groot: muzikale voorstellingen, workshops en live muziek, overal kon worden geluisterd naar 
bijzondere geluiden. 
In Eenrum was volop live muziek, zowel binnen (Kunst om de Hoek) als buiten op het Molenplein. In een 
heerlijk nazomerzonnetje genoten bezoekers volop van muziek uit de regio. Het prachtige kerkje in 
Hornhuizen werd gebruikt als expositieruimte voor de fotomanifestatie ‘Daar zat of zit muziek in’. 
Dit jaar deed voor het eerst de hele provincie mee aan de Dag van de Regio. Om dit te vieren vond de 
opening plaats bij Abraham’s Mosterdmakerij te Eenrum. De opening werd muziekaal omlijst met 
medewerking van regionale artiesten waaronder Klaas Spekken, Ellen Kiewiet, Geert Zijlstra en Duo Fellow. 
Om 19.00 uur werd de Dag van de Regio officieel geopend door de heer D. Hollenga, gedeputeerde van de 
Provincie Groningen.  
Voor meer informatie over de Dag van de Regio en een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten kunt u 
terecht op de website www.dagvanderegio.nl. 
De Dag van de Regio is een jaarlijks terugkerend evenement dat mede mogelijk wordt gemaakt door 
LEADER, de Provincie Groningen, de Groninger gemeenten, de Scholma Groep, de Rabobank Zuid- en 
Oost-Groningen en Onderzoeksbureau Elles Bulder. Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
 
Contactadres Noord-Groningen: Bureau Davids, Johanna Davids, johanna@bureaudavids.nl, 06-14570608 
 
 
Mantelzorgers nieuws 
 
De laatste tijd komen er bij  het steunpunt mantelzorg heel geregeld vragen 
over het mantelzorgcompliment.  
Dit is een bedrag van €250, - waarmee de overheid zijn waardering wil 
uitspreken voor de belangrijke taak die u als mantelzorger  verricht.  
Deze aanvraag verloopt niet altijd even vlekkeloos! 
Nog even ter informatie: Als u een AWBZ indicatie heeft van het CIZ of 
bureau Jeugdzorg voor ondersteuning bij u thuis, dan komt u in aanmerking voor het mantelzorgcompliment; 
uitzondering is de indicatie huishoudelijke zorg.  
Hoe gaat dit nu in zijn werk? U krijgt een formulier van de sociale verzekeringsbank [SVB]en dit moet u als 
zorgvrager invullen.Ook kunt u zelf zo'n formulier aanvragen. Deze regeling is wel ingewikkeld; voor degene 
die al langer zorg ontvangen gelden nl iets andere regelingen. 
Maar ook als er geen indicatie is kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgcompliment. Dit is de zgn. 
nulurenindicatie.  
Als u dit nu te ingewikkeld vindt allemaal, kunt u contact opnemen met het steunpunt mantelzorg telefoon 
0595-421027 (op woensdag en donderdag). 
 



  

Culturele Marnedag in Kloosterburen 
 
U zult wel denken: Wat? Een stuk van Kloosterburen bij ons in de dorpskrant? Stichting Cultureel Centrum 
het Kronkelhoes uit Kloosterburen organiseert op zaterdag 9 april 2011 van 10.00-17.00 uur in en rond het 
Kronkelhoes een Culturele Marnedag. Daarvoor zijn we op zoek naar inwoners uit onze gemeente die zich 
bezighouden met een (bijzondere) hobby enigszins verbonden aan ons gebied, zoals het verzamelen van 
oude printen of kranten uit onze gemeente, houtsnijwerk of wat voor hobby u ook uitoefent. Kortom, we 
zoeken mensen die hun creativiteit op de Marnedag aan het publiek willen tonen. Ook zijn we op zoek naar 
inwoners die streekproducten bereiden, thuis of op locatie, oude ambachten uit het Marnegebied uitoefenen 
en naar beeldende kunstenaars/schilders die hun inspiratie halen uit hun leefomgeving en dit uitbeelden in 
hun werk. Deze dag moet dus worden ingevuld voor en door de Marnebewoners. Heeft u interesse voor 
deze Culturele Marnedag, geef u dan zo spoedig mogelijk op. Dan krijgt u gratis een stand van 4 meter 
(meer ruimte in overleg) aangeboden en uiteraard staat de organisatie verkoop van uw aangeboden 
producten toe (alcoholhoudende dranken in overleg). De organisatie zal gezien het aantal aanmeldingen een 
selectie maken. 
's Avonds vanaf 20.00 uur willen we voor jong en oud een Cultureel open podium organiseren in het 
Kronkelhoes. We weten dat er in het Marnegebied veel “talent”zit op allerlei gebieden van entertainment. 
Bespeelt u een muziekinstrument, zingt u solo of speelt u in een band of koor, bent u (beginnend) cabaretier 
of goochelaar of misschien wel hypnotiseur, meld u aan! Alles op het gebied van entertainment is welkom 
deze avond. Door dit open podium te organiseren willen we de bezoekers laten zien wat voor kwaliteit op het 
gebied van entertainment er in onze gemeente zit. De duur van het optreden hangt af van het aantal mensen 
dat zich opgeeft. Aan geïnteresseerden wordt gevraagd om kosteloos deel te nemen aan deze avond, die 
overigens vrij toegankelijk is voor het publiek. Voor zowel de Culturele Marnedag als het open podium dient 
u zich zo snel mogelijk via de e-mailadres kronkelhoes@planet.nl op te geven. 
Dit is de eerste Culturele Marnedag die Stichting Cultureel Centrum het Kronkelhoes organiseert. Om deze 
dag tot een succes te maken zijn we mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Eén ding is zeker: deze 
dag wordt gemaakt voor en door de inwoners uit de gemeente De Marne. Mede door de Culturele Marnedag 
kunnen we laten zien wat we zoal in huis hebben. Aan de organisatie ligt het niet: wij hebben er alle 
vertrouwen in deze dag naar een niveau te brengen waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 
We hebben inmiddels brieven verstuurd naar alle dorpsbelangen binnen onze gemeente met de vraag om te 
kijken of er inwoners binnen hun dorp voldoen aan de gestelde criteria. Ook zal via de media aandacht zijn 
voor deze dag. Zijn er nog vragen over deze dag, dan kunt u deze via de mail stellen. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht op onze site: www.kronkelhoes.nl. 
Namens het bestuur van Stichting Cultureel Centrum het Kronkelhoes Kloosterburen, 
 
Henk Vos, voorzitter 
 
 
Je naaste verslaafd: financiële en juridische problemen! 
 
Zaterdag 20 november organiseert Steunpunt Mantelzorg Groningen-stad in samenwerking met 
Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) een themadag voor naasten van verslaafden. Veel mensen die 
leven met een verslaafde hebben vragen of problemen op juridisch en/of financieel gebied: uitkering, 
schulden, reclassering, bewindvoering, gedwongen opname enzovoort. Medewerkers van Kompas 
(financiële dienstverlening),  van de sociaal juridische dienstverlening Ypsilon (familie-organisatie voor 
naasten met schizofrenie of psychose) en van de reclassering zijn deskundig op dit gebied en vertellen u 
hier meer over. 
Het programma start om 11.00 uur in het Humanitasgebouw (Akerkhof ZZ 22) in Groningen. Entree en 
deelname is gratis. 
Het leven met een verslaafde brengt vaak de nodige problemen met zich mee. Niet alleen emotionele, maar 
ook (grote) praktische problemen. Bijvoorbeeld op financieel of juridisch gebied. U wordt met schulden 
geconfronteerd omdat uw partner het geld heeft vergokt of er drugs voor heeft gekocht. Of uw partner of kind 
verliest zijn of haar baan als gevolg van de verslaving en hoe dan verder. Uw naaste krijgt met de 
reclassering te maken omdat hij/zij een delict heeft gepleegd, hoe werkt dat dan? Uw kind heeft een 
dubbeldiagnose en kan niet bij de verslavingszorg terecht omdat er ook sprake is van psychiatrische 
problematiek of andersom. Uw volwassen kind heeft wel een inkomen maar kan hier niet goed mee omgaan. 
En wanneer wordt iemand gedwongen opgenomen? Kortom er zijn veel vragen en problemen die zich voor 
kunnen doen. Inloop met koffie en thee is om 10.30 uur. Het programma start om 11.00 uur en eindigt om 
16.00 uur.  
Wilt u meer informatie of wilt u zich opgeven dan kunt u contact opnemen met Humanitas via tel. 06-
13653731 of e-mailadres L.vanderkaap@humanitas.nl. In verband met de catering is het van belang dat wij 
weten hoeveel mensen er komen. 
 



  

Kerstactie 
Voor het 7e jaar vragen wij u aandacht voor de kerstactie voor de minima. Het aantal gezinnen dat wij 
helpen lag op ons hoogtepunt op 150 en steeds boven de 100 gezinnen. Als je weet dat er ongeveer 200 
gezinnen in de bijstand zitten, hebben we dus een redelijk bereik. Het aantal kinderen ligt meestal rond de 
80% van het aantal gezinnen. Daarnaast loopt het werk rond de voedselbank gewoon door. Maandelijks 
krijgen ongeveer 90 gezinnen uit de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond de voorlaatste week van 
de  maand, als men (bijna) door het geld heen is, een voedselpakket. 
Wat is de bedoeling van de kerstactie? Wij willen de minima graag met onze kerstactie een extraatje geven. 
Een bedrag voor elk gezin en wat extra voor elk kind in het gezin. Om dit mogelijk te maken vormen wij weer 
een 'decemberfonds' waaruit wij de minima het decemberpresentje kunnen geven. Wij hopen dat het 
decemberfonds heel goed gevuld wordt. U kunt direct geld aan ons overmaken op rekeningnummer 
3352.19.454 van de Rabobank Noord West Groningen t.n.v. de Vrienden van de Arme Kant van De Marne 
onder vermelding van decemberfonds. Heeft u belangstelling voor de kerstactie, bel dan gerust naar 441444 
of 401576. 
Wat betekent armoede voor kinderen? We hebben voor u van de website van Solidair Friesland dit 
overgenomen. Het is geschreven door een kind op een actiedag over kinderen en armoede. 
 
Mijn moeder is een held!!! 
Mijn moeder is een held. Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten. In het weekend iets lekkers erbij. Zo gauw 
de kinderbijslag er is, krijgen we nieuwe kleren en schoenen als die nodig zijn. Ze heeft op mijn roze bloes 
van vorig jaar een paarse bies gestikt. Nu hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode. Laatst nog 
heeft ze het geld dat we kregen van de gemeente om ons te laten sporten, gebruikt om de huur te betalen, 
want de woningbouw deed moeilijk. Toen heeft ze het betalen van de energie twee weken opgeschoven om 
onze sport te betalen. Met het geld uit Groningen voor onze schoolkosten heeft ze toen Essent betaald, toen 
daar een dreigbrief van kwam. En de school heeft ze gevraagd te wachten tot de kinderbijslag binnen is. En 
nou is alles weer mooi rond. Knap hè? Mijn moeder is een held. Maar ik kan niet over haar opscheppen, 
omdat ze niet wil dat iemand weet dat we zo weinig geld hebben... 
 
Fokje Rinkema 
 
 
Activiteiten in Het Ontmoetingspunt aan De Noorderschans, Hunsingokade, Zoutkamp 
 
November 
Donderdag 4 november Koffiedrinken 9.30 uur 
Dinsdag 9 november Kaarten maken 13.30 uur 
Woensdag 17 november Koffie drinken 9.30 uur 
Woensdag 24 november Eettafel 12.30 uur 
Woensdag 24 november Film + dia’s over ‘t Wad en Rottumeroog 

door dhr. K. Kreuyer  19.30 uur 
Iedere dinsdag kaartavond  19.30 uur 
 
December 
Donderdag 2 december Koffiedrinken 9.30 uur 
Dinsdag 7 december Kaarten maken 13.30 uur 
Dinsdag 14 december Kerststukjes maken 14.00 uur 
Woensdag 15 december Koffie drinken 9.30 uur 
Woensdag 29 december Eettafel 12.30 uur 
 
Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp organiseert: 
Woensdag 17 november  uitstapje naar Tuinland in Groningen vertrek 13.30 
Woensdag 8 december uitstapje naar Paddepoel in Groningen vertrek 13.30 
Voor beide uitstapjes kunt u zich opgeven bij Albert Wessels, conciërge. 
 
Donderdag 18 november in Het Anker: Kunst en Kitsch door Chanoet Antiek, Mensingeweer. 
Inbreng vanaf 19.00 uur. Taxatie begint om 20.00. Geen boeken, max. 3 objecten per persoon. 
 
De Beheerscommissie 
 
 



  

Met de Rabobank gratis naar Visserijmuseum 
 
Op zaterdag 30 oktober konden bezoekers met een coupon van de Rabobank diverse attracties gratis 
bezoeken waaronder het Visserijmuseum. Maar liefst een kleine 250 bezoekers kwamen hier op af. In het 
museum werden rondleidingen gegeven, zodat men ook nog een mooie impressie van de Zoutkamper 
visserij kon krijgen, hetgeen door de vele bezoekers zeer op prijs werd gesteld. Al met al een mooie 
afsluiting van het seizoen. Foto: Fotoveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1971 Christelijk Zoutkamper Mannenkoor 2011 
 
In 1971 kregen Johannes Smit, Klaas van Wieren, Riepko Zuidema en Wiert Pol, samen met nog een aantal 
Zoutkampers het idee een mannenkoor te starten. Maar hoe gaat zoiets? Zij legden hun idee voor aan Wiert 
Pol. Wiert was net zo enthousiast als zijzelf en dus stapten ze naar dirigent Daan van Wieren. Daan raadde 
hen aan eerst maar eens leden te werven, want zonder koorleden begin je niets. Johannes en Wiert gingen 
na enige tijd terug naar Daan en die vroeg hen: “Hebben jullie al leden gevonden?” Die vraag konden ze 
beantwoorden met een volmondig “ja”, want ze hadden 60 potentiële leden geworven. Allemaal 
Zoutkampers en allen in de leeftijd tussen 18 en 20 jaar. En dat was het begin van het C.Z.M. Eerst werd er 
‘s zondags na de ochtenddienst gerepeteerd, maar na enige tijd werd dat wat moeilijker en werd er besloten 
om op zondagavond te repeteren. Tenslotte waren veel leden visser van beroep en dus de hele week op 
zee. De repetitieruimte was de Gereformeerde Kerk. Er is begonnen met een klein elektronisch orgel, maar 
later mocht het kerkorgel worden gebruikt. Nog weer later werd dat vervangen door een eigen groot 
elektronisch orgel. 
De dirigenten en organisten vanaf de oprichting tot heden waren en zijn: 
Dirigent:  Organist/pianist: 
Daan van Wieren Jan Wubbema 
Jan Wubbema  Gjalt de Jong  
Jan Wubbema  Sjaak de Wind 
Wim Bos  Sjaak de Wind 
Jan Werkman  Sjaak de Wind 
 
Voorzitters: 
De eerste voorzitter was Jan Bolt, die werd opgevolgd door Jacob Moes (onder oud-Zoutkampers bekend 
als de schoenmaker). Johannes Smid was de opvolger van Moes en was in de tussentijd 10 jaar 
penningmeester. Om gezondheidsredenen heeft hij deze laatstgenoemde functie overgedragen aan Albert 
Kloosterhof, die op zijn beurt en na een korte periode de voorzittershamer heeft overgedragen aan Jan van 
Wieren. Jan heeft de functie voor een periode van ruim vier jaar bekleed. Vanaf voorjaar 2010 heeft 
ondergetekende de voorzittershamer overgenomen. 
 
Volgens de verhalen van diverse leden zijn er in de afgelopen 40 jaar tal van mooie uitvoeringen/optredens 
geweest, die de bezoekers daarvan veel enthousiaste reacties ontlokten. Er is ook een aantal cd’s gemaakt 
en wel de volgende: 



  

 Nieuwe Morgen. 

 Al rolt de Zee. 

 Zie de Zon. 
In de loop der jaren hebben helaas wel eens leden bedankt voor het lidmaatschap, maar gelukkig is er veel 
versterking gekomen van nieuwe leden uit omliggende plaatsen en ook uit de provincie Friesland. Ons 
repertoire bestaat nu in 2010 voor ongeveer 70% uit Nederlandse liederen/gezangen en voor ongeveer 30% 
uit buitenlandse en wereldse liederen. 
 
Zoals meer koren willen ook wij graag aanvulling met nieuwe leden. Daarbij zien wij graag 1ste en 2de 
tenoren als eerste aanvulling, maar alle nieuwe en jonge gegadigden zijn hartelijk welkom. Voor de jonge 
mannen lijkt een extra duwtje hard nodig, dus bij deze een oproep voor vooral deze groep: kom eens 
luisteren tijdens onze repetities op de zondagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Gereformeerde Kerk in 
Zoutkamp. Ik weet zeker dat je dan enthousiast zult reageren en dat je direct wilt meedoen! Vanzelfsprekend 
zijn mannen van alle leeftijden zeer welkom. In Zoutkamp zijn verschillende oud-leden die vast wel weer 
interesse hebben en tegen alle mannen in Zoutkamp en omliggende plaatsen zou ik willen zeggen: kom 
snel, we willen u graag als nieuw lid verwelkomen. De koffie staat klaar. 
 
Agenda 2010 

 11 december 2010 Kerstconcert m.m.v. Judith Sportel in Kollum, Gereformeerde Kerk. Aanvang 19.30 
uur. 

 24 december 2010 Kerstzangavond in Sporthal Ten Boer. Aanvang 19.45 uur. 

 25 december 2010 Kerstzangdienst in Niezijl, PKN Kerk. Aanvang 11.15 uur. 
 
Voor met name ons jubileumjaar 2011 is de hoop gevestigd op een groei van het aantal leden. Wij roepen 
dan ook iedereen die van zingen houdt op, om zich op te geven via onze internetsite www.cmkzoutkamp.nl. 
Daar ook kunt u onze cd’s bestellen. We zien en horen u graag met ons meezingen, want samen zingen is 
een vreugde op zich, versterkt de onderlinge vriendschapsbanden en verhoogt de saamhorigheid. 
 
Christelijk Zoutkamper Mannenkoor 
Chris Hageman (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Cheyenne neemt afscheid van Palingrokerij Postma 
 
Zaterdag 30 oktober nam Cheyenne afscheid als verkoopster bij palingrokerij Postma. Uiteraard werd hier 
even bij stil gestaan en was er 's morgens koffie met gebak. Ook was de winkel versierd met ballonnen en 
opschriften. Op het schort van Cheyenne stond: laat je nog één keer verwennen door Cheyenne. Vanwege 
haar drukke studie en lange reistijden moest ze hier noodgedwongen mee stoppen. Foto: Fotoveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo iedereen, 
 
Hier dan eindelijk een berichtje vanuit de jeugdsoos. 
Het heeft een tijdje geduurd, maar vanaf maart is de 
jeugdsoos weer open. Tijdens de noodzakelijke 
wintersluiting heeft er een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Dit blijkt een erg goede zet te zijn. 
De jeugdsoos wordt op dit moment goed bezocht, 
zowel door de jeugd uit Zoutkamp als door jongeren 
uit omliggende dorpen. De jongeren komen hier om 
elkaar te ontmoeten, om te poolen, om spelletjes te 
spelen en natuurlijk om te genieten van een drankje, 
de muziek en van de ‘eindelijk weer’ goed werkende 
discoverlichting. Vanaf heden is er elke eerste 
zaterdag van de maand weer een ‘kinder’- en ‘jonge 
jeugd’ disco. Deze disco’s zijn super gezellig, 
worden goed bezocht en zijn een groot succes. 
Maar er is nog wel een plekje vrij hoor!!! De 
jeugdsoos is vanaf nu elke vrijdag- en 
zaterdagavond open. Daarnaast is het ook mogelijk 
om (besloten) kinderfeestjes in de jeugdsoos te 
vieren. De jeugdsoos heeft sinds kort ook een naam, ‘jeugdsoos The Shrimp’. Deze is bedacht door Vince 
van der Veen. Het bestuur en veel van de jongeren vinden dit een erg leuke en toepasselijke naam. 
Dorpsbelangen organiseert op 27 november 2010 de Sinterklaasintocht. Vanaf 15:00 zijn de jongeren van 
10 jaar en ouder welkom in jeugdsoos The Shrimp. Hoe deze dag eruit zal zien blijft nog een kleine 
verrassing, maar het belooft een leuke middag te worden. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Sylvia 
de Vries (paul.sylviabroelman@home.nl). 
We hopen jouw, uw zoon of dochter snel te mogen verwelkomen in jullie/onze jeugdsoos. 
 
Elbert v/d Veen (voorzitter, tel.: 0653159648), Betsy Knol (penningmeester), Sita Dost en Sylvia de Vries 
(gedeeld secretariaat).  
Rik van Goor (jongerenwerker, tel.: 06-16957776 of mail: r.vangoor@deoudeulo.nl.   
  
Jeugdsoos The Shrimp 



  

 

 
Kerstmarkt Kerstmarkt Kerstmarkt Kerstmarkt Kerstmarkt Kerstmarkt 

 
Beste dorpsgenoten, 
Bij deze laten wij weten dat er genoeg belangstelling is voor de kerstmarkt. Hierbij nodigen wij u dan ook van 
harte uit om langs te komen. Er is voor ieder wat wils zoals kerststukjes, sieraden, parfum, enz. En niet te 
vergeten wordt er voor de inwendige mens ook gezorgd zoals met snert en glühwein. Ook zal er een 
kerstman aanwezig zijn met wat lekkers voor de kinderen. Vergeet dus niet te noteren dat u vrijdag 17 
december vrij moet houden voor de kerstmark in de Noorderschans te Zoutkamp. Het begint om 16:00 uur 
en het eindigt om ongeveer 20:00 uur. Wij hopen dat u dan even gezellig langs komt. Tot dan! 
 
Janny en Sylvia de Vries 
 
 
Algemene ledenvergadering IJsbaanvereniging "De Eensgezindheid" Zoutkamp 
 
Leden en donateurs zijn van harte welkom op donderdag 25 november a.s. om 20:00 uur in de 
ijsbaankantine aan de Stationsstraat.  
 
Agendapunten: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Goedkeuring notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag penningmeester 
5. Verslag kascommissie 
6. Pauze (gratis verloting) 
7. Bestuursverkiezing 
8. Verkiezing kascommissie 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij J. Rienks (tel. 06-48205130) of T. Visser (tel. 06-22477750). 
P.S. Iedereen die vóór 01-12-2010 18 jaar is geworden, dient zelfstandig lid te worden. 
 
DVD-presentatie 
 
Op dinsdag 26 oktober werden 
op het museumschip ZK 4 door 
Wim Mollema twee dvd's 
betreffende films over 
Zoutkamp uit 1965 en 1979 
gepresenteerd. De eerste 
exemplaren werden 
aangeboden aan de schipper 
van de ZK 4, Eppo Lukkien, 
Johannes Smit, 
museummedewerkster Frieda 
Buitjes en aan fotograaf Jan 
van der Veen. Na afloop van de 
presentatie was er onder het 
genot van een kopje koffie nog 
een gezellig onderonsje in het 



  

Visserijmuseum. Foto: Fotoveen. 
Cursus hartreanimatie 2011 
 
De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in Januari 2011 in de dorpen Ulrum en 
Zoutkamp weer zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de basiscursus als ook de 
jaarlijkse herhalingscursus. 
Enige cursusinformatie: 
 
Basiscursus: 
Lesavond van ca. 3 uur gegeven op woensdag 19 januari 2011. Kosten: € 14,50 per deelnemer. Locatie: 
Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum. Aanvang: 19.00 uur 
Wie kan er meedoen? Iedereen vanaf 14 jaar die in goede conditie verkeert. Inschrijven is mogelijk tot 13 
december 2010. 
 
Herhalingscursus: 
Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2de week van januari 2011. Kosten € 8,50 per deelnemer.  
Iedereen die in 2010 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen, krijgt eind december een 
uitnodiging toegezonden. 
 
Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met Hiektje Tol, 0595-401576. 
 
 
Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Zoutkamp 
 
Een vriendelijk verzoek van de penningmeester aan de leden van “De Laatste Eer” die nog geen contributie 
hebben betaald, deze vóór 1 december 2010 te voldoen. 
Tevens vraagt het bestuur van “De Laatste Eer” iemand die het volgend jaar (2011) de contributie in 
Zoutkamp wil ophalen. 
U kunt contact opnemen met Sjoukje Oortwijn (tel. 402530) of Baukje Zwart (tel. 401590). 
 
 
Restauratie kerk 
 
Op 15 oktober 2010 werd de gerestaureerde torenspits weer op de voormalige Nederlands Hervormde kerk 
geplaatst. Eveneens werd als hoogste punt het als windwijzer dienende visje ook weer op zijn plek 
bevestigd. Dit gebeurde door de dames Akke Brands en Ina Visser, welke in een hoogwerker omhoog 
gingen. Na dit gebeuren werd onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers nog even nagepraat. 
Ook kregen de diverse medewerkers nog een mandje met Groninger streekproducten aangeboden. Op de 
foto gaan Akke en Ina de lucht in. Foto's: Fotoveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Huifkartocht 
 
In verband met oktober-kindermaand maakten zo'n 20 kinderen en volwassenen op zondag 10 oktober een 
huifkartocht met de Stichting Paardenborg-Juckemaheerd, waarbij ook het Visserijmuseum werd 
aangedaan. Hier kregen de bezoekers een rondleiding en werd hun iets over de geschiedenis van de 
Zoutkamper visserij verteld. Op de foto heeft de huifkar net weer passagiers gelost. Foto: Fotoveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tocht om de Noord 
 
Op zondag 26 september vond weer de Tocht om de Noord plaats. Eind van de tocht was deze keer het 
voormalige Arriva station waar de wandelaars op stamppot werden getrakteerd. Zo'n slordige 1600 
wandelaars deden hier aan mee en maakten tijdens de tocht ook nog een rondje door het Visserijmuseum, 
waar uiteraard ook weer de pelsters en de visbakkers aanwezig waren. Ook garnalenkoningin Esther 
Rutgers was hier met haar gevolg aanwezig. Ondanks het slechte weer was het een groot succes, vooral 
ook omdat het Visserijmuseum de 5000ste bezoeker kon verwelkomen. Dit betrof mevr. Nieuwenhuizen uit 
Assen, aan wie een bos bloemen werd aangeboden benevens een vrijkaart voor het museum voor 2011. 
Foto: Fotoveen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Hallo lieve kinderen, 

 

Zaterdag 27 november willen we graag weer naar 

Zoutkamp komen. 

Het zou leuk zijn als jullie ons om half drie in de haven 

alvast toezingen. 

Na de begroeting in de haven willen we graag met de 

kinderen tot en met 9 jaar het feest in de tuin van de 

kegelbaan “de Zeearend” vieren (zij-ingang). 

Sinterklaas komt voor de kinderen, NIET voor de ouders. 

Ouders kunnen wachten in de kegelbaan (ingang 

voorzijde). 

Voor de kinderen van 10 tot en met 12 jaar is er, na het 

inhalen van Sint en Piet, vanaf ongeveer 15:00 uur 

DISCO of een FILM in de JEUGDSOOS. 

 

Wij hopen op jullie medewerking en dat het maar weer 

een gezellige middag mag worden,  

Tot ziens 

Groeten van SINT en PIET 

 

 ................................................................................................................................................................................................................  

Dit feest wordt betaald door dorpsbelangen Zoutkamp. Om in de 

toekomst geen kinderen teleur te hoeven stellen, vragen wij diegenen die 

geen lid zijn, dit toch te worden voor slechts 8 euro per jaar. U kunt zich 

aanmelden bij Oomke Bos, Julianastraat 30 te Zoutkamp, 0595-402610. 

 ................................................................................................................................................................................................................  



  

Zinnen verzetten met boswachter en dichter in Nationaal Park Lauwersmeer 
 
ZUIDHORN/LAUWERSOOG – Schrijver Gritter uit Zuidhorn werkt momenteel aan een nieuw 
voordrachtproject, dat hij volgend zomer samen met Jan Willems (Staatsbosbeheer) zal uitvoeren in het 
Nationaal Park Lauwersmeer. Onder de titel ‘Zinnen verzetten’ gaan de dichtende schrijver en de 
boswachter meerdere malen ‘literaire natuurexcursies’ organiseren. Tijdens de wandelingen gaan de 
deelnemers met Willems en Gritter op stap, waarbij de boswachter zal vertellen over de historie en de 
natuurwaarde van het Nationaal Park. Schrijver/dichter Gritter zal Willems’ verhaal aanvullen met zijn eigen 
impressies van de unieke natuur in het Nationaal Park. Dat zal hij doen door het voordragen van eigen 
poëzie en een speciaal voor de gelegenheid geschreven verhaal. Gritter verblijft vaak in het natuurgebied, 
waarvan Willems de beheerder is. ‘Na het succes van Stuurloos, in 2009 uitgevoerd met de Grijpskerker 
schrijver/dichter Koos van der Goot, werd het tijd voor iets nieuws. Wat hetzelfde is, is het wandelen met 
publiek. Maar voor de rest is alles anders.’ Aan inspiratie heeft Gritter geen gebrek. ‘In alle seizoenen word 
ik geconfronteerd met de grote diversiteit van het Park. Veel prachtige planten en dieren verdienen het om 
bezongen te worden. Denk alleen al aan de zeearend, of de tere Parnassia.’ Jan Willems, zelf auteur van de 
verhalenbundel Diana, de fee en de boswachter, verheugt zich eveneens op het project. ‘De literaire 
natuurexcursies zullen een mooie aanvulling zijn op het bestaande excursieaanbod in het Nationaal Park. 
Dat literatuur en natuur goed samen gaan in het Lauwersmeergebied, blijkt wel uit Stuurloos en het VPRO-
programma Een kamer in het verleden.’ Met het laatste doelt Willems op het radioprogramma ‘De avonden’, 
dat momenteel vijftien weken lang iedere week een andere schrijver of dichter eenzaam op een boot op het 
Lauwersmeer laat verblijven, die daarvan in gesproken en geschreven woord verslag doet. Gritter en 
Willems streven naar een uitvoering in augustus en september 2011. Een aantal excursies zal in de avond 
worden gepland. Meer informatie zal te zijner tijd worden verspreid via de media en via de website van 
Gritter: gritter.webs.com. 
 
 
Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum 
 
Jonge hoogopgeleide mensen zetten zich in voor ideële organisaties. Deze young professionals (25-40 jaar) 
zetten hun kennis en expertise belangeloos in voor organisaties op het gebied van mensen, dieren of de 
natuur. De young professionals kunnen zich aanmelden bij Laluz, een organisatie die professionals in 
contact brengt met ideële organisaties. Deze organisaties kunnen gebruik maken van de specifieke kennis 
en expertise die de hoogopgeleiden in huis hebben op het gebied van marketing, ICT, juridische kwesties, 
financiën en beleid. Inmiddels staan 3000 jonge mensen ingeschreven. 
Daarnaast helpt Laluz bedrijven bij het invullen van hun beleid op het gebied van maatschappelijke 
betrokken ondernemen. Een maatschappelijk betrokken bedrijf kan zijn jonge werknemers in staat stellen 
om zich in te zetten voor goede doelen en maatschappelijke organisaties. Opvallend is dat ongeveer 69% 
van de hoog opgeleiden het belangrijk vindt om te werken bij een bedrijf dat zich actief inzet voor een betere 
maatschappij. Overigens zetten de young professionals zich ook buiten werktijd in voor organisaties met een 
ideëel doel. Organisaties als Oxfam Novib, IVN Nederland of Stichting Hartekind kregen al hulp van jonge 
hoogopgeleide beroepskrachten.  
Heeft u, net als andere ideële organisaties behoefte aan een deskundig advies of bent u hoog opgeleid en 
tussen de 25-40 jaar en wilt u uw deskundigheid belangeloos aanbieden, lees dan meer over de werkwijze 
van Laluz op stichtinglaluz.nl of informeer bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum naar de 
mogelijkheden in de gemeenten De Marne en Winsum. 
 
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. In Europa zetten veel mensen zich vrijwillig in om 
anderen te helpen. Het Europees Jaar van de Vrijwilliger is uitgeroepen om aandacht te vestigen op het 
belang van het vrijwilligerswerk en om de vrijwillige inzet te vieren. Movisie, het landelijke kennisinstituut voor 
maatschappelijke ontwikkeling is belast met het organiseren van het Europees Jaar in Nederland. Gerichte 
campagnes zullen worden ingezet om de waarde en impact van vrijwilligerswerk te laten zien. Er zal 
materiaal beschikbaar gesteld worden waarmee activiteiten gepromoot en uitgevoerd kunnen worden. 
Organisaties die zich professioneel met vrijwilligers bezig houden, zoals vrijwilligerscentrales hebben een 
taak in de organisatie van het Europees Jaar van de Vrijwilliger. De website www.vrijwilligerswerk.nl is in 
2011 het platform voor alle informatie over alle activiteiten. Bezoekers vinden er nieuws en een 
internationale agenda. Daarnaast kunnen vrijwilligers er hun ervaringen op het gebied van vrijwilligerswerk 
delen en kunnen vrijwilligers elkaar uitnodigen om samen vrijwilligerswerk te gaan doen. Voor meer 
informatie kunt u ook movisie.nl raadplegen. De vrijwilligerssteunpunten van de provincie Groningen zijn met 
elkaar in gesprek over activiteiten die zij samen zouden kunnen organiseren in het kader van het Europees 
Jaar van de Vrijwilliger. U wordt daarvan nog op de hoogte gebracht. 
 
Vrijdag 8 oktober organiseerde het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum in samenwerking met 
het AOC Terra en Wessel Gansfortcollege in Winsum een maatschappelijke stage- en vrijwilligersmarkt. 



  

Vrijwilligersorganisaties uit diverse sectoren waren aanwezig met interessante mogelijkheden voor het 
doorlopen van de maatschappelijke stage. Leerlingen van beide scholen gingen in groepen over de markt en 
konden zich inschrijven bij de aanwezige organisaties. Vele leerlingen hebben er voor het schooljaar 2010-
2011 een maatschappelijke stage plaats gevonden. De stagecoördinatoren van het AOC Terra en het 
Wessel Gansfortcollege waren zeer tevreden met het resultaat. De vrijwilligersmarkt aansluitend op de 
maatschappelijke stagemarkt trok minder bezoekers. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk zal kijken op welke 
wijze er volgend jaar invulling gegeven kan worden aan de vrijwilligersmarkt.  
 
Vacature van de maand: De tennisclub Winsum zoekt een groundsman/banenbeheerder voor het seizoen 
2011. De tennisclub heeft 9 gravelbanen die in de zomer elke dag open zijn. Afhankelijk van het weer zullen 
de tennisbanen rond februari/maart 2011 seizoensklaar gemaakt moeten worden. Dat betekent nieuw gravel 
aanbrengen, lijnen vernieuwen en netten ophangen. In de periode van april t/m oktober zal de groundsman 
dagelijks aanwezig zijn om de banen, voordat de tennissers komen, gebruiksklaar te maken. Daarnaast zijn 
er incidentele werkzaamheden zoals het rollen van gravel, onkruid bestrijden, netten controleren en bladeren 
aanharken. De functie kan door meerdere vrijwilligers worden ingevuld. De vrijwilliger moet over een goede 
lichamelijke conditie beschikken. Gedacht wordt aan iemand die communicatief vaardig is en bereid is om in 
de weekends te werken. U wordt ingewerkt door de vertrekkende groundsman en ontvangt een 
vrijwilligersvergoeding. Daarnaast worden er vrijwilligers gezocht die de groundsman een dag of meerdere 
dagen in de week willen ondersteunen in het onderhoud van de tennisbanen. Bent u geïnteresseerd in deze 
functie, dan kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum, 
U.Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-224556 of email: e.pleizier@debeurs-winsum.nl. 
 
 

 
 
 



  



  

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,  

Stella Maris, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten 

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 

Restaurant Grand Café De Oude Sluis, Hunsingokade 3, tel. 401870/06-13916552.



  

 


