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30 april
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Hans Beukema verteld over de Insulinde (Ontmoetingspunt)
Optreden Toneelvereniging Dukdalf
Rommelmarkt
Pinksterfeesten
Slag om Zoutkamp 2011

Voorwoord
Januari van het nieuwe jaar. In de redactie van De Schudzeef zijn en komen er enige mutaties. Sinds
december 2010 is Willy Tadema gestopt bij de Schudzeef, gelukkig hebben we vervanging
gevonden voor haar in Chantal van Dijk. Willy was jarenlang onze steun en toeverlaat op allerhande
gebied maar vooral als het om computers en de verscheidenheid aan soorten documenten ging. We
zullen haar missen! Zoals u kunt lezen in deze Schudzeef staan er weer tal van activiteiten op stapel
in 2011. Bijvoorbeeld de slag om Zoutkamp. We hopen op een mooi en goed jaar!
Gr. E.L.

Nieuws van de Toneelvereniging Dukdalf
We kunnen u gelukkig meedelen dat de toneelvereniging dit jaar weer een
leuke klucht voor u gaat opvoeren. Er wordt momenteel druk gerepeteerd in het
toneellokaal. Omdat de zaal van HCR 't Reidiep nog niet klaar is, zijn we op zoek gegaan
naar een andere locatie. We zijn uitgekomen bij de pas gerestaureerde Oude Kerk. We zijn blij dat
we gebruik mogen maken van deze prachtige locaties. Omdat nog moet blijken hoeveel mensen we
kunnen ontvangen in deze nieuwe ruimte gaan we vooreerst uit van 4 optredens. We hebben de
volgende data gereserveerd: 4 en 5 maart en 11 en 12 maart a.s.
Medio februari ontvangt u een uitnodiging aan huis met daarbij alle data en overige gegevens.
Tot ziens in de Oude Kerk, Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp.
Bedankje
Ik wil iedereen die mij tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna in het Zonnehuis Zuidhorn
een kaart hebben gestuurd hiervoor heel hartelijk bedanken! Ook de overgebrachte groeten van
velen heb ik erg gewaardeerd!
Jantje Buitjes- van Dijk.
Ja....hoe nu....
In ons land wordt veel voor ons geregeld en daaraan zijn we ook gewend. Maar wat als er iets niet
zo gaat als dat we gewend zijn....hebben we dan nog initiatief genoeg om dan te handelen tegen
onze gewoonte in? Neem nu het voorbeeld van het ontbreken (om wat voor reden dan ook) van de
luiercontainer... nemen we onze zak met inhoud dan weer mee naar huis en
stoppen we deze voor een keer in onze eigen container of deponeren we het dan maar langs de straat
in de hoop dat er binnenkort weer een container zal staan en/of dat iemand anders de boel wel zal
opruimen.....?
F. Buitjes.

Verkeerscommissie rapporteert bevindingen
Begin dit jaar heeft Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp een verkeerscommissie ingesteld.
Deze had tot doel om knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid in Zoutkamp te
inventariseren voor het bestuur van Dorpsbelangen, zodat zij deze bij de gemeente en de provincie
onder aandacht konden brengen. De verkeerscommissie heeft een uitgebreide lijst samengesteld,
waarbij ook de diverse reacties en opmerkingen van dorpsbewoners zijn meegenomen. Dat heeft
geresulteerd in een eindrapportage.
Helaas is het door de omstandigheden waaronder de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
momenteel moet functioneren niet mogelijk om op dit moment verdere actie te ondernemen.
Vandaar dat de verkeerscommissie haar rapport rechtstreeks aan wethouder Kor Berghuis,
verantwoordelijk voor verkeerszaken bij De Marne, heeft aangeboden. Hoe de procedure verder
loopt, hangt af van de ontwikkelingen bij Dorpsbelangen. De commissie
heeft zich dan ook na het afronden van de rapportage ontbonden.
Slag om Zoutkamp
Graag willen we u door middel van deze nieuwsbrief op de hoogte
brengen van de vorderingen om voor de tweede keer de Slag om
Zoutkamp een evenement van betekenis te laten worden. Er is al veel
gedaan maar er is ook nog veel te doen. U kunt ook al voorbereidingen
treffen om er op 10 september uit te zien als iemand uit de 16e eeuw.
Professionele hulp
Inmiddels hebben we professionele hulp ingeroepen van Bas de Bruijn. Wij zullen zelf het vele
productie werk op ons nemen maar Bas gaat zich bezighouden met de regie. Hij zal het hele
binnendijks gebeuren, de toneelstukjes in het dorp, en het buitendijks gebeuren, de werkelijke Slag,
op elkaar aan laten sluiten. Verder willen we nog enkele organisaties vragen voor professionele
ondersteuning.
Lespakket voor de scholen
Ook nu weer willen we de kinderen uit het dorp erbij betrekken. Er is heel weinig over de
geschiedenis van ons gebied bekend bij ons maar ook bij de kinderen. Als de onderwijzer spreekt
over de watergeuzen dan denken we aan….. Den Briel. Maar weten we ook dat er in het
Lauwerszeegebied en met name in Zoutkamp watergeuzen actief waren?
Tentoonstelling in het Visserijmuseum
In het Visserijmuseum aan de Reitdiepskade is een speciale tentoonstelling te zien van wat er
gevonden is uit die tijd dat de Soltcamp nog een schans was. O.a. zijn er restanten te zien van een
Spaanse kanon met kogels, musketkogels, een replica van een drinkbeker en diverse munten. Ook
kunt u een zegelring zien die gebruikt is door een vooraanstaand edelman die in de 16e eeuw leefde
in een borg bij Hornhuizen. Een kijkje waard.
Sponsoring
Van een aantal ondernemers in het dorp hebben we reeds een bijdrage ontvangen in geld of in
natura, maar we missen ook nog een groot aantal. Wilt u als ondernemer ook meedoen? Neem dan
contact op met de penningmeester Henk Zijlstra of stort op bankrekeningnummer 318277417. We
sturen u dan automatisch een factuur.
Hulp.
Dit jaar hebben we ook hulp van twee stagiaires namelijk Ruben en Yaira Hoekstra.
Wilt u ook uw steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via info@slagomzoutkamp.nl of
via de website of bel Frieda Buitjes 402576 of Karin Spijk 401707. Leuke ideeën zijn van harte
welkom. Het bestuur van de Stichting De Slag om Zoutkamp 2011

50 jaar Europa Kinderhulp
Op 23 maart 2011 bestaat de Stichting Europa Kinderhulp 50 jaar.
Onze doelstelling is het ondersteunen van kinderen in achterstandssituaties, ongeacht nationaliteit,
ras of levensbeschouwing. Dit gebeurt vooral door het werven en selecteren van vakantie
gastouders die bereid zijn om in de zomervakantie een kwetsbaar kind enkele weken in hun gezin
op te nemen. In de afgelopen decennia verzorgde Europa Kinderhulp vakanties voor meer dan
80.000 kinderen uit binnen- en buitenland. Stichting Europa Kinderhulp is in het bezit van het CBF
keurmerk voor goede doelen en werkt louter met vrijwilligers (± 300) er zijn geen betaalde
krachten.
Crisis extra voelbaar voor vakantiekinderen Europa Kinderhulp.
Daar waar de huidige economische crisis wereldwijd voelbaar is, geldt dat zeker voor de doelgroep
van Europa Kinderhulp. Europa Kinderhulp biedt thans jaarlijks zo’n 2000 kinderen uit diverse
Europese landen een vakantie aan in Nederland. Het gaat hierbij om kinderen die door allerlei
omstandigheden niet kunnen opgroeien in een ‘normale’ gezinssituatie, vaak uit achtergestelde
gebieden, achterstandswijken in de grote Europese steden of uit tehuizen.
Juist voor deze kwetsbare kinderen zijn de gevolgen van de economische crisis extra voelbaar,
aangezien zij in tijden van economische voorspoed al vaak op of onder de armoedegrens leven. In
veel gevallen betekent dit dat de leefomstandigheden van de kinderen nog verder achteruit gaan.
Om ook in 2011 zoveel mogelijk kinderen de kans te geven om een vakantie in Nederland door te
brengen, zoekt Europa Kinderhulp vakantie gastouders waar kinderen gedurende circa tweeënhalve
week verblijven.
Gastouders die interesse hebben kunnen vrijblijvend informatie aanvragen via de website
www.europakinderhulp.nl of via telefoonnummer 0118 – 62 79 74.
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker in de regio; Drenthe dhr. A. van der Tuuk
telefoon 0521-344643, Friesland mevr. J. de Vries telefoon 058-2573612 en Groningen dhr. R. van
Schooneveld telefoon 06-51334398
Data kinderreizen:
Nederland
Duitsland (Oldenburg in Friesland en Groningen
Duitsland (Hannover)
Duitsland (Berlijn in Drenthe)
Duitsland (Schneeberg/Delitz in Friesland)
Frankrijk (Croix Rouge)
Frankrijk (Secour Populair)
waarschijnlijk ook een reis uit België (Vlaanderen)

25 juli - 12 augustus
18 juli - 5 augustus
25 juli - 12 augustus
11 juli - 28 juli
18 juli - 5 augustus
2 juli - 22 juli
16 juli - 6 augustus
16 juli - 29 juli

Kerstmarkt
Beste dorpsgenoten, dat was alweer de kerstmarkt. Maanden werk en het is zo weer voorbij. Dit
hadden we nooit verwacht zo veel mensen, en iedereen was positief. Dat geeft toch een goed
gevoel. Nu zitten we al weer te denken hoe het dit jaar moet, er zullen wel wat dingen anders
moeten en daar zullen we ook aan werken. Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking
aan deze kerstmarkt want zonder deze mensen was het niet mogelijk geweest om dit te organiseren.
En jullie horen wel weer van ons! Beste mensen nogmaals bedankt namens Janny en Sylvia
Rommelmarkt 2011
Beste dorpsgenoten, zoals het nu lijkt zijn we 30 april weer van plan om een rommelmarkt te
organiseren. Het lijkt een beetje vroeg maar dan kunt u dat alvast weer noteren in agenda of op de
kalender. We hebben al contact gehad met onze burgermeester om te vragen of hij de vlag wil
hijsen. Als hij verder geen officiële verplichtingen heeft dan komt hij graag. Bij verhindering zorgt
hij dat er een wethouder komt. Ook dan rekenen wij weer op U. Janny en Sylvia.

Nieuws van het bestuur van de oud kerk
Beste Kammeroaden van Olle Kerk, beste lezer,
De restauratie: In ons laatste schrijven via de schudzeef waren we nog wat optimistischer in het
tijdschema van de restauratie, er zijn echter zaken die dit tijdpad behoorlijk in de war hebben
gebracht. Toen we direct na Pinksteren vorig jaar van start gingen werd gesproken over eind
oktober 2010 klaar…..Echter al snel kondigden zich de eerste tegenvallers aan o.a. de toren, (lees)
niet de spits, het gedeelte waar zich de klok in bevindt moest geheel vervangen worden, meerwerk
zoals dat in aannemerstermen heet was ruim 20.000 Euro hiervoor, en een stuk tijdsverlies vanwege
het feit dat hiervoor de spits verwijderd moest worden hetgeen we allemaal hebben kunnen zien.
Een gelukkige bijkomstigheid want de windwijzer (vis) op de spits moest ook onderhanden. Een
tweede tegenvaller was verscholen in het stucwerk zowel binnen als buiten, het was niet eenvoudig
een stukadoor te vinden die aan de gestelde eisen wilde voldoen,al met al een meerprijs van 12000
Euro, maar er waren ook meevallers en de totale klus blijft binnen het beschikbare budget.
Wat we nu al kunnen waarnemen is,dat het bijzonder fraai wordt zowel binnen als buiten,
nog deze week gaat de stukadoor de voorgevel verder afwerken,de winter heeft hierin nogal
parten gespeeld,dat zult U begrijpen. Binnen is de electricien en de loodgieter met de laatste klussen
bezig. De aannemer is met z’n laatste puntenlijstje bezig. De schilder en de stoffeerder gaan als
laatste de Olle Kerk aantrekkelijk maken. We vieren de opening midden februari, hiervoor ontvangt
U een aparte en nadere melding. Begin maart zijn de eerste aktiviteiten gepland. Als bestuur hebben
we hard moeten werken aan dit resultaat,waarbij we ook ondersteund zijn door anderen uit het dorp,
bij het verslepen van zand en het aanbrengen van schelpen rond de kerk zijn we weer voortreffelijk
geholpen door de Fa Brands,De Rousant en de Fa Geertsema, top dat dit allemaal zo gaat in
Zoutkamp. De Stichting Historische Visserij leverde vanuit het stoelenproject mankracht als
onderdeel van het totale begrotingstraject.
Het Jeugdgebouw: Ja wat is haar toekomst? In eerste instantie was het op de begroting geplaatst
als eigen inbreng na verkoop. Deze beslissing dateert van 2006-2007! Gezien de zwakke onroerend
goed markt heeft het bestuur besloten om op zoek te gaan naar een bestemming die mede het
karakter van het gebouw zal bewaren. Laten we wel zijn alhoewel gebouwd midden vorige eeuw
heeft het als “baksteengebouw” toch een bijzondere herkenning en uitstraling. Hierover zijn nog
geen konkrete feiten bekend,wel dat het gebouw de komende tijd wordt geëxploiteerd door de Oude
Kerk voor zaken zoals in het verleden plaatsvond. Wij zullen U zeker op de hoogte houden van de
ontwikkelingen.
Oudejaarsviering: Een grotere groep jeugd heeft het gebouw gehuurd om Oud en Nieuw te vieren.
Zelf brachten ze gepaste aanpassingen aan om voor een gezellige sfeer te zorgen. Het is een
geweldig feest geworden,die op andere plekken in het dorp voor een onwaarschijnlijke rust
zorgden. Ook hierin heeft het jeugdgebouw weer haar waarde getoond. Het bestuur heeft alleen
maar positieve gevoelens aan dit feest qua afspraken en achterlaten van het gebouw,een pluim op de
hoed van allen die hier vanuit de jeugd aan hebben meegedaan. Alleen maar positief. Op naar een
volgende keer.!!! Welkom!!! Namens het bestuur van de Olle Kerk :Oomke Bos,voorzitter
WAAROM…WAAROM!!!!!!!!!!!!!!
Enige weken geleden op een zaterdagnacht is voor de zoveelste keer (ik weet het echt niet meer,
hoe vaak) de postbus op de hoek van de Julianastraat/ Siccamastraat weer eens vernielt. De
poststukken lagen op de weg. En dan haalt de post T.N.T. natuurlijk die postbus er weer weg. Want
och ja eind december wordt hij toch ook altijd vernield. Beseffen jullie niet hoeveel mensen hier de
dupe van zijn. Nee, de jongeren zijn niet de dupe, maar de oudere mensen zijn hiervan de dupe. Die
moeten weer een heel verder gaan om de post naar de brievenbus brengen. Wat is het toch
gemakkelijk, dat die postbus hier staat. BLIJF TOCH VAN DIE POSTBUS AF…..
Een gezellig avondje hoeft toch niet over te gaan in vernieling?????
Namens heel veel mensen in de buurt van deze postbus.

Brandweernieuws
Hallo Zoutkampers, hierbij weer wat nieuws over het brandweerkorps van
Zoutkamp, we hebben weer een ( brandweer)jaar achter de rug, met veel
hoogtepunten maar ook met een dieptepunt voor ons korps, n.l. het overlijden van
oud brandweerman Jan v. Griet. Jan was een veelzijdig man, die in onze
herinneringen blijft voortbestaan.
Wat hebben we allemaal gedaan in het jaar 2010, nou aardig wat zou ik zo zeggen, we oefenen om
de twee weken, en daarbij gaan we twee keer per jaar, “realistisch oefenen” dit gebeurt in de
oefencentra, in Zuidbroek en in Wijster, in Zuidbroek doen we meestal een loopoefening met
ademlucht in een gebouw, waar ook flink gestookt wordt met hout, om een echte brand te
benaderen,je ziet dan bijna niks, en je moet dan de eventuele slachtoffers zoeken en de brand
bestrijden.
In Wijster zijn er meer mogelijkheden, je kunt hier uitgebreider oefenen. We zijn er afgelopen
november een hele zaterdag geweest, we hebben vooral geoefend in het brandbestrijding in
woningen / gebouwen. Je gaat dan met twee man voorzien van ademlucht, en een hogedrukstraal
onder begeleiding van een instructeur, een gebouw binnen die ze van te voren al aardig hebben
opgestookt, zodat als je de deur opendoet, er al een hele golf rook naar buiten komt. Door met een
sproeistraal eventjes in de hete rook te spuiten dring je de rook terug,en kan je verder oprukken,
todat je bij de brandhaard komt. Daar kun je met dezelfde methode dan de rookgassen verder
koelen, totdat de vuurhaard beheersbaar is.
Je kan begrijpen dat het er wel warm aan toe gaat in dat gebouw, de rookgassen die brandend boven
je hoofd tegen het plafond hangen bereiken wel een temp. van ± 500 graden, dus als we er weer uit
komen dan zijn we lekker opgewarmd, het is wel “buffelen”maar het geeft je heel veel voldoening
om dit goed te doen. We hebben de oefendag afgesloten met een gezamelijke inzetoefening, waarbij
een personenauto een benzinepompstation geramd had. Hierdoor was brand ontstaan die oversloeg
naar het bedrijven-verzamelpand dat er tegenaan stond. Al met al een pittige oefening, waarbij
daadwerkelijk brandhaarden zijn, maar we hebben de klus samen geklaard, door gebruik te maken
van twee tankautospuiten.
We oefenen ook regelmatig met onze boot, we hebben nu de beschikking over een “plotter”zodat
we als we in het donker of een dikke mist weg moeten we kunnen zien waar we varen en hoe de
route loopt. De jongens van de KNRM helpen ons met sommige oefeningen en met het gebruik van
de plotter. We oefenen ook elk jaar minimaal 1 keer bij Heiploeg in samenwerking met hun BHV
organisatie,ook wordt er geoefend bij de Willem Lodewijk van Nassau kazerne, en we gaan elke
zomer met de brandweerauto terreinrijden op het oefenterrein van Defensie, waarbij elke chauffeur
een rijtraining krijgt.
Verder hebben we ook nog de meetploeg, die 4 x per jaar oefent op het gebruik van meetapparatuur
om een eventuele wolk gevaarlijke stoffen te meten. Het afgelopen jaar was weer de manschappen
oefenweek, waarbij alle brandweerlieden van het “Westerkwartier” 1 dag geoefend hebben, en ook
onze bevelvoerders hebben hun vaardigheden weer beoefend op diverse oefenlocaties in de stad
Groningen.
We hebben ook weer de jaarlijkse collecte voor de brandwondenstichting gedaan, in samenwerking
met een vaste groep dames uit Zoutkamp, die jaarlijks meehelpen, we hebben samen € 710-.
opgehaald, en dat is weer een aardig bedrag.
In 2010 waren er ook twee jubilarissen, n.l Dirk Werkman, die 12½ jaar brandweerman bij ons
korps is, en ondergetekende is 25 jaar brandweerman.

Ons korps bestaat op dit moment nog uit 16 vrijwilligers, maar op het eind van dit jaar gaat er één
persoon het korps verlaten, daarom zoeken we iemand die het een uitdaging lijkt om als vrijwillige
brandweerman / vrouw aan de slag te gaan bij ons korps. Wat wordt er van je verwacht: woon –
werk situatie, het liefst woonachtig en werken in of in de nabijheid van Zoutkamp, je moet
cursussen volgen tot opleiding van brandweerman,en natuurlijk elke twee weken oefenen om je
vaardigheden op peil te houden, je komt dan in een gemotiveerd team van brandweervrijwilligers,
lijkt het je wat toe, en wil je wat meer informatie, neem dan kontakt op met mij
En natuurlijk hebben we ook nog een aantal uitrukken gehad in het jaar 2010 , jullie kunnen alle
uitrukken zien op bijgevoegde lijst.
Ploegchef brandweerkorps zoutkamp.
Hans Abbas.
Datum Plaats

Calamiteit

31-12-09
31-12-09
31-12-09
01-01-10
03-01-10
14-01-10
22-01-10
09-02-10
25-02-10
06-03-10
12-03-10
18-03-10
19-03-10
08-04-10
28-04-10
02-05-10
03-05-10
15-05-10
26-05-10
07-06-10
26-06-10
08-07-10
18-07-10
11-08-10
15-08-10
15-09-10
04-10-10
29-10-10
09-11-10

Riool overstort gebouw Noorderschans, Hunsingokade
Controleronde, 2x oud en nieuwbrand,kruising Schapenweg / Noorderstr.
Oud en nieuw brand,kruising Schapenweg / Noorderstraat
Oud en nieuw brand, t.o café Neptunus
Sloopcaravan brand Buitensingel ( verlaat oud en nieuw brand )
Aut. Brandalarm W.L. v Nassaukazerne gebouw 7 ( loos alarm )
Assistentie Ambulance te Zoutkamp
Aut. Brandalarm "Asingahof" ( loos alarm, rookmelder geactiveerd )
Aut. Brandalarm Heiploeg ( loos alarm )
Vermiste boot met 1 persoon aan boord ( teruggeroepen,was gevonden )
Assistentie korps Wehe, lek pannekoekschip in haven Pieterburen
Automatisch brandalarm Heiploeg ( loos alarm)
Automatisch brandalarm Heiploeg ( loos alarm)
Automatisch brandalarm W.L.v Nassaukazerne ( loos Alarm )
Automatisch brandalarm W.L v Nassaukazerne ( loos alarm )
2 Koeien gered uit Jaap Deensgat
Automatisch brandalarm W.L v Nassaukazerne, meterkastbrand gebouw 7.
Huisongeval, kind bekneld met elleboog tussen verwarmingsradiator
Uitruk OGS. Koolmonoxide aan boord Mercurius, 2 pers. ziekenhuis
Automatisch brandalarm Heiploeg ( loos alarm)
binnenbrand schuur camping in Niekerk, nacontrole ( zelf geblust)
forse buitenbrand oefenterein Defensie ( gras / heide brand )
Assistentie Ambulance Eenzijdig ongeval, 2 pers. Ziekenhuis
Verkeersongeval 3 slachtoffers ( niet bekneld) kruising N361/Noorderweg
Buitenbrand, stoppelveld in de brand
Stormschade, boom omgezaagd v Meckemastraat 23
Aut. Brandalarm, hoofdstraat 23 ( kwekerij) loos alarm
Buitenbrand Spoorstraat Ulrum
Buitenbrand Leensterweg ( bushokje nabij voetbalveld)

14-11-10
19-11-10
26-11-10
29-11-10
30-11-10
03-12-10
08-12-10
12-12-10
24-12-10
27-12-10
30-12-10

Zoutkamp
Ulrum
Ulrum
Ulrum
Ulrum
Zoutkamp
Zoutkamp
Ulrum
Zoutkamp
Zoutkamp
Pieterburen
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Lauwersmeer
Zoutkamp
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp
Niekerk
Lauwersoog
Anjum
Ulrum
Hornhuizen
Kruisweg
Niekerk
Ulrum
Kruisweg
Wehe den
Hoorn
Houwerzijl
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp
Pieterzijl
Lauwersoog
Kruisweg

Boerderijbrand, Klaassens te Warfhuizen ( grote brand) assistentie korps Wehe
Nacontrole schoorsteenbrand,Hoofdstraat 46
Automatisch brandalarm Heiploeg ( loos alarm )
Automatisch brandalarm Heiploeg ( loos alarm )
Automatisch brandalarm W.L. v Nassaukazerne,gebouw 7 ( loos alarm )
Auto ongeval, N361 Ulrum, twee auto,s frontaal, geen gewonden
Containerbrand,Haven
Zinkend schip ZK 22, binnenhaven / reitdiepskade
Brandmelding, boerderij ( WC spoelbak in brand door kaars) ass. Korps Grijpskerk
Scheepsbrand LO 13 ( kokkelschip) machinekamerbrand.
Buitenbrand leensterweg ( bij bushokje en voetbal veld )

Informatie van het Ontmoetingspunt “Noorderschans” Hunsingokade.
U heeft allemaal een folder gekregen van de Ontmoetingspunten De Marne.
U vindt daar algemene informatie over de aktiviteiten.Wat er geweest is:
24 november is de heer Klaas Kreuyer in het Ontmoetingspunt in Zoutkamp geweest. Hij heeft
schitterende dia’s laten zien van het Wad, van Delfzijl tot Lauwersoog.
De heer Kreuyer vaart op het schip De Harder en werkt voor de Rijkswaterstaat en al 40 jaar. En in
al die jaren heeft hij foto’s verzameld van de Dollard en het Wad.
Het waren prachtige beelden en hij kon er ook een heel goed verhaal aan toevoegen.
Maar…….. zo jammer er waren maar weinig belangstellenden.
14 december kwamen er weer een paar enthousiaste dames in het Ontm.Punt en o.l.v. van Ria,
Karin en Jannie hebben we een prachtig kerststuk kunnen maken.
17 december was het een drukte van jewelste, want rondom “De Noorderschans” hadden Sylvia en
Jannie een Kerstmarkt georganiseerd en in het Ontm. Punt kon men koffie, glühwein, lekkere
nieuwjaarsrolletjes met (veel) slagroom en snert krijgen. Het chr. Vrouwenkoor zong in de hal
kerstliederen en na de zang konden ze zich lekker opwarmen in het Ontm. Punt. Verder waren er
veel stands met kertsartikelen en de club die dinsdags samen komt had allerlei leuke dingen
gemaakt (o.a. kerstkaarten, sokken gebreid) en daar was wel liefhebberij voor. Bij de ingang waren
oliebollen en gebakken vis te koop. Al met al een geslaagde middag.
22 december was weer de jaarlijkse kerstmaaltijd (nu voor de 3e keer). De dames van de
beheerscommissie hadden de tafels in kerstsfeer gedekt en de gasten werden voorzien van soep,
salade en een heerlijke broodmaaltijd en een drankje. Er werd nog een kerstverhaal voorgelezen.
Ook deze dag was zeer geslaagd.
Dan is er elke maand (staat ook in de folder) de laatste woensdag een Eettafel en ieder, die dat wil
kan daar bij aanschuiven. Als u alleen bent en u wilt eens daarheen, maar u heeft geen vervoer, Bel
of zeg het iemand en u wordt daar naar het Ontm. Punt gebracht. In de folder staan de adressen, die
u kunt bellen. We zijn op dit moment maar met 9 personen en daar willen we wel graag wat meer
aan tafel zien. Probeer het eens !!!!!
Dan komt 19 januari a.s. Wim Mollema (19.30uur) in het Ontm.Punt en zal u een film vertonen
van vroeger. Wat het wordt is nog een verrassing. Denk erom het is een kleine ruimte en VOL=
VOL Die eerst komt, die eerst maalt.
25 februari (schrijf de datum alvast in uw agenda komt Hans Beukema en zal een boeiend verhaal
vertellen over de reddingsbot “De Insulinde”. Tevens zal hij dia’s vertonen.
Ook hierbij ook VOL=VOL !!!!!!!!!!!!! Die eerst komt, die eerst maalt. De beheerscommissie van
het Ontmoetingspunt “De Noorderschans” en het bestuur van Welzijn Ouderen wenst iedereen een
heel gelukkig en vooral een gezond 2011 toe.
Meespeelmiddag obs Solte Campe
Donderdag 14 april organiseert de Solte Campe een meespeelmiddag voor alle kinderen van 3 jaar
uit Zoutkamp en omgeving. We beginnen de middag met een verhaaltje en een liedje in de kring.
Daarna mag er gespeeld en geknutseld worden, terwijl de ouders een rondleiding kunnen krijgen.
Het doel van de middag is om kinderen en ouders een indruk te geven van de dagelijkse gang van
zaken in onze kleutergroep. Uw bezoek is uiteraard geheel vrijblijvend.
De kinderen en hun ouder(s) worden om 14.00 uur verwachte en het is om 15.15 uur afgelopen.
Opgave vooraf is niet nodig
.
Bibliotheek nieuws
Grote boekverkoop in de bibliotheek op 27 januari van 14.00 - 17. 00 u.

Een gedicht over SNIJ.
Der ligt snij en t is fies,
Op de sloten en vievers ligt ies
Bie de weg is t spekglad
Elk en ain is t aal zat
Beste is t bie de kachel
Want t is overal bragel
N old mins gait onderuut
Boodschappen vaaln oet puut
Kiekt verschrikt om zok tou
En denkt wel helpt mie nou ?
Doar hest buurvraauw oet stroat
Heur man is ja soldoat,
In t midden oosten zit hai nou,
Gait doar ook roar aan tou,
Hest die zeer doan mien wicht ?
Bist ja zo wit in t gezicht,
Mien heup dut mie ja zo zeer,
En k bin ook de jongste nait meer
Wie zeln noar de dokter goan
Doe kist ja hoast nait meer stoan
Dokter onderzocht heur gaauw
Joen steertbonkje is bont en blaauw
Nait weer bie pad en weg
Snijboudel mout eerst weg
Ain ding wat old mins wait
Is wat heur buurvraauw aangaait
Want mit n mantelzörger noast hoes
Blift zai gewoon thoes.

Laatste bericht van en over "de Stoettrommel".
Op 24 december was zover ; bakkerswinkel en lunchhoek "de Stoettrommel " aan de Sluisweg
heeft haar deuren definitief gesloten. Zonder spijt heb ik ruim 3 jaar heel veel tijd, energie,geld,
liefde en kennis in deze droom gestoken. En nu ben ik een ervaring rijker en inderdaad een illusie
armer. Nadat 2 potentiële overname kandidaten hadden afgehaakt, werd het duidelijk dat Zoutkamp
het per 2011 zonder een warme bakker moet stellen. De laatste openingsweek stond in het teken van
afscheid nemen van de mensen die meer voor me betekenen dan alleen "het-klant-zijn".
Hartverwarmend de woorden, kaartjes en attenties die ik mocht ontvangen.
Voor mij is een nieuwe periode aangebroken; van ruim 60 uur per week met de bakkerij bezig zijn,
ben ik op zoek naar mezelf en hoop ik mijn draai weer te vinden. Ik ga op zoek naar een nieuwe,
maar wel part-time baan. Ik heb geen haast, eerst vakantie. Langs deze weg wil ik nogmaals
iedereen bedanken voor uw vertrouwen in mij en de producten van bakker Beukeveld uit Groningen
en bakker Leistra uit Ezinge. De bakkerij, de sociale contacten, de brooddag, het uitzicht....ik zal het
missen. Beste inwoners van Zoutkamp en omstreken; ik wens u het allerbeste voor de toekomst en
wellicht tot ziens! Hartelijke groeten Anita Valkema - Hummel
Kunst en Kitsch
Donderdag 18 november werd er een kunst en kitsch avond georganiseerd in het anker.
De Schudzeef nam voor u een kijkje:
Vanaf 19.00 uur kon men zijn waardevolle spullen aanbrengen voor de taxatie. Een ieder mocht 3
stukken aanbieden. Er was een grote variëteit in de aangeboden stukken waaronder sieraden,
inlijstingen, porselein, klokken en diverse kleinoden. Natuurlijk had men de avond ervoor het
programma tussen kunst en kitsch gezien en er werd er dan ook vrolijk op los gespeculeerd. Wie
ging er met “de jackpot” naar huis??
De taxaties werden verricht door Reiny en John Vogel van Chanoet Antiek in Mensingeweer. Zij
zijn gespecialiseerd in Nederlands antiek. Om 20.00 uur begon het echte werk en zo kwam men
heel wat te weten over dat zo goed bewaarde item. Enkele items die er uit sprongen:
19de eeuwse glassnijder in foudraaltje.

Het hamertje is van koper, het handvatje van ivoor. Het
foudraaltje van roggenhuid.
In het hamertje een diamantje waar het glas mee werd gesneden.

Een miniatuur inktstelletje uit ca. 1800.

Het handvat is van ivoor, kan uitgetrokken worden
en dan heeft men een pennetje kompleet met kroontjespen.
Licht je het leren hoedje op, zit daar onder een inktpotje
kompleet met glazen binnenbakje.
Een uniek item!

Al met al een geslaagde avond die voor velen zeer verhelderend was!

Door FOTOVEEN
Waar gebeurd verhaal verteld door Henk Rispens.
Op een middag in november kreeg ik bezoek van Henk Rispens, waarbij hij mij een verhaal vertelde
wat zich afspeelde op het eind van de tweede wereldoorlog. Henk had dit via overlevering weer van
zijn vader Wiltje Rispens gehoord en het vervolg hierop werd hem door Jaap Frik verteld.
Henk vertelt,
Het was op het eind van de tweede wereldoorlog. Mijn vader (Wiltje-ZK 46) was tijdens vloed aan
het vissen in de Babbelaar-Middelgat. Tegen de tijd om naar huis te gaan kwamen er vliegtuigen
over en brak letterlijk de hel los.
Als de weerlicht legde mijn vader het schip aan de rijsdammen vast en kroop hier zelf bovenop.
Gelukkig werd hij niet beschoten, in tegenstelling tot een vrachtschip welke op Pampus voor anker
lag. De schipper hiervan kroop zo snel mogelijk met vrouw en kinderen achterin en had het geluk
dat dit gedeelte dubbeldeks was, zodat ook zij ongedeerd bleven.
Twee andere Zoutkamper vissers NL Allert en Jaap Frik (ZK 37) visten in het Jaap Deensgat
(ook wel achter de Kobbakens genoemd). Zo snel mogelijk hier weg was hun eerste gedachte
En haalden het net binnen. (er werd toentertijd nog met één net gevist) nog bezig het net in te halen
zagen ze de ZK 70 van Jelte en Henderik Toxopeus in het Westelijke Rak. Deze hadden de pech dat
hun schip in grijze oorlogskleuren was geschilderd, dit omdat de Duitsers ze dan met rust lieten
omdat ze voor de voedselvoorziening zorgden.
De geallieerde vliegtuigen hadden hier echter geen boodschap aan en het schip kreeg de ene na het
andere salvo te verduren, waarna Jelte en Henderik overboord sprongen van hun zo lek als een
mandje geraakte sloep. Allert en Jaap Frik gingen er op af en nadat Allert eerst nog geroepen had of
ze nog wel leefden werden beide drenkelingen uit het water gered.
Hierna werd de boot naar het droge gesleept en aan de grond gezet. Terwijl ze hier nog mee bezig
waren werd ook de schipperspet van Henderik, welke daar nog ronddobberde opgevist en bleek er
een kogelgat door de klep te zitten! Wel erg dichtbij dus!
Later werd de ZK 70 na eerst provisorisch te zijn dichtgemaakt naar
Zoutkamp gesleept, waarna de kotter op de helling van Kuvel werd
gerepareerd. Op bijgestuurde foto
zijn de kogelgaten nog goed
zichtbaar.
Op bijgevoegd kaartje, door Henk
getekend is te zien waar een en
ander zich heeft
afgespeeld
Groetjes Jan van der Veen
(fotoveen)

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne en Winsum
NL Doet 2011
Op 18 en 19 maart 2011 organiseert het Oranjefonds, samen met duizenden organisaties in het land, NL
DOET. Tijdens die dagen zetten vele vrijwilligers zich in om bepaalde klussen te klaren. Deze jaarlijks
terugkerende actie verbindt maatschappelijke organisaties met groepen vrijwilligers die zich een
dag(deel) voor hen in willen zetten. Organisaties worden opgeroepen om hun klus tijdig te melden op
www.nldoet.nl. Doen zij dat voor 31 januari 2011 dan kan het Oranjefonds een bijdrage leveren van
max. € 500,- voor klusmaterialen als verf, timmerhout, plantjes, en dergelijke. Maar ook voor
bijvoorbeeld entreegelden en vervoerskosten voor bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. NL
DOET richt zich dit jaar speciaal op groepen vrijwilligers zoals schoolklassen, families, buurtgenoten of
sportteams. Aan organisaties het verzoek om na te gaan welke, soms achterstallige klussen zij hebben
die geschikt zijn voor NL DOET. Dat kan variëren van het opknappen van een dorpshuis tot het op orde
brengen van de administratie. En als degenen die klussen willen gaan doen zich alvast gaan afvragen in
welk verband zij dat willen doen, een groep collega’s bijvoorbeeld of een hele familie, dan kunnen we
een spetterend NLDOET 2011 tegemoet zien. Wilt u op de hoogte blijven van alle voorbereidingen,
meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief vanNL DOET: www.nldoet.nl.
Maatschappelijke Stage teruggebracht naar 30 uur
In 2008 werd de Maatschappelijke Stage ingevoerd. De scholen en het Steunpunt zorgen ervoor dat
leerlingen geplaatst worden bij organisaties en de organisaties begeleiden de leerlingen in hun stage. De
Maatschappelijke Stage wordt nu in de wet vastgelegd met dien verstande dat het aantal uren is
teruggebracht naar 30 uur voor iedere leerling. Nu is het nog 72 uur voor VWO-, 60 uur voor HAVOen 48 uur voor VMBO-leerlingen.
Positieve effecten van de Maatschappelijke Stage zijn o.a. dat leerlingen in aanraking komen met
werksoorten die nieuw voor hen zijn. Niet zelden raken ze zo enthousiast dat ze ook na het voltooien
van hun stage vrijwilligerswerk blijven doen. Door het verlagen van het aantal uren bestaat er de kans
dat hun kennismaking met het werk te oppervlakkig is waardoor een belangrijk effect van de stage, nl.
jonge mensen enthousiast maken voor het doen van vrijwilligerswerk, verloren gaat. Een ander nadeel is
dat organisaties minder vrijwilligers kunnen inzetten waardoor er werk blijft liggen. En tenslotte, veel
vrijwilligerswerk wordt gedaan door ouderen. Door scholieren in te zetten ontstaat er contact en
onderling begrip tussen beide groepen.
Wat is de reden om het aantal uren te verlagen? Uit landelijke pilot-projekten bleek dat veel scholen hun
leerlingen (nog) niet geplaatst konden krijgen. Wij kunnen u vertellen dat de Scholen in Winsum en het
Steunpunt teleurgesteld zijn over het geringe aantal uren. Zij waren inmiddels goed ingespeeld op de
Maatschappelijke Stage en hadden goede afspraken om leerlingen te plaatsen bij diverse organisaties.
Vacature van de maand
De Flexbus zoekt met spoed chauffeurs voor lijn 99, tussen Leens en Zoutkamp. De bus rijdt van
maandag t/m zaterdag ieder uur en vervoert maximaal 8 personen. Uw "dienst" duurt nooit langer dan 4
uur per dag. De rest van de dag wordt door uw collega's verzorgd. De Flexbus sluit aan op het Openbaar
Vervoer en heeft vaste halteplaatsen maar mensen kunnen ook op andere plekken langs de route
instappen. Als u tussen de 18 en 75 jaar oud bent en beschikt over een goede gezondheid wordt u van
harte uitgenodigd om het team van chauffeurs aan te vullen. Woont u binnen een straal van 25 km. van
Zoutkamp dan krijgt u een vergoeding voor het woon-werkverkeer. 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

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!
Dit jaar is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Dat betekent dat er in
Europees verband veel aandacht gegeven zal worden aan vrijwilligers. Met het uitroepen van dit
jaar wil de Europese Commissie laten zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de samenleving.
Eén van de doelstellingen is dan ook het erkennen en belonen van vrijwilligers. Daarnaast wil men
de positie van vrijwilligersorganisaties versterken en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk
verbeteren. Ook wil men de Europese burger aanmoedigen om vrijwilligerswerk te gaan doen. Er
komen tal van activiteiten. Zo is er een digitale complimentencampagne waarbij
vrijwilligersorganisaties een vrijwilliger kunnen aanmelden via www.vrijwilligerswerk.nl. Deze
vrijwilliger maakt kans om TROS vrijwilliger van de week te worden en krijgt bezoek van een
TROS-coryfee. En er komt iedere week een verhaal over een vrijwilliger in TROS kompas. De
vrijwilliger wordt beloond met €1000,- die besteed mag worden aan de organisatie. Ook is er van
11-18 september de week van het applaus. Dan geven vrijwilligersorganisaties een vrijwilliger een
applaus. Wilt u meer weten over het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk, dan kunt u terecht op
www.vrijwilligerswerk.nl.
Zodra er meer bekend is over plaatselijke en regionale activiteiten zullen we u daarover informeren.
Een greep uit onze vacatures:
- Het Rode Kruis zoekt een coördinator voor de administratie en voor informatie-en
advieswerk
- De Peuterspeelzaal in Zoutkamp zoekt een vrijwilliger voor maandag-en vrijdagochtend
- De Stichting Steunpunten de Marne zoekt een bestuurslid
- De O.B.S. “Solte Campe”vraagt een klasseassistent(e)
Voor een overzicht van alle vacatures: www.vrijwilligersgroningen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVERTORIAL

Het Beste Brood vindt u bij SPAR
Wij werken samen met Echte Bakker Appie de Jong uit Drachten.
Iedere morgen ontvangen wij Vers Ambachtelijk gebakken brood, kleine- en luxe broodjes en vers gebak.
Bij bakkerij de Jong staat het ambacht hoog in het vaandel.
De producten zijn puur van smaak zonder toevoeging van kunstmatige conserveringsmiddelen.
Alles wordt bereid in de eigen bakkerij in Drachten.
Van hieruit beleveren zij diverse winkels en instellingen.
Het assortiment omvat alles wat u van een echte bakker mag verwachten.
Naast het normale standaard assortiment kunt u ook terecht voor;
Biologisch brood, Zoutarm, suikervrij, gluten vrij, spelt brood en diverse soorten gebak en banket.
Taarten met foto of logo van uw vereniging of bedrijf.
Kindertaarten in cijfervorm of met een leuke afbeelding.
Roomvulling of jamvulling bespoten met slagroom of crème,
in overleg is van alles mogelijk.
Laat u zich informeren bij ons in de winkel.
Wij staan al ruim 21 jaar dagelijks voor u klaar.
Dorpstraat 1 Zoutkamp
Bergstra@despar.info

0595-401382

Speciale Spar Brood Aktie
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U een goed gevulde
broodtas van € 12.95 voor maar € 6.95.
De inhoud van de tas bestaat uit:
Witbrood, zak witte bollen, kruidkoek, vloerbrood, streepkoek,
Zoutkamper bol.
Extra: Gratis Suikerbrood vanwege het 30 jarig jubileum van de bakker
De ingevulde waardebon uiterlijk zaterdag 22 januari inleveren.
Dan staat de verrassingstas dinsdag 25 of woensdag 26 januari voor u
klaar.

Waardebon
Broodtas van € 12.95 voor € 6.95.
Naam: …………………………..
Adres: …………………………..
Tel. : ……………………………
Af te halen op:

Dinsdag 25 januari 0
Woensdag 26 januari
0
Inleveren : uiterlijk zaterdag 22 januari

MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Restaurant en IJssalon De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 438992
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 10.0012.00 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.

Laat ons weten welk diervoeder U in ons nieuwe
assortiment zou willen hebben. Wij kunnen dan
samen met U proberen die wens in vervulling te laten
gaan.
Kleindier voeders zoals:
Konijnen en hamstervoer,
PARKIETENZAAD,
KANARIEZAAD,
PAPEGAAIENVOER,
EIVOER VOOR AL UW VOGELS,
En andere diervoeders.

Dit alles naast het reeds aanwezige hondenvoer.
TEVENS UW ADRES VOOR ELECTRISCHE MATERIALEN, ALS
LAMPEN, BATTERIJEN, VERLENGKABELS ENZ.

WAT ER NIET OP VOORRAAD IS KUNNEN WE BESTELLEN.

NU OOK BIJ ONS TE KOOP I.T.T.KUNSTAAS. ONOVERTROFFEN!!!!!!!!

HENGELSPORT
ZOUTKAMP

