
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 Ondernemer van het Jaar 

 Pinksteren: het programma en de parkeerkaart 

 Kinderspelweek 
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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 
 
Chantal van Dijk  Redactie 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 19 juli. 
 
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. 

 

 

 
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 
 
 

Wilt u ook op de mailinglist van de Schudzeef? 

 

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. 

 

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij 

binnen dient te zijn en wanneer de schudzeef ook alweer uitkomt. 



  

Agenda 

10 t/m 13 juni    Pinksterfeesten 

17 en 18 juni    Theater te Water speelt: “Hallo Lola” 

6 juli     Uitstapje Emaillemuseum sticht. welzijn ouderen 

13 juli     Jaarvergadering speeltuinvereniging, 20.00 uur ZK86  

10 augustus    Uitstapje Hoogelandmuseum sticht. welzijn ouderen 

29 aug. t/m 2 sept.   Kinderspelweek 

29 augustus    receptie oud vrijwilligers kinderspelweek 

10 september    Slag om Zoutkamp 2011 

24 en 25 september   Tocht om de Noord 

 

Proloog-Epiloog 
”De Schudzeef” 1991-2011. Er is veel te vertellen over 20 jaar Schudzeef. Over zaken die vermeld 

werden die beter maar niet vermeld hadden kunnen worden. Over de manier waarop we de boel in 

het begin aan de gang hebben gehouden met allerhande acties zoals de paaseierenverkoop. Over het 

in elkaar zetten in café Striekwold met een handnietmachientje. Over de SPECIAL van 600 gulden 

net voor een Pinksterfeest. De special werd speciaal omdat het kopieerapparaat het begeven had en 

het Pinksterprogramma toch verspreid moest worden. 

Over het gehuurde kopieer apparaat met de eerste kopieën gratis en de rest tegen betaling, waarna 

Henderiekus Heidema uitkomst bracht. Heidema die en ik wil het nog weer eens noemen, als 

initiatiefnemer en adviseur er toch maar voor gezorgd heeft dat 20 jaar geleden de St. 

Dorpsbelangen werd opgeheven en de Ver. Dorpsbelangen werd opgericht. 

 

Na 20 jaar Schudzeef is wat mijn persoontje betreft mooi geweest.  

De Schudzeef opgericht na het oprichten van de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp in 1991 en 

van daaruit de Stichting Vlaggetjesdag en de Stichting Visserijmseum Zoutkamp. Alle drie bestaan 

ze nog en doen nog steeds hun eigen ding. Alle drie met hun ups en hun downs maar steeds weer 

zijn er mensen die er instappen en er hun tijd en energie in steken.  

 

Wat de Schudzeef betreft hou ik er mee op maar er zijn ook nu weer mensen die vol goede moed 

het stokje hebben opgepakt.  

 

Eppo Lukkien 

 

Ondernemer van het jaar: GINA VEENWIJK 
Als we Gina opzoeken in haar zaak is het rustig, Na 

uitreiking van het bloemetje gaan we er eens goed voor 

zitten. En al snel loopt de zaak vol. De een wil een broodje 

een ander geniet op het terras van een lekker bakje koffie.  

Ze heeft het lekker druk. Als de rust weer is teruggekeerd 

komt ze er bij zitten voor een klein interview:  

11 jaar heeft ze samen met Rudmer en medewerkers 

kledingzaak Lakeside gerund. Naast Lakeside kwam na een 

aantal jaren lunchroom De zilte bries. En dat bleek een leuke 

uitdaging. Zo leuk dat ze besloten met de kleding te stoppen en zich volledig op brood en banket te 

storten. En dat gaat ze goed af. Na een korte aanloopperiode ziet ze dat 80% van de klanten mensen 

uit het dorp zijn. En daar doet ze het voor. Want brood is een basisbehoefte. Zo kort nog maar open 

en nu al gaat ze haar assortiment uitbreiden; Binnenkort is er ook kaas: vers van het mes 

verkrijgbaar.  

Wat er met het leegstaande deel van het pand gaat gebeuren? 

Hier zal zich een groenteman vestigen met naast verse groente verkoop van bloemen.  

Wilt u een ondernemer voordragen die volgens u de titel ondernemer van het jaar verdiend? 



  

Stuur dan een mailtje met uw motivatie naar: schudzeef@gmail.com 

Theater te Water  
Theater te Water doet Zoutkamp aan op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni a.s. Het Theaterschip De 

Verwondering ligt in de binnenhaven. De voorstelling heet "Hallo Lola”. Aanvang 20.30 uur. 

Kaarten kan men reserveren via info@theatertewater.nl of via telnr. 06-53702114 tussen 16.30 en 

18.00 uur of aan de boot vanaf 20.00 uur. Verdere informatie : www.theatertewater.nl. of bij het 

VVV. 

 

Speeltuinvereniging de Regenboog 

Houdt haar jaarvergadering op woensdag 13 juli 2011 om 20.00 uur in Eeterij de Deurenloods aan 

de Reitdiepskade 1
a 
. 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen en jaarverslag 2010 

3. Verslag penningmeester 2010 

4. Verslag kascommissie 

5. Benoeming nieuw lid kascommissie 

6. Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en niet herkiesbaar: 

- Miranda Bijsterveld 

 Vacature penningmeester 

7. Pauze 

8. Speeltuinnieuws. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

Graag wijzen wij u als bestuur op de ontstane vacature van penningmeester.  Mocht u, net als wij, 

het belang inzien van een voorziening als de speeltuin en ons team willen komen versterken neem 

dan gerust even contact op met een van de overige bestuursleden. Na de zomervakantie zullen we u 

(leden en donateurs) weer benaderen mbt de contributie. Graag tot ziens op woensdag 13 juli 2011 

in Eeterij de Deurenloods Het bestuur: Frederike van Oosterom (voorzitter), Hans Noordhof ( 

secretaris),  Ebel Rispens, Miranda Bijsterveld en Koen Loonstra  

 

Receptie oud-vrijwilligers spelweek 
Tijdens de eerste dag van de kinderspelweek, die komende zomer wordt gehouden van 29 augustus 

tot en met 2 september, willen we graag de vroegere vrijwilligers van de spelweek in het zonnetje 

zetten. Dit vanwege het feit dat spelweek dit jaar zijn 30 jarig jubileum viert! Op maandag vanaf 

20:00 uur zal er daarom voor hen een feestelijke receptie aanvangen op het spelweekterrein. Bent u 

één van de zeer gewaardeerde oud-vrijwilligers die zich jarenlang belangeloos heeft ingezet voor dit 

jaarlijkse hoogtepunt van de Zoutkamper jeugd, schroom dan niet om deze receptie te bezoeken. 

We zien uw komst graag tegemoet! Tevens zijn we op zoek naar foto’s van toen wie kan ons hier 

aan helpen? Organisatie spelweek 2011 

 

Rommelmarkt 30 april 2011 
Hallo dorpsgenoten, Het was weer een geslaagde dag. De zon scheen er was wel een harde wind 

maar niet zo koud als vorig jaar . Zoals beloofd was de burgermeester met zijn vrouw er ook. Om 

10:00 uur werd de vlag gehesen door de burgermeester, daarna het Wilhelmus gezongen met het 

publiek en  U werd oranje bitter aangeboden door Stichting Dorpsbelangen Zoutkamp. Na het 

officiële gedeelte kon iedereen zijn gang gaan en zijn spullen verkopen. Fam Bolt stond er weer vis 

te bakken t.b.v. De oude kerk, Fam. R de Vries verkocht spullen t.b.v.  De oude kerk. Verder 

verkocht iedereen voor zich zelf en volgens ons had iedereen wel goed verkocht. Iedereen was 

positief. Op naar volgend jaar en dan hopen we op nog meer belangstelling uit eigen dorp. We 

mailto:schudzeef@gmail.com


  

willen iedereen bedanken die hun spullen te koop hebben aangeboden, want als zij er niet waren 

hadden we geen rommelmarkt en De oude kerk voor het mogen gebruiken van hun vlaggenmast. 

Kerstmarkt 

Tevens willen wij u laten weten dat er dit jaar ook weer een Kerstmarkt gehouden word en wel op 

vrijdag 16 december in De oude kerk en  in het jeugdgebouw. Dus noteer dit alvast op u kalender of 

in u agenda. Hier lezen jullie t.z.t. nog wel meer over in de Schudzeef. Tot dan zullen we maar 

zeggen! Jannie en Sylvia 

 

Rommelmarkt Houwerzijl 

Op zondag 10 juli is het weer zover rommelmarkt in Houwerzijl. Wilt u ook spullen verkopen, geef 

u dan op bij: Janny Knol Telefoonnummer: 0595-571149 

 

Nieuw onderkomen Bibliotheek Leens 
De bibliotheek van Leens gaat verhuizen. Vanaf 2 mei is de bibliotheek van Leens gehuisvest aan 

de Breekweg, in hetzelfde pand als de Rabobank samen met kinderdagverblijf “De grondzeiler”. De 

nieuwe vestiging heeft een moderne uitstraling en meer boeken die bovendien makkelijker te 

vinden zijn. Daarnaast is hij vaker open en kunnen klanten hun boeken lenen en inleveren met 

behulp van een zelfbedieningsautomaat.  

Bezuinigingen 

De bibliotheek van Leens is flink aangepakt om de kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in de 

gemeente de Marne op peil te houden. Sinds 1 januari zijn de bibliotheken van Ulrum, Zoutkamp en 

Kloosterburen door een forse bezuiniging van de gemeente De Marne namelijk gesloten, evenals de 

bibliobushaltes in Pieterburen en Wehe-den Hoorn. Dat is voor de leners van deze bibliotheken en 

bussen een gemis. Zij kunnen nu echter terecht in de nieuwe uitgebreide vestiging in Leens. Een 

aantal leden was al overgestapt naar deze bibliotheek; de hoop is dat met de nieuwe vestiging nog 

meer mensen de weg naar Leens zullen vinden.  

Nieuwe manier van werken 
De nieuwe bibliotheek van Leens gaat op een andere manier werken dan voorheen. Leden kunnen 

onder meer met behulp van een automaat zelf lenen en inleveren. De bibliotheekmedewerkers 

hebben zo meer tijd om advies te geven en vragen te beantwoorden. Verder wordt de collectie beter 

afgestemd op de wensen van de leners.  

Bibliotheekpunten 

In Eenrum is de bibliotheek afgeslankt tot een bibliotheekpunt. Dat is een eenvoudiger 

bibliotheekvoorziening met beperkte openingstijden. De collectie is bovendien kleiner dan die van 

een reguliere bibliotheek. Ook in Zoutkamp wordt met de gemeente gekeken naar de mogelijkheden 

om toch nog een beperkte bibliotheekvoorziening te realiseren. Minder mobiele leden in de 

gemeente De Marne kunnen gebruikmaken van een boek-aan-huis-service. 

 
Openingstijden bibliotheek Leens 

Maandag 14.00 - 20.00 u Woensdag 14.00 - 17.00 Donderdag 14.00 - 17.00  

Vrijdag   14.00 - 17.00     Zaterdag 10.00 - 13.00  

 

Woon-leefbaarheidsplan Gemeente de Marne 

De gemeente De Marne heeft te maken met krimp. Dit is voor onze gemeente niet nieuw, we 

krimpen immers al jaren. Maar het is wel belangrijk om nu de juiste keuzes te maken om onze 

gemeente ook voor de toekomst blijvend de moeite waard te laten zijn. 

Krimpnota 

Een eerste stap hiertoe is gezet met het opstellen van het 'integraal beleidskader krimp en 

leefbaarheid', ook wel ‘ krimpnota’ genoemd. Deze nota is in samenwerking met inwoners en 

andere belanghebbenden opgesteld en in februari door de gemeenteraad vastgesteld. In deze 

krimpnota wordt aangegeven welke keuzes de gemeente de komende jaren maakt om de kwaliteiten 

van De Marne te behouden en te versterken. Met een duur woord noemen we dit een ‘kaderstellend’ 



  

document. Dat wil zeggen dat al het beleid dat de gemeente in de komende jaren opstelt hieraan 

getoetst wordt.   

 

Woon- en leefbaarheidsplan 

Nu we hiermee duidelijk hebben welke koers we willen varen, kunnen we steeds  concreter worden. 

Op dit moment werkt de gemeente daarom aan het Woon- en Leefbaarheidsplan. Hierin wil de 

gemeente heldere keuzes maken over Wonen en Leefbaarheid. Waar bouwen we en waar niet? 

Waar zijn woningen kwetsbaar en waar liggen mogelijkheden om woningen te slopen? Hoe kunnen 

we voorzieningen op het gebied van onderwijs, winkels, ontmoeting, etc. sterker maken en voor 

onze gemeente behouden?  

Participatie 

De gemeente De Marne vindt het belangrijk om het beleid samen met inwoners en andere 

belanghebbenden op te stellen. Waarom? Omdat zij degenen zijn die kennis van hun eigen dorpen 

en omgeving hebben en ook een gedrevenheid bezitten om de kwaliteiten van de eigen 

woonomgeving te behouden en te versterken. De gemeente faciliteert dit  op verschillende 

manieren. In de eerste plaats wordt het hele proces begeleid door een projectgroep waarin vanuit 

ondermeer het  onderwijs, zorgpartijen, ondernemers en burgers de nodige expertise wordt 

ingebracht. 

Daarnaast betrekken we alle dorpsbelangenverenigingen en zoveel mogelijk belanghebbenden in 

een discussieavond die we organiseren op 26 mei om 20.00 uur in het Gemeentehuis van De Marne. 

Tijdens deze bijeenkomst willen we discussiëren over de opgaven en samen nadenken over 

passende maatregelen. Op deze avond zijn alle geïnteresseerden van harte welkom! Wel even 

opgeven bij de gemeente De Marne via mailadres dorine.sibbes@demarne.nl  

Wat kunt u nog meer verwachten? 

Op 9 juni is een informatieavond gepland over  een nieuw project binnen de gemeente; Vitale 

dorpen in De Marne. Dit project voorziet gedurende twee jaar in een budget voor ontwikkeling 

van burgerinitiatieven voor krimp en leefbaarheid. Dit geld is bedoeld om de dorpen op weg te 

helpen bij het organiseren van activiteiten rond krimp en leefbaarheid. Alle 

dorpsbelangenverenigingen worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd en ontvangen dan  

ondermeer informatie over de bijbehorende spelregels en criteria. 

Een ronde langs de dorpen. We hebben als doel om het Woon- en Leefbaarheidsplan in 

september vast te stellen in de gemeenteraad. Voor die tijd maken we een ronde langs de 

(combi’s van meerdere) dorpen. We nodigen u daar weer voor uit! 
 

Stichting Welzijn Ouderen 

Donderdag 12 mei hebben Stichting Welzijn Ouderen en de ANBO een middag georganiseerd 

i.s.m. Veilig Verkeer Nederland. Het doel van deze middag, het opfrissen van de kennis over 

nieuwe en oude verkeersregels. Als je dacht dat je alles wel wist, dan kwam je toch bedrogen uit.  

De kennis was soms wat weggezakt en sommige nieuwe regels waren onbekend.  

De middag werd goed bezocht en iedereen was het er over eens dat dit vaker moest gebeuren. 

Ondanks het serieuze karakter werd het toch een hele leuke ontspannen middag met dank aan de hr. 

Cor Vriesema uit Ten Boer. 

 

Het Ontmoetingspunt. 

De vakantietijd breekt weer aan en heel veel activiteiten stoppen of zijn al gestopt. 

Het Ontmoetingspunt gaat gewoon door. Iedere laatste woensdag van de maand is de Eettafel, 

aanvang 12.00 uur. Opgeven en inf. bij Albert Wessels, tel: 0610837157 of Trijn Zijlstra 

De 1
e
 donderdag en de 3e woensdag van de maand is de koffieochtend, vanaf 9.30. 

Of loop gewoon eens binnen voor een kop koffie en een praatje. Albert is op maandag, 

dinsdag,woensdag en donderdagmorgen aanwezig. 

 

 

mailto:dorine.sibbes@demarne.nl


  

 

 

 

Stichting Welzijn Ouderen  

Wij organiseren in de zomervakantie weer twee uitstapjes: 

6 juli gaan we naar het Emaillemuseum in Tolbert. Daar is een zeer grote verzameling emaille in 

alle kleuren te bewonderen. Tevens is er gelegenheid om thee te drinken. 

10 augustus staat een bezoek aan het Hoogelandmuseum in Warffum op het programma. Voor velen is dit 

uitstapje even terug in de tijd. Echt een bezoekje waard. 

Beide middagen vertrekken we om 13.00 vanaf Het Ontmoetingspunt. De kosten zijn € 7,50.  

Opgeven bij Trijn Zijlstra, tel: 402153 of Baukje Zwart, tel: 401590 

 
De zeeman van Oetlaand 

Achter Paanserpòllerdiek is vrouger heul wat laand wegspuild;doar het Oetland achter legen.Gain 

wonner dat`t doar veur schepen slim gevoarliek is,d`r binnen al hail wat bleven. 

`s Nachts bie stòrmweer spoukt doar `n keerl,aaltied gliek aantrokken,`n euliejas aan,`n zuudwester 

op. Dat is `n noaloop. `t Is zien aigen schuld, dat de zeeman doar aaltied weer komen mout, en 

nooit,nooit gain rust vinden kin.En dat om `n beetje geld en goud,dat ie bie joen dood hier tòch 

achter loaten mouten. Ik zel joe `t vertellen,mor `t griezelt mie zulf tou. 

 

In `n vlaigende stòrm was ter veur joaren `n schip in nood bie Oetlaand. De Zòltkampers wazzen zo 

gek op de loaden,dat ze in heur drift de minsken vergatten,dij op `t schip wazzen.Ze haren hier 

makkelk helpen kind,van d`r was mor ain leventeg meer op;aandern wazzen al mit dat noodweer 

overboord spuild. Dij ain haren ze redden kind,en ze deden `t nait. Ze dòchten allain mor om de 

winst,om dat stomme geld. Is Zoltkamp doar riek van wòrden? Zo voak as t ter spoukt achter 

Paanserpòllerdiek. Din het e zien euliejas weer aan,en zien zuudwester weer op;din is `t aal mor 

jammern om hulp,aal dat schraiwen en reren,wat e ien zien oren het, van dij ongelokege stumper dij 

verdronken is deur zien schuld. 

 

Oetlaand lag op Paanseruterdiek,dat vrouger veul groter was. Oetlaand haar `n kerk en `n stombe 

toren,dij wegspoelt binnen,dou `t haile dòrp verdronken is. Bie stòrmweer mòie der nait 

kommen,omdat `t ter zo gevoarlik is. Doar liggen onder `t sliek nòg putten van lange tòrven,hòlt en 

dikke kloosterstainen Wat ter van de toren van Oetlaand nòg overbleven was,dat hebben ze in 

Vairhoezen weer bruukt,dou doar `n nije baauwd is.  

Eertijds strekt zich het vaste land achter De Panser uit…… Er is in dit oord een overlevering,dat 

men voortijds,door een paardekop in de stroom te leggen,op zijn gemak naar Friesland kon 

overstappen. 

                                                                                Bron:Groninger overleveringen van K.ter Laan. 

 

NL Doet in het Visserijmuseum Zoutkamp  
Afgelopen vrijdag 18 maart werd er in het 

Visserijmuseum Zoutkamp flink schoongemaakt. 5 

leerlingen en een leraar van het Wesselgansfort 

College uit Winsum hadden zich aangemeld voor 

een klus van NL Doet in het Visserijmuseum. het 

hele museum moest schoongemaakt worden voor de 

opening op 1 april. Voor de lunch werd gezorgd 

door vrijwilligers van het museum. En dat zag er 

goed uit! Ook het weer hielp flink mee, alles uit het 

huisje van Siegerlida kon flink gelucht worden. Op 

de foto de leerlingen en de leraar van het 

Wesselgansfort College, een bestuurslid en enkele vrijwilligers die meehielpen. 



  

Oude Briefhoofden uit Zoutkamp 

 

De Historische Vereniging in de Marne is bezig 

om alle oude bedrijven van het Marne gebied te 

achterhalen. Ik ben voor Zoutkamp begonnen.  

Hierbij enige briefhoofden van bedrijven uit 

Zoutkamp. Wie heeft nog meer briefhoofden van 

vroeger? Wilt u ze mij sturen? ( 

info@borduurservicelandman.nl ) Misschien is er 

iemand die iets over een bedrijf weet te vertellen. Het geeft niet wat het mag ook een gebeurtenis of 

grap zijn. 

In de volgende Schudzeef zal ik weer een paar plaatsen. Piet Landman 

 

Fonds verstandelijk gehandicapten zoekt collecteorganisator 

Ben je gemotiveerd om iets te doen voor anderen? Steun dan het 

Fonds verstandelijk gehandicapten! Ik ben op zoek naar een 

enthousiast iemand die  een paar uur per jaar een kleine 

inspanning wil leveren door de collecte te organiseren als 

steunpunt in Zoutkamp. 9 enthousiaste mensen collecteren in 

Zoutkamp deze collecteweek. 

Wat doet het Fonds verstandelijk gehandicapten? 

Het  Fonds wil de kwaliteit van leven van verstandelijk gehandicapten en hun leefomgeving 

verbeteren; steunt projecten en activiteiten die daaraan een bijdrage leveren; verwerft financiële 

middelen en kent deze gelden op een transparante, onafhankelijke en resultaatgerichte wijze toe aan 

projecten en activiteiten voor en door verstandelijk gehandicapten, in de sfeer van wonen, werken, 

educatie en vrije tijd; besteedt de helft van alle binnengekomen gelden in de regio waar de gelden 

zijn opgehaald. De andere helft gaat naar landelijke projecten. 

Is je interesse gewekt en wil je meer weten over het werken als collecteorganisator? Neem dan 

contact op met  Mevr. G.Nienhuis 0595-401755 

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!  
Jaarlijks reizen ongeveer 2.000 gepensioneerde experts af naar ontwikkelingslanden om daar 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Ze bieden als vrijwilliger 

ondersteuning  bij het opzetten van een eigen bedrijf of om te kijken waar de mogelijkheden liggen 

om het productieproces uit te breiden. De vrijwillige experts doen dit vanuit het project PUM, een 

initiatief van het VNO-NCW en de Nederlandse overheid. Al 30 jaar lang bezoeken de vrijwilligers 

van PUM gedurende 2 tot 3 weken een project. PUM is actief in 70 landen met als doel om de 

zelfredzaamheid van ontwikkelingslanden te vergroten door de plaatselijke bedrijven te versterken. 

Er wordt geen geld gegeven, maar concrete oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld 

personeelsmanagement, IT, productieprocessen en techniek. De gepensioneerden zijn als adviseur 

enkele maanden bij een project betrokken. Op deze manier kunnen ze hun kennis en ervaring na 

hun loopbaan  inzetten, blijven ze maatschappelijk betrokken en vitaal! Wilt u ook graag uw kennis 

en ervaring inzetten voor vrijwilligersorganisaties, kijk dan voor interessante mogelijkheden op 

www.vrijwilligersgroningen.nl.  

 

Verder maken de volgende organisaties graag gebruik van uw inzet: 

- Stichting Historische Visserij Zoutkamp vraagt sloepenbouwers 

- VVV Zoutkamp zoekt baliemedewerkers 

- Het Visserijmuseum in Zoutkamp is op zoek naar gidsen 

- Nationaal Park Lauwersmeer vraagt gastheren/-vrouwen voor het activiteitencentrum 

- Gastheren/- vrouwen voor het bezoekerscentrum van de historische werf in Zoutkamp 

 

http://www.vrijwilligersgroningen.nl/


  

Vacature van de maand 

Staatsbosbeheer opent op vrijdag 27 mei 2011 haar activiteitencentrum bij het Nationaal Park 

Lauwersmeer. Rond het activiteitencentrum van Staatsbosbeheer wordt momenteel gewerkt aan een 

kinderspeelbos, een vijver met een moerasbrug en een grote picknickweide. Staatsbosbeheer is op 

zoek naar vrijwilligers die als gastheer of –vrouw aan de slag willen in het activiteitencentrum. Als 

gastheer of –vrouw beantwoordt u vragen van bezoekers aan het park, geeft u tips over de 

educatieve en recreatieve mogelijkheden, verkoopt u kaarten en folders, leent u veldmaterialen uit 

en houdt u toezicht op de binnen- en buitenruimte. U wordt ondersteund door de beheerder van het 

park en u werkt samen met een andere vrijwilliger. Gevraagd worden vrijwilligers die beschikken 

over goede sociale en communicatieve vaardigheden en met een gastvrije instelling. Daarnaast 

wordt er van de vrijwilligers gevraagd zich minimaal 4 dagen per jaar van 11.00 tot 17.00 uur in te 

zetten voor het activiteitencentrum. De werkzaamheden vinden plaats in een prachtige omgeving. 

Daarnaast komt u in contact met de diverse bezoekers van het Nationaal Park en krijgt u 4x per jaar 

het magazine ‘Onverwacht Nederland’ toegestuurd. Van Staatsbosbeheer krijgt u een korte training 

over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de balans tussen recreatie en natuur en over de 

werkzaamheden in het centrum. 

Voor meer vrijwilligersvacatures kunt u terecht op www.vrijwilligersgroningen.nl. 

 
Steunpunt vrijwilligerswerk de Marne & Winsum 
U. Mansholtplein 2 Winsum. Tel. 06-42439616. Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl.  

Het Steunpunt is geopend tijdens kantooruren, spreekuur op afspraak. 

 

 

Honden…. 

de restauratie van de oude kerk is bijna voltooid. 

Alleen moeten er nog wat stenen naar de kerkdeur 

worden ingevoegd. De voeger heeft hierbij zo`n last 

van hondenpoep dat hij zelf maar een 

aantal bordjes heeft neergezet met de volgende tekst 

:  

 

Geachte hondenbezitters, 

gedurende de voegwerkzaamheden is deze 

groenstrook 

(ook wel poep en piszone0 als hondentoilet 

opgeheven  

hopende voor uw begrip 

 
(foto Jan van der Veen) 

 

Opening Seizoen 

op 25-4-2011 vond weer de opening plaats van de 

watersportvereniging Soltcamper Ril. 

Dit gebeurde door het hijsen van de vlag door de 

nieuwe beheerders Allart Bouwer van resto ZK 86 

en brandweerman Jan Landman. Op de foto 

poseren de heren samen met voorzitter van de 

vereniging Koen Loonstra. Zeker zo`n 150 

toeschouwers waren hierbij aanwezig, waarna er 

nog tijd was voor een hapje en een drankje 

 
(foto Jan van der Veen) 



  

 

 

Spelweek 2011 
Het duurt nog even maar inmiddels zitten wij als organisatie niet stil…. 

We hebben immers een feestje te vieren dit jaar, een jubileum wel te verstaan! 

Het is namelijk dit jaar alweer 30 jaar geleden dat de spelweek voor het eerst werd gehouden! 

Dit willen wij als organisatie niet ongemerkt voorbij laten gaan en zijn al druk aan het bedenken 

hoe we het voor de kinderen, maar ook voor ons weer een onvergetelijke week kunnen maken. 

Voordat wij willen beginnen aan deze spelweek willen wij even in het kort een paar spelregels 

aangeven, die wij als organisatie als richtlijnen aan houden. 

 

De spelweek is een week voor: 

 alle kinderen van de basisschool van groep 1 tot en met groep 8. 

 De kinderen die in het jaar instromen dus van sept. tot juni zijn ook welkom mits 1 ouder 

minimaal 1 dagdeel beschikbaar kan zijn als vrijwilliger. 

 Ouders dienen altijd bereikbaar te zijn. 

 Kinderen dienen ten alle tijden weer naar huis gebracht te kunnen worden waar ze 

opgevangen worden door een ouder. 

 Kinderen met medische klachten zijn altijd welkom graag wel even aangeven bij de leiding  

 Alle ouders dienen hun kinderen van te voren aan te melden en tevens het vastgestelde 

bedrag van E 7,50 vooraf te betalen. 

             Ieder kind wat niet is aangemeld of waarvoor niet is betaald zal helaas teleurgesteld moeten  

              worden. 

 

Het is voor ons als organisatie van belang ons aan deze richtlijnen te houden. We hebben te maken 

met kinderen en wij zijn vrijwilligers die de kinderen het naar de zin willen maken. Daarnaast 

willen wij iedere ouder recht in de ogen aan kunnen kijken op een gelijke behandeling voor hun 

kind of kinderen. 

Maar langs deze weg wil de organisatie ook een beroep doen op u als ouder! Het is al vaak 

gebleken dat we tijdens de week heel erg omhoog zitten wat betreft de vrijwilligheid van de ouders. 

Toch is het zo dat we het echt niet alleen kunnen en dus ook u hulp in die week erg hard nodig 

hebben. U wilt toch ook dat u zoon of dochter het naar de zin heeft? Als iedere ouder zich nu 1 dag 

of dagdeel beschikbaar stelt helpt het ons al enorm!! 

Voor ons breekt er een tijd aan van organiseren plannen maken en uitwerken. 

Via deze weg hopen wij dat u met ons mee wil denken om de komende spelweek tot een geslaagd 

feestje te maken. Vriendelijke groet van de spelweek organisatie. 

 

30 Km zone 

Eindelijk is het bouwverkeer langs de Hunsingokade beëindigd en staan er 30 km zone borden  

aan het begin van de Hunsingokade en de Wilhelminastraat. Dit hele gebied inclusief de Garnaal is 

dus 30 km zone geworden! Helaas lijkt het erop dat er langs de Hunsingokade lekker geracet kan 

worden wat zeer gevaarlijk is voor de gebruikers en bewoners van het gebouw. Ook schoolgaande 

kinderen fietsen langs deze route. Verder meen ik dat langs deze weg geen bussen en vrachtwagens 

mogen rijden. Een vriendelijk verzoek aan u allen: Rijd bedaard, da’s heel wat waard. 



  

Met vriendelijke groet, Wil Willemsen, bewoonster van de Noorderschans 

De kunst (af-) kijken 

De leerlingen van basisschool de Solte Campe hebben gewerkt aan het cultuurproject “Kunst 

(af)kijken”.Ook de Lydinge in Leens, de Getijden in Pieterburen en de Akkerwinde in Ulrum deden 

mee. De kinderen hebben geleerd over musea, kunstgeschiedenis en schilderijen, maar natuurlijk 

hebben ze zelf ook veel kunst gemaakt. Allereerst met hun eigen leerkracht op school, maar alle 

kinderen kregen ook een workshop die door een kunstenaar gegeven werd. Bij het maken van kunst 

hoort natuurlijk ook een expositie. De kunstwerken worden in school tentoongesteld voor ouders en 

andere belangstellenden. In de week van 21 mei tot 1 juni worden een aantal werken geëxposeerd 

in de museumboerderij van Verhildersum. En alsof dat nog niet genoeg is wordt er ook een 

fietsroute gemaakt naar aanleiding van de landschappen die geschilderd zijn. Deze fietsroute zal de 

4 dorpen verbinden en onderweg kan men genieten van de echte landschappen. Deze fietsroute zal 

gemaakt worden door leerlingen van het HHC in Wehe-den Hoorn. Dit alles is mogelijk doordat we 

geld gekregen hebben van de provincie (de zogenaamde BEPP gelden) om dit project uit te voeren. 

Henrieke Goris 

 

Jeu de Boules 

Voor de Noorderschans liggen 3 jeu de boules banen die al enkele jaren gebruikt worden 

door een paar enthousiaste mensen uit het seniorencomplex. Deze banen zijn voor het hele dorp  

ter beschikking. De vraag is of er mensen zijn die zich willen inzetten om een vaste club op te 

richten. In de Marne zijn meer groepen die dit spel spelen en misschien is het mogelijk een groepje 

spelers uit te nodigen om zo de spelregels te leren kennen. 

Kom op Zoutkampers laat de ballen weer rollen! Wil 

Willemsen, Noorderschans. 

 

Slag om Zoutkamp 

Marktkramen, entertainers, ambachtslieden muzikanten, 

kleding, vergunningen, financiën, bouwstukken. Het zijn 

allemaal dingen waar op dit moment heel hard aan gewerkt 

wordt. We hebben er haast een dagtaak aan. Door het 

enthousiasme van dorpsgenoten worden veel handen licht werk. 

Mensen melden zich spontaan aan en komen met leuke ideeën. 

Langzaamaan wordt dit steeds meer en krijgt alles een bevestigende plaats in het geheel. 

 

Afgelopen dinsdag hebben we een bijzondere leuke inspirerende avond gehad betreffende kleding. 

Carla Seelemeijer  is helemaal vanuit Wijk aan Zee gekomen om ons te inspireren. Wij zelf vonden 

het zeer geslaagd. Helaas waren er niet zoveel mensen.  

 

De komende tijd zal er veel geoefend worden. Met grote groepen of in het klein. Mensen die zelf 

iets leuks willen neerzetten zijn daar vrij in. We willen dit wel graag weten i.v.m. vergunningen. 

We zijn verplicht aan te geven waar wat gaat gebeuren. Het is voor ons soms moeilijk om iedereen 

te bereiken. Daarom nogmaals de oproep: heeft u vragen en-/of opmerkingen, stel ze dan. Het is 

jammer als er mensen afhaken omdat men denkt dat ze niet mee mogen doen en-/of niet gevraagd 

zijn. Wij doen ons best en er is van alles te regelen alleen wel met hulp van u.  

 

Het moet het feestje worden van het hele dorp, van iedereen voor iedereen. 

 

 

 

 

 

 



  

 

De sloepenloods en het Visserijmuseum zoeken vrijwilligers 

Zowel de sloepenloods als het museum hebben behoefte aan vrijwilligers, het word steeds drukker 

op beide locaties. Het Museum wil het team rondleiders graag uitbreiden, er komen steeds meer 

groepen op bezoek, het zou een goede zaak zijn om een aantal rondleiders te hebben. Wat de 

sloepenloods betreft is men van plan om een poule van vrijwilligers op te zetten die op de 

zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur het bezoekerscentrum willen runnen. Er wordt geprobeerd op 

een achttal mensen bij elkaar te krijgen en dan beurtelings een zaterdagmiddag dienst te doen. De 

werkzaamheden zullen dan voornamelijk bestaan uit het te woord staan van bezoekers en het 

serveren van een kop koffie.  

 

Voor het Visserijmuseum kan men Esther Toxopeus benaderen,  

402232 of 06-12293397 of bentetoxopeus@home.nl 

 

Voor de Sloepenloods is Sjoerd Moes het aanspreekpunt,  

050-5777958 of 06-30187856 of sjoers.moes@hetnet.nl 

  

Programma Pinksteren 2011 
 
  

Donderdag 09 juni 
16:00 - 18:00  Garnalen Party van de Gemeente De Marne  
en Stichting Vlaggetjesdag  voor genodigden    
 

Vrijdag 10 juni 
 
16:00   Opening Kermis  
16:00  Aankomst oude reddingsboot Gebroeders Luden 
19:00 - 20:45  Voetbalwedstrijd  Oud Zeester - Jong Zeester (dames en heren) 
20:00 Café Het Kombuis: DJ Nick 2jone 
20:00 Het Kegelhuis: Nog niet bekend 
18:00 - 21:00 De Boeter: Dorpsbarbecue met live muziek 
20:00 Café Het Kraaiennest: Live muziek Henk Mustang 
20:00 Café Ien ’t Veuronder: 60e,70e,80e & 90e jaren muziek!  
 

Zaterdag 11 juni 
 
09:00 - 17:00 Kofferbakverkoop en kindermarkt 
10:00 - 18:00 Bezichtiging Gebroeders Luden en reddingsboot Suzanne 
10:00 - 12:00  Jurering vissersschepen 
10:00 - 14:00 Optreden Trio Brasil in de binnenhaven 
10:00 - 17:00 Oude Bromfietsshow aan de Reitdiepskade 
11:00  Opening Kermis 
12:00 - 17:00  Wedstrijden georganiseerd door de Brandweer 
12:00 - 17:00  Rondvaarten van uit de binnenhaven t.b.v. het Visserijmuseum 
13:00 - 17:00 Optredens van Zoutkamper smartlappenkoor (o.v.b.), de  

 Flintboksems uit Ulrum en de Admiraliteits sjongers uit Dokkum  
21:00 Het Kegelhuis: Drive-in show en live muziek ! 
21:00 Café Het Kombuis: DJ Nick 2jone 
20:00 Café Het Kraaiennest: Live muziek: Tjeerd 

20:00 Café Ien ’t Veuronder: Live muziek: Ronald Nihot  

mailto:bentetoxopeus@home.nl
mailto:sjoers.moes@hetnet.nl


  

 
 
 
Zondag 12 juni 
 
12:00 Opening Kermis 
12:00 - 17:00  Visshow met diverse vissoorten en diverse oude ambachten 
12:00 - 17:00  Rondvaarten vanuit de binnenhaven t.b.v. het Visserijmuseum 
13:00 - 16:00  Nettenboeten/splitsen wedstrijd / Garnalen pellen demonstratie 
14:00 - 16:00  Optreden Ainrommer shantykoor uit Eenrum 
15:30  Opening Kermis 
16:00 - 17:00  Visverkoop bij opbod t.b.v. het visserijmuseum  
 
15:00 -19:00    Haven Piraten Show mmv: Tjeerd, Jan Warringa, Burdy,  

 Bert Somer, Duo Nationaal, Lytse Hille, en Lisa Santanera. 
21:00 Het kegelhuis: Drive-in show & Artiesten ! 

21:00 Café Het Kraaiennest: Zanger Jan Warringa 

21:00 Café Het Kombuis: Rock Band In Bloom + DJ Nick 2jone 

 

 

 

Maandag 13 juni 

 

09:00 - 17:30 Jaarmarkt Zoutkamp 
10:00 - 18:00 Rondvluchten met helikopter boven Zoutkamp (landingsplaats op de  
  windroos achter ‘De Batterij’) 
10:00 Opening Kermis   
10:50  Bekendmaking Koninginneschip 
12:00 - 14:00  Optredens van, Shantykoor Oosterstörm  
13:00 - 14:30 Optreden Jan Johannes  
13:00  Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de  

 Garnalenkoningin ( Meevaren gratis, maar wel op eigen risico!) 
13:30  Afvaart vissersschepen 
15:30 - 16:15 Ontvangst van de Garnalenkoningin met Hofhouding 
  Toespraak Garnalenkoningin 
16:10  Prijsuitreiking vissersschepen 
 
 
17:00  Het kegelhuis: Drive-in show & Artiesten ! 
 
17:00  Het Kombuis: DJ Nick 2jone 
 
17:00 Café Het Kraaiennest: Theun’s Dixieband 

 
 

 
  



  

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 

De Zilte bries bakkerij en lunchroom, 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 

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.



  

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 
 


