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Colofon 

Redaktie 
 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Secretaris 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Redactie 
 
Anouk Bakker tel: 850865 Redactie 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 27 januari 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 18 januari 
 
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 
 Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
 
 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentie tarieven per 01 januari 2012: 

 
Eenmalig 1/1 A4 € 30,00 
Eenmalig ½ A4 € 17,00 
Eenmalig ¼ A4 € 9,00 
 
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 

11 november    Sint Maarten 

26 november    Intocht Sinterklaas 

3 december    Sinterklaaslopen voor kinderen 13.30 uur 

3 december   Kinderdisco jeugdsoos 

5 december    Sinterklaasavond 

16 december    Kerstmarkt in en om de oude kerk 

 

Voorwoord 

Beste dorpsgenoten, 

Dit is alweer de laatste Schudzeef van 2011. De tijd vliegt voorbij! Langs deze weg stel ik me aan 

jullie voor. Mijn naam is Anouk Bakker en ik ben het nieuwe redactielid van de Schudzeef. Ik ben 

27 jaar en opgegroeid in Warffum. Sinds januari 2008 woon ik samen met Tjark Visser. Mijn grote 

hobby is tennis. Graag wens ik jullie alvast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2012.  

Tot in het nieuwe jaar! 

 

Cursus hartreanimatie 2012 

De werkgroep hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in Januari 2012 in de dorpen 

Ulrum en Zoutkamp weer zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de  

basiscursus als ook de jaarlijkse herhalingscursus. 

Enige cursus informatie: 

Basis cursus: 

Lesavond van ca. 3 uur gegeven op Woensdag 18 januari 2012 

Kosten : € 17,50 per deelnemer 

Locatie : Groene Kruis gebouw Ulrum 

Aanvang : 19.00 uur 

Wie kan er meedoen: Iedereen vanaf 14 jaar die in een goede conditie verkeert. 

Inschrijven : is mogelijk tot 12 December 2011 

Herhalingscursus: 

Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2
e
 week Januari 2012. 

Kosten: € 10,00 per deelnemer 

Iedereen die in 2011 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen krijgt eind December 

een uitnodiging hiervoor. 

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met: 

Ulrum: Hiektje Tol  0595-401576 

 

Banketactie 

Banketactie van V.V.S.V.’09 op woensdag 23 november 2011 

 

Schietvereniging "De zeearend" 

Beste dorpsgenoten, 

Op bijna elke vrijdagavond rond 20:30 komt schietvereniging "De zeearend" bijeen om elkaars 

trefzekerheid te laten zien. Er zijn drie banen voor geweer op tien meter en één baan voor pistool op 

vijf meter. Een paar keer per seizoen worden we uitgenodigd door andere verenigingen voor een 

toernooi, of een andere vereniging komt bij ons schieten. Lijkt het jou leuk om de uitdaging aan te 

gaan om met tien kogels het maximale te schieten van 120 punten, schroom je niet en kom eens 

langs, de vereniging is in het bezit van twee Hämmerli ar 50 geweren deze zijn zowel links- als 

rechtshandig te gebruiken en dito pistool hier hoef je zelf dus niet voor te zorgen. We schieten 

dankzij de gastvrijheid van Allart Bouwer in de Deurenloods naast ZK86. 

Met vriendelijke groet Schietvereniging "De zeearend"  

Joke Broere 06 43090803 Ebel Rispens 0595 402103 

 



  

DVD Wim Mollema 

“ Het verhaal van Zoutkamp aan de Lauwerszee” 

 Een film gemaakt in de jaren 1966 –1970 toen Zoutkamp nog aan de zee lag. 

Bij genoeg belangstelling wil ik deze film op dvd zetten. 

Als u interesse heeft, kunt u hem bestellen bij de drogist W. Veenstra Dorpsplein 3 Zoutkamp. 

Wim Mollema  Tammenssingel 31 9965RW Leens 0595- 571529 

  

Gewijzigde openingstijden 

Tijdens de wintermaanden gelden de volgende openingstijden: 

ma t/m vr: 10.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 15.00 uur. 

Loopt u eens binnen voor een leuk en origineel cadeautje voor de december-

feestmaand. Verkooppunt van: VVV-bon, Theaterbon, Bioscoopbon, Bronnenbon (bad 

Nieuweschans) Dinerbon en Bol.com-bon. Nu: decemberactie van de VVV-Cadeaubon, Cook&Co 

en Weekendjeweg.nl. VVV Zoutkamp, Reitdiepskade 11, 9974PJ Zoutkamp, Tel. 0595-401957. 

 

Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 
In deze laatste Schudzeef van dit jaar willen we u graag op de hoogte 

brengen van de activiteiten van dorpsbelangen.   

De laatste weken van het jaar staan natuurlijk helemaal in het teken van 

Sinterklaas en Kerst. Maar we beginnen de feestelijkheden op 11 

november met Sint Maarten. De kinderen die met hun lampion langs de 

deuren gaan kunnen dit jaar bij Kado & Zo  langskomen voor de 

grabbelton.  

 

Gelukkig wil Sinterklaas dit jaar ook graag weer naar Zoutkamp komen. Op dit moment worden de 

laatste voorbereidingen voor de Sinterklaasintocht gedaan. Alle vrijwilligers die zich hier mee bezig 

houden willen we graag bedanken voor hun inzet. Elders in deze Schudzeef staat het programma 

van de intocht.  

 

Verkeersveiligheid. In 2010 is naar aanleiding van de dorpsvisie een commissie ingesteld die de 

verkeersveiligheid in ons dorp heeft bekeken. De commissie heeft een rapport gemaakt die zij eind 

2010 heeft aangeboden aan wethouder K. Berghuis van de gemeente De Marne. Inmiddels  is een 

flink aantal knelpunten uit dit rapport aangepakt. Zo is er  bij de afslag van de Hunsingoweg naar de 

Woldringhstraat een spiegel geplaatst en is de kruising opnieuw ingericht; 

De Hunsingokade is inmiddels ingericht als 30 km- zone; De straatverlichting op de afslag 

Nittersweg-Stadsweg is aangepast, ook is er verlichting aangebracht in het wegdek. Helaas zijn nog 

niet alle knelpunten opgelost. Zo heeft de gemeente de commissie laten weten geen aanleiding te 

zien om maatregelen te nemen die de snelheid kunnen remmen op de route Woldringhstraat – 

Wilhelminastraat- Churchillweg.  

Bewegwijzering. We vinden het erg jammer dat er in ons dorp nog steeds geen goede 

bewegwijzering is. Voor bezoekers aan ons dorp zou het heel prettig zijn om  de weg naar bijv. de 

huisarts en de winkels snel en gemakkelijk te kunnen vinden.  Regelmatig kaarten we dit probleem 

aan bij de gemeente. De gemeente wil graag de bewegwijzering in alle dorpen in de Marne gelijk 

hebben en is bezig met de aanbesteding daarvan. We zullen deze plannen in de gaten houden. 

Leefbaarheid. Afgelopen jaar heeft de gemeente regelmatig bijeenkomsten georganiseerd rondom 

de thema’s leefbaarheid en krimp. Namens ons dorp bezoeken wij deze bijeenkomsten. Het is leuk 

om op deze manieren gedachten en ideeën uit te wisselen met vertegenwoordigers van andere 

dorpen. Vorige keer hebben we in de Schudzeef een oproep gedaan om met ideeën te komen voor 

een project dat de leefbaarheid kan stimuleren. We hebben van 2 dorpsgenoten een reactie 

gekregen. We hebben tot 1 december de mogelijkheid om plannen in te dienen bij de gemeente. 

Reacties zijn nog steeds welkom op ons email adres: dorpsbelangenzk@gmail.com  

Ook voor andere opmerkingen, ideeën of vragen kunt u dit email adres gebruiken.   

mailto:dorpsbelangenzk@gmail.com


  

Sinterklaasintocht 

Hallo lieve kinderen, Zaterdag 26 november willen we graag weer naar Zoutkamp komen. 

Het zou leuk zijn als jullie ons om 14:30 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 serre 

van  “De Zeearend” vieren, achter ingang.  Ouders zijn welkom in de zaal naast de serre die 

gescheiden wordt door een glazen wand. 

Voor de kinderen van 10 tot en met 12 jaar is er na het inhalen van Sint en Piet, vanaf ongeveer 

15:00 uur kegelen in het kegelhuis  “De Zeearend, ingang voorzijde . 

Op de  2 basis scholen en de peuterspeelzaal staan vanaf 14 november t/m 25 november weer 

brievenbussen voor de kinderen om leuke tekeningen, knutsels in te doen, waar sinterklaas dan een 

paar leuke tekeningen uitzoekt en de rest hangen we in de serre van “De Zeearend’.                    

(Ook broertjes en/of zusjes die niet op school/peuterspeelzaal zitten mogen hun tekening hierin 

doen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Aanmelden kunt u zich bij Miranda Bijsterveld, Dorpsstraat 33 te Zoutkamp, 0595-401507 

 

Verhuur sint -en pietenpakken 

1 sint- en 2 pietenpakken   75,00 

1 sint- en 1 pietenpak   55,00 

1 sintpak     35,00 

1 pietenpak     20,00 

2 pietenpakken    40,00 

Kragen per stuk      4,00 

Vragen of inlichtingen bij Claudia de Boer 0595-402635 



  

 

Jeugdsoos “The Shrimp” 

Beste dorpsgenoten, 

hierbij een bericht van het bestuur van de jeugdsoos. 

Zoals de meesten weten houden we de 1
e
 zaterdag v/d maand altijd 

een kinderdisco. Wij als bestuur zijn dan ook erg blij met de grote 

opkomst hiervan en zouden dan ook graag willen horen van ouders 

of er iets veranderd of verbeterd kan worden. Het bestuur had zelf in 

gedachten om Shandy (kinderbier) te gaan verkopen omdat de jeugd 

nu meestal Energy drink of Aa drink koopt, terwijl wij ook de keus 

hebben tussen cola,sinas en sinds kort ook ranja. 

Vervolgens hebben wij nog op agenda staan; 

12 nov. een hardstyle party m.m.v. 3 dj’s waaronder  Simon Postma uit ons eigen dorp. 

 Dit feest is toegankelijk v/a 12 jaar en de entree bedraagt € 2,00. 

26 nov. Sinterklaasintocht,  

hiervoor stellen we de jeugdsoos open voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. 

3 dec. is er weer Sinterklaaslopen vanaf peuterspeelzaal t/m 13 jaar. 

Aanwezig om 13:30 uur en tonen aan de jury. Vertrek om 14:30 uur door dorp met muziek.  

Voor ieder deelnemend kind is er een prijsje.  

3 dec. kinderdisco vanaf 19:00 t/m 21:00 uur 

 

Zoals een ieder kan zien zijn we rondom de jeugdsoos bezig om het een netter aanzicht te geven 

d.m.v. bestrating, dampalen, scheepstouw tussen dampalen, fietsenrekken en prullenbakken. 

Hierbij doen we dan ook nog een oproep of er nog personen zijn die voor de jeugdsoos nog fuiken, 

patrijspoorten, anker, stuurwiel of andere bruikbare scheepsartikelen hebben. 

U kunt ons hierover aanspreken op de kinderdisco’s of op de normale openingsavonden van de 

jeugdsoos (vrijdag – en zaterdag avond).  mvg. het bestuur. 

 

Slag om Zoutkamp 2011 

HEEL HARTELIJK DANK VOOR IEDERS DEELNAME!!!! 

 Het weer stemde de organisatie van de Slag om Zoutkamp zeer tevreden. En dat gold zeker ook 

voor de publieke belangstelling. Naar schatting zo’n 7.000 mensen waren getuige van de Slag, die   

‘s middags zijn hoogtepunt bereikte achter de dijk. De Spaanse bezetter van de Soltcamp werd voor 

de ogen van het publiek overmeesterd door de indrukwekkende vloot van de Staatsen, onder leiding 

van Willem Lodewijk en vervolgens bij de kerk in het dorp gedwongen tot capitulatie. 

Daarvoor hadden de bezoekers van Zoutkamp al vanaf 10 uur kunnen genieten van exercities, de 

kaakchirurgijn en de piskijker, muziek van onder meer d’Olle Muzikanten, Slag en de Stoot en 

Triefel, musketdemonstraties van kampement Bourtange, een historische markt met oude 

ambachten, een heksenwaag, dans van de Soltkamper Daansers en een heus Wagenspel 

 Vol trots kijken we terug op een geweldige dag. Iedereen hartelijk dank voor jullie enorme 

betrokkenheid en inzet. Waar een klein dorp toch maar groot in kan zijn. Foto’s zijn te zien op 

site: slagomzoutkamp.nl 

 

Persbericht: Hennaplus demonstratie op vrijdag 9 december bij Drogisterij Yvonne 

 

Op vrijdag 9 december a.s. verzorgt Hennaplus een demonstratie ‘haarkleuring & styling’  

bij Drogisterij Yvonne aan de Dorpstraat 3 in Zoutkamp. Akke Snitjer, haardeskundige bij 

Hennaplus, is vanaf 10.00 uur in de drogisterij aanwezig. Zij zal  de gehele dag demonstraties 

verzorgen en advies geven op het gebied van het kleuren van het haar met de Hennaplus 

kleurproducten. Hoe kan thuis op een gemakkelijke en goede manier het haar worden gekleurd. Wat 

zijn passende kleuren en op welke wijze kan gekleurd haar worden verzorgd. Daarnaast zal zij 

advies en tips geven over dagelijkse haarverzorging en styling. 

http://slagomzoutkamp.nl/


  

Project Ede Staal op obs de Solte Campe 

Onze projectweek stond dit jaar in het 

teken van de Groninger troubadour Ede 

Staal. Aanleiding is het feit dat het op 

22 juli 2011 vijfentwintig jaar geleden 

was dat hij overleed. De thema’s die in 

het project centraal stonden waren: het 

Hogeland, je eigen woonomgeving, het 

Gronings dialect en de persoon Ede 

Staal. Onderwijsteam de Marne 

(Montessorischool de Getijden, obs 

Akkerwinde, obs de Lydinge, bs 

Mandegoud en obs de Solte Campe) is 

met dit onderwerp aan de slag geweest. 

Zo zijn de kinderen met het werk van 

Ede Staal en het Gronings cultureel 

erfgoed in aanraking gekomen. Via 

allerlei aansprekende werkvormen werd een vertaalslag gemaakt naar de moderne tijd. Er  werd 

natuurlijk gezongen, maar ook Gronings gerapt.  Er zijn Groningse gedichten gemaakt, de kinderen 

hebben gekookt en geschilderd. Voor de eindmanifestatie werden we uitgenodigd in de 

museumboerderij van Verhildersum. Hier hebben verschillende klassen Groningse kinderliedjes, 

liedjes van Ede Staal en rap gepresenteerd.  

 

Reiberkuchen  
Van 10 augustus tot en met 19 september 2011 hebben wij voor het eerst een reis gemaakt met een 

groep van 12 campers door Schotland. De groep bestond uit 6 Duitsers, 1 Oostenrijker en 5 

Nederlanders. Het was traditie dat de Nederlandse mannen op een dag, pannenkoeken moesten 

bakken en ongeveer 14 dagen later de Duitsers reiberkuchen voor de hele groep. Bij deze het recept 

voor de Duitse reiberkuchen: (te vergelijken met onze pannenkoeken) 

Benodigdheden voor 2 personen:   

1kg stevige aardappelen (grote) 

3  à 4 uien (grote)  

aardappelen raspen. 

uien raspen 

zout en peper toevoegen 

2 eieren 

meel/bloem  

dit goed door elkaar roeren tot een stevig geheel. 

vervolgens bakken als 3 in de pan (pannenkoeken) ongeveer 1 á 2 cm dik 

opm. : is de brij te nat dan meel/bloem toevoegen.  

lekker met: appelmoes; suiker; stroop; bruine suiker enz enz  

Eet smakelijk, Wim en Ina Visser 

i.v.m. bovenstaand ingestuurd recept is de vaste rubriek ”KOKEN MET…” komen te vervallen. 

 

Oma weet raad: 

Tong of gehemelte verbrand? 

Neem een slok koude melk en spoel de mond daarmee, steeds herhalen. 

Een ijsklontje in de mond is ook pijnstillend 

 

Rokershanden en nicotinevlekken 

Handen wassen met citroen of azijn! 

Deze leuke tips komen uit de boeken van: Monique van der Meij 



  

Van beurtscheepje tot garnalenkotter en weer terug 
 

Een van de schepen die decennialang het beeld van Zoutkamp als vissersplaats hebben bepaald, is 

de ZK37, ofwel de ‘Twee Gebroeders’ van Jaap Frik, mijn vader. Na zijn overlijden in april dit jaar 

verdween het schip uit Zoutkamp. In dit stuk zal ik wat meer vertellen over de geschiedenis én 

toekomst van het schip. 

Het schip kwam in 1909 ter wereld als beurtskûtsje ‘Dorp Grouw’ 

op de befaamde werf van Auke Holtrop van der Zee in Joure. Het 

betrof een ijzeren beurtzeilscheepje, 13.60 meter lang en 3.65 

meter breed. Tot 1930 deed het dienst als zeilvrachtvaarder, eerst 

tussen Grouw, Leeuwarden en Sneek en later tussen Hindeloopen 

en Sneek. Het schip voer met post, pakketten en een enkele 

passagier.  

Na vele omzwervingen, waarbij het schip ondermeer werd ingezet 

als sleper en later voor de vangst van haring en ansjovis, werd het 

in 1949 gekocht door mijn opa, Aldert Frik. Tot die tijd had opa 

Aldert samen met zijn twee zonen Dirk en Jaap gevist met een 

open sloep. Het schip werd hernoemd tot ‘Twee Gebroeders’ en 

kreeg visserijnummer ZK 37. 

Het schip was dus oorspronkelijk gebouwd voor de beurtvaart. Hoe zat het met die metamorfose tot 

garnalenkotter? Wel, met de opkomst van de 

gemotoriseerde kustvisserij ontstond in het Nederlandse 

vissersbedrijf interesse in ijzeren en stalen schepen. 

Vooral aan de Friese en Groningse waddenkust 

verschenen de meest uiteenlopende motorscheepjes, 

waaronder een aantal kleine tjalken, die vanwege de 

geringe diepgang geschikt waren voor de 

garnalenvisserij op ondiep water.  

In 1957 kwam er een Ford-viercilinder van 40 pk in het 

schip, later volgde een Ford-zescilinder van 100 pk. 

Zeventig uur per week draaide zo’n motor. Vader had twee knechten, want in die tijd ging alles nog 

met de hand. Langzamerhand werd het schip aangepast aan de moderne visserij. 

In december 1962 werd de oorspronkelijk ronde ‘skûtsje’-kop op de helling van Poppen in Winsum 

omgebouwd tot een moderne scherpe ‘kotter’-kop, omdat er met de oude ronde kop op de 

Waddenzee teveel buiswater over kwam. Hierdoor werd het schip ruim een meter langer. Opvallend 

was het feit dat de oude ‘skûtsje’-kop binnen de moderne ‘kotter’-kop nog volkomen bewaard bleef.  

Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verhuisde het schip naar Lauwersoog. Zoutkamp werd 

een woondorp, maar bleef wereldberoemd om de garnalen. Met zijn ‘Twee Gebroeders’ was vader 

– schipper in hart en nieren – al met al veertig jaar lang op het wad te vinden, waar hij de kost 

verdiende voor vrouw en kinderen.  

In 1987 besloot vader met de garnalenvisserij te stoppen, 

maar het schip bleef zijn lust en zijn leven. De ZK37 werd 

bij Zijlstra in Ezumazijl omgebouwd tot kotterjacht voor 

de pleziervaart. De stuurhut werd groter en de roef ruimer 

voor meer leefruimte. ’s Winters lag het schip in 

jachthaven Hunzegat, maar in de zomer gingen vader en 

moeder ermee varen. Friesland, maar ook de Randmeren 

en mooie plekjes als Spakenburg en Elburg werden 

bezocht. Vaak gebeurde dit als ze onderweg waren naar 

Leiderdorp, waar ik alweer heel wat jaren met mijn gezin 

woon.  

 
Beurtskûtsje ‘Dorp Grouw’, ca. 

1910. 
 

 
De ZK37 omstreeks 1970 

 

 
In jachthaven Hunzegat, 2011 



  

Na het overlijden van vader in april dit jaar meldde 

zich een groep Friese scheepsliefhebbers, die het 

schip weer volledig in de authentieke staat willen 

terugbrengen. Gelukkig is het oorspronkelijke 

casco (waaronder de ronde kop) bewaard 

gebleven, zodat een verantwoorde restauratie 

mogelijk is. Bij de restauratie van het schip wordt 

ook een regionaal werkvoorzieningsschap 

betrokken. Jonge medewerkers zullen er in een 

leerwerkproject aan de slag kunnen en zullen 

bijvoorbeeld weer leren klinken, een ouderwets 

handwerk. De bedoeling is dat het schip, dat nu op 

een jachtwerf in het Friese Osingahuizen ligt, in de 

nabije toekomst als charterschip op de Friese 

wateren te zien zal zijn. Misschien gaat het ook 

weer dienst doen als beurtschip tussen Grouw en 

Leeuwarden. 

 

Als een schip dat decennialang in familiebezit is voor het laatst de thuishaven verlaat, roept dat wel 

wat weemoedige gevoelens op. We vinden het daarom fijn te weten dat het een toekomst tegemoet 

gaat waarin hopelijk nog veel mensen van het schip zullen genieten. 

Vader zou het goed gevonden hebben. 

Aldrik Frik 

 

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!  
Organisaties met leuke klussen gezocht voor NL DOET 2012  

Dit jaar nam in de gemeenten De Marne & Winsum een record aantal scholieren, vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisaties deel aan de landelijke vrijwilligersactie NL DOET. Naast het feit dat er 

veel werk is verzet, profiteerden de deelnemende organisaties van een financiële bijdrage die zij van 

het Oranje Fonds mochten ontvangen. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum zet 

zich in om ook van de NL DOET actie  2012 een succes te maken! Daarom zijn we op zoek naar 

vrijwilligersorganisaties die op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart 2012 een klus of een activiteit 

willen aanbieden. Binnen uw organisatie, zorginstelling, sportclub, school, dorpshuis of museum is 

er vast een klus waar u nu niet aan toekomt of die niet alleen door de eigen vrijwilligers gedaan kan 

worden. U kunt denken aan klussen zoals het verven, opknappen en schoonmaken van een 

clubhuis, het seizoen klaar maken van sportvelden of het opfleuren van een speeltuin. Het Oranje 

Fonds stelt max. € 500, - beschikbaar per deelnemende organisatie, mits deze vóór 11 januari 2012 

is aangemeld bij het Oranje Fonds. Het aanmelden van een klus en/of het nalezen van de 

voorwaarden voor de financiële bijdrage kan op www.nldoet.nl. 

Deelname aan de NL DOET actie is voor vrijwilligers een gezellige dagje uit en organisaties 

krijgen de mogelijkheid om te laten zien wat voor werk ze doen. Mogelijk trekt dit weer nieuwe 

vrijwilligers!  

Heeft u vragen over de vrijwilligersactie dan kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het 

Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum via het e-mailadres e.pleizier@debeurs-

winsum.nl of telefonisch op 06 22455673.   

 

 

 

 

 

         

 

 
Het zeilplan van het te restaureren schip 

 

http://www.nldoet.nl/
mailto:e.pleizier@debeurs-winsum.nl
mailto:e.pleizier@debeurs-winsum.nl


  

Wilt u zich graag als vrijwilliger inzetten, kijk voor interessante mogelijkheden op 

www.vrijwilligersgroningen.nl. Verder maken de volgende organisaties graag gebruik van uw inzet: 

 

- Steunpunt mantelzorg vraagt vrijwilligers voor het ondersteunen van mantelzorgers 

- De Zonnebloem is op zoek naar activiteitenbegeleiders 

- Sportberichtenbeheerder gevraagd voor de website www.demarneonline.nl 

- ITSDF (fonds dat armoede tegengaat d.m.v. landbouw- en sociale projecten) zoekt een 

fondsenwerver 

- Overblijfkrachten gevraagd voor een basisschool in Leens 

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

Het Steunpunt is tijdens kantooruren geopend. 

 

Activiteiten  in  het Ontmoetingspunt. 
November 

Woensdag  16 november                         Koffiedrinken vanaf       09.30 uur 

Woensdag  16 november                          Bingo                   aanvang     14.00 uur                       

Donderdag 24 november                          Koffiedrinken      vanaf       09.30 uur 

Woensdag  30 november                          Koffiedrinken      vanaf            09.30 uur 

Woensdag  30 november                          Eettafel                aanvang      12.00 uur     

 

December 

Donderdag 08 december                           Koffiedrinken       vanaf        09.30 uur    

Dinsdag      13 december                          Kaarten maken      aanvang    13.30 uur 

Woensdag  14 december                          Koffiedrinken          vanaf       09.30 uur 

Woensdag  14 december                           Kerststukjes maken  aanvang     14.00 uur 

Dinsdag      20 december                           Kerstmaaltijd           aanvang        16.30 uur 

Woensdag  28 december                           Koffiedrinken           vanaf          09.30 uur 

Woensdag  28 december                           Eettafel                   aanvang      12.00 uur 

 

Voor de Eettafel, Kerststukjes maken en de Kerstmaaltijd kunt u zich aanmelden bij Trijn Zijlstra    

(402153) of bij conciërge Albert Wessels ( 06-10837157) of inschrijven op de intekenlijst die in het 

Ontmoetingspunt ligt.  

 

Januari 2012 

Donderdag   05  januari                      Koffiedrinken        vanaf           09.30 uur 

Dinsdag      10  januari                         Kaarten maken        aanvang     13.30 uur 

Woensdag       11 januari                    Koffiedrinken           vanaf           09.30 uur 

Donderdag  19 januari                          Koffiedrinken           vanaf            09.30 uur 

Woensdag   25 januari                          Koffiedrinken           vanaf             09.30 uur 

Woensdag   25 januari                          Eettafel                   aanvang     12.00 uur 

 

Stichting Welzijn Ouderen, 

Dinsdag 22 november  uitstapje naar Tuinland in Groningen 

Vertrek 13.00 uur vanaf Het Ontmoetingspunt. 

 

Maandag 12 december winkelen in Kerstsfeer in Paddepoel in Groningen. 

Vertrek 13.00 uur vanaf Het Ontmoetingspunt. 

 

Opgeven bij Baukje Zwart ( 401590) of Joke de Wit ( 401995) 

 

 

http://www.vrijwilligersgroningen.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl


  

 

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 

Kado & zo, Sluisweg 2c, tel 401441 

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 

Cafetaria ’t centrum, Sluisweg 2b, tel: 06-45715679 

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 

Slagerij Knol, Sluisweg 2a, tel: 402767 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vanaf  1 november strooizout te koop. Reserveer 

op tijd, zodat U niet misgrijpt als het slechter 

weer wordt. 

Er is weer een bezem te koop in Zoutkamp. 

Ook bestrijdingsmiddelen  verkrijgbaar. 

Vlooienbestrijding bij hond en kat. 

Onkruidbestrijding, verwijderen groenaanslag op 

tegels. 

Tevens uw adres voor electrische materialen, 

zoals lampen, batterijen, verlengkabels, enz. 

Voor Uw huisdieren, div. soorten 

bodembedekking, voeding, enz. 

Wat niet op voorraad is, kan in overleg besteld 

worden. 

 

Ook de schaatsen kunnen weer geslepen worden. 

 
 

HENGELSPORT 

ZOUTKAMP 
 

 

 

 

 
  

 


