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Beste Zoutkampers,
Voor jullie weer een goed gevulde Schudzeef. Zo vlak voor de vakantie is er weer veel copy
binnengekomen daarvoor dank. Een groep enthousiaste mensen hebben het plan opgepakt om in de
zomervakantie iets te organiseren voor de bewoners en toeristen van ons dorp. Wat.. Dat lezen jullie
verderop in deze editie. Het word vast erg gezellig. Rest ons nog jullie allemaal een hele fijne maar
vooral zonnige vakantie toe te wensen en tot September.
Groeten de redaktie
Beste dorpsgenoten en kinderen,
op 2 juni was het zover de viswedstrijd. Er waren 12 kinderen (zowel jongens als meisjes)
die zich hadden opgegeven.
Bij aanvang van de wedstrijd kregen ze een lijst voor hun naam en natuurlijk om de lengte
van de vissen te noteren die zo konden vangen. Er waren 3 ervaren vissers (Donny, Eise- Jan
en Johan) als scheidsrechters die de vissen gingen meten.
Aloy zorgde er voor dat ieder kind een bakje met maden kreeg, die ze na afloop mochten houden.
Iedereen was enthousiast de kinderen maar de ouders ook, dat geeft de organisatie dan
ook en goed gevoel.
Voor de inwendige kind werd ook gezorgd, frisdrank, koekje, zakje chips en koffie en/ of thee
voor de ouders. Ook was er geregeld dat de kids een bakje patat met mayo kregen van cafetaria
't Centrum. Als toetje kregen de kinderen nog een ijsje na. Ja en dan eigenlijk het belangrijkste
er werd vis gevangen niet veel maar toch er werd wat gevangen.
De 1e prijs ging naar Nick Knol
2e prijs ging naar Gijs Knol
3e prijs ging naar Tara Zijlstra
De prijzen werden beschikbaar gesteld door Hengelsport Zoutkamp.
Wij (Aloy, Sylvia en Janny) kijken terug op een gezellige viswedstrijd. En het is zeker voor
herhaling vatbaar. Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking:
Cafetaria 't Centrum
Elise Nienhuis (gebruik van toiletten)
Foto Veen
en iedereen die wij vergeten zijn!
Tot de volgende keer
Aloy, Sylvia en Janny

PERSBERICHT
Scheemda, 9 juli 2012
Menko van Zwol Groninger Held van de Smaak
Menko van Zwol is verkozen tot Groninger Held van de Smaak. Zijn landbouwbedrijf Van Zwol
Landbouw is gevestigd in Spijk. Sinds 1985 worden er vanuit het bedrijf aardappelen verkocht die
bekend staan om hun lekkere smaak en goede kwaliteit. Menko van Zwol heeft het bedrijf
overgenomen van zijn ouders en is inmiddels de vierde generatie uit de familie die het bedrijf runt.
Zijn aardappelen hebben onlangs het keurmerk ‘Gegarandeerd Groningen’ ontvangen omdat ze
geteeld worden in Groninger bodem met Groninger pootgoed en meststoffen. Binnen het bedrijf
worden zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Menko van Zwol sleepte zowel de publieksprijs als de juryprijs in de wacht. Als winnaar mag hij
Groningen vertegenwoordigen bij de landelijke Held van de Smaak verkiezing op 29 september in
Amersfoort, Hoofdstad van de Smaak 2012. De hoofdprijs bestaat verder uit een diner bij restaurant
De Pastinaeck en een hotelovernachting in Amersfoort.
Vijf kandidaten presenteerden zichzelf voor een vakjury bestaande uit Sybylle Kroon,
hoofdredacteur Noorderland, Hertzog Olivier, chef-kok ’t Feithhuis en Tim Ringers, winnaar
Topchef 2011. De kandidaten hebben elk hun eigen specialiteit op het gebied van aardappelen en dit
maakte het voor de jury niet gemakkelijk om tot een oordeel te komen. De jury liet zich in lovende
bewoordingen uit over alle kandidaten. Jan Willem Bakker kreeg de titel Held van de
duurzaamheid, Jan Dirk Gardenier en Erik Wong de titel Held van de innovatie en Harm Janssens
Held van de beleving. Hans en Karel Biemond, gepassioneerde aardappelveredelaars uit Eenrum,
grepen net naast de hoofdprijs.
Voorafgaand aan de verkiezing kon het publiek stemmen op de kandidaten. Van de via internet
uitgebrachte stemmen ging 46,48% naar Menko van Zwol. Ook hier was een eervolle tweede plaats
voor Hans en Karel Biemond, met 26,95% van de stemmen.
De Held van de Smaak verkiezing is onderdeel van de Week van de Smaak, die dit jaar wordt
gehouden van 29 september tot en met 7 oktober. Informatie over de Held van de Smaak en de
Week van de Smaak kan worden verkregen bij de Regiocoördinator van de provincie Groningen,
Elles Bulder via 0597-593464 of groningen@weekvandesmaak.nl, of op www.weekvandesmaak.nl.
De Week van de Smaak is onderdeel van het programma Streekproducten uut Grunnen. Het
programma is opgezet door de Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) in samenwerking
met de Groningse streekproductenorganisaties.
De Week van de Smaak wordt mede mogelijk
gemaakt door LEADER, de Provincie Groningen
en de gemeenten uit Noord- en CentraalGroningen.
Einde persbericht
________________________________________________________________

Het jeugdweekend van de Soltcamper Rill.
Vrijdag 26 augustus 2011 vertrokken ’s middags om vier uur Rennetta , Dirk , Gaele , Koen , Mike
en Tim met hun boten uit Zoutkamp naar een voor hun toen nog onbekende bestemming. De
watersportvereniging Soltcamper Rill had hen voor een jeugdweekend uitgenodigd en had gevraagd
hun boten klaar te maken en om hun tenten mee te nemen voor een meerdaags avontuur.
Onder escorte van motorsleepboot “WILLEM”werd tegen de stroom koers gezet naar natuurterrein
Barnegaten bij Roodehaan , vanaf de “Folkert-Dina”werd de vaart op video vast gelegd.
Op Barnegaten aangekomen moest eerst met de schipper van een daar gemeerde motorboot
onderhandeld worden maar omdat deze watersporter begreep wat de bedoeling was maakte plaats
voor de “WILLEM” en haar gevolg die daarna snel en vakkundig door opstapper Eppo werd vast
gemaakt . Intussen is de “Spica” met een ponton aangekomen waarna met loopplanken en ladders
een verbinding met de wal gemaakt kon worden. Aan de wal werd een kampement gemaakt
compleet met clubvlag en vervolgens liet men zich de soep goed smaken. Na het eten en de afwas
werd er met het mee gebrachte brandhout een kampvuur ontstoken waarbij tot laat in de avond het
ene na het andere sterke verhaal verteld werd.
Zaterdagmorgen na het ontbijt werd gezamenlijk schoonschip gemaakt waarna de jeugd er met de
boten op uit trokken en werd Ido geassisteerd met het opbouwen van zijn partytent. In de loop van
de dag werd het team versterkt met de jongere jeugd en hun begeleiders waarna de voorraad
brandhout weer werd aangevuld. Aan het eind van de middag werd per boot van Roodehaan patat
gehaald en begon het avondprogramma met het kampvuur. Later op de avond worden de boten weer
vaarklaar gemaakt en word koers gezet naar camping “Roodehaan”waar de Groninger zanger Erwin
de Vries een optreden heeft , maar de terug tocht over een in het donker gehuld Reitdiep heeft de
diepste indruk achter gelaten. Voor de jongere kinderen is het tijd om de tent op te zoeken en de rest
houd zich onledig met het kampvuur dat de volgende ochtend nog brandt.
Zondagmorgen na het ontbijt en tussen de buien door is het kamp weer opgebroken en werd alles
samen opgeruimd , waarna er scheep gegaan wordt en de terugreis aanvaard wordt , tegen vieren
loopt de vloot onder toeziend oog van vele ouders Zoutkamp binnen.
Ondanks de overvloedige regen kan terug gekeken worden op een zeer geslaagd weekend waar
geen onvertogen woord gevallen is en waar zeer vriendschappelijk samen gewerkt is aan het slagen
van dit evenement. BEDANKT!
De gemaakte beelden van het gebeuren zijn door Koen op DVD gezet en op de ledenvergadering
vertoond , ook is er een exemplaar aan de deelnemers uitgereikt. De film en andere informatie is te
vinden op www.soltcamperrill.com
De watersportvereniging heeft voor het weekend van 24, 25 en 26 augustus 2012 weer een
jeugdweekend gepland , informatie en opgave bij Koen of Harmannus.

Nog even en dan is het weer zover! De kinderspelweek!!
Wij als organisatie hebben er weer ongelooflijk veel zin in. Ook dit jaar hebben we weer een leuk
programma in elkaar gezet.
Nieuw dit jaar is onze website!!

www.spelweekzoutkamp.nl

Hier zijn we natuurlijk erg trots op. Voor u als inwoners van Zoutkamp ook erg leuk om eens een
kijkje op te nemen. Er staan foto’s op en het volledige programma van de kinderspelweek is daar op
te vinden.
Ook proberen we daar de wijzigingen en alle benodigde informatie voor die week tijdig op door te
geven. Dus hou de site in de gaten!!
GEVRAAGD MET KLEM: HOUT!! WIE KAN ONS HELPEN AAN HOUT VOOR DE
HUTTENBOUW?? HET WORDT BIJ U OPGEHAALD.
Telefoon Geert de Vries 06-51632600 en of Andries Zuidersma 0595-850299
We hopen ook dit jaar weer op een geslaagde kinderspelweek!!
Met vriendelijk groet,
Team kinderspelweek.

KINDERSPELWEEK 2012
Van 28 augustus t/m 31 augustus
Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur

Vanaf groep 1 t/m 8 van de basisschool

Ook dit jaar organiseren we weer een Spelweek. Als thema hebben we gekozen “Olympische
spelen”. Op dinsdag gaan we hutten bouwen. Op woensdag gaan we knutselen. Van 16.00 uur
tot ongeveer 18.00 uur is er een “Kindermarkt” !
Op donderdag “Survival”in en rond Zoutkamp. ’s Avonds blijven we slapen in de tent en
wordt er nog een leuke activiteit georganiseerd. Vrijdag met z’n allen ontbijten en wordt er nog een leuke
activiteit georganiseerd. Wat dat houden we nog even spannend.
Voor de kleuters hebben we ook weer een leuk programma samengesteld (donderdag vrij). Kleuters die het
afgelopen schooljaar zijn ingestroomd zijn ook van harte welkom als er tenminste één ouder een dag of
dagdeel aanwezig kan zijn.
Wil jij dit jaar meedoen aan die gezellige spelweek, geef je dan op !
KOSTEN: voor de gehele week € 7,50
GEVRAAGD: bruikbaar HOUT (spijkervrij) – GORDIJNEN – BEHANG. Dit kunt u doorgeven aan Geert of

Andries, dan wordt het zaterdag of maandag voor de Spelweek bij u weggehaald.
Telefoon Geert de Vries 06-51632600 en of Andries Zuidersma 0595-850299

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam kind ………………………………………… Schooljaar 2010/2011 groep ………….
Zwemdiploma: ja/nee.
Naam vrijwilliger(ster) ………………………………………… wil
graag meehelpen op de volgende dag(en) …………………………………………………...
Briefje inleveren bij Joost Gerdez, De Schans 25, Geert de Vries, Beatrixstraat 22 of Jolanda van Ellen, De
Snik 43.
TOT ZIENS OP DINSDAG 28 AUGUSTUS !!!!!!!!!

De deelnemende kinderen worden op dinsdag 28 augustus tussen
9.00 u. en 9.30 u. opgehaald bij de volgende
HALTES
Veldje Beatrixstraat
Veldje De Schuit (nr. 33)
Bibliotheek
Dorpsplein
******************************
Woensdag 29 augustus gezellige
KINDERMARKT

Van 16.00 tot 18.00 uur
Sportpark Toercamp
******************************
GEVRAAGD

Hout (spijkervrij) - Gordijnen - Behang
Dit kunt U doorgeven aan Geert of Andries
Dan wordt het zaterdag 25 aug. of maandag 27 aug. bij u opgehaald.
Telefoon Geert de Vries 06-51632600 of
Andries Zuidersma telefoon 0595-850299

‘Er is nu iemand die graag even helpt!’
Voor veel mensen is de wereld knap ingewikkeld geworden. Ze hebben geldzorgen, krijgen
hun huis niet op orde of hebben psychische of verslavingsproblemen. Anderen hebben moeite
met lezen en schrijven. Dat kan lastig zijn in onze papieren wereld!
Menigeen denkt wel eens: was er maar iemand die even kan helpen. Die mensen zijn er. De mensen
van NOVO helpen namelijk graag. Eenmaal per week zijn ze te vinden op de ontmoetingspunten in
Leens en Zoutkamp. Vanaf het najaar zijn ze ook wekelijks present op de ontmoetingspunten in
Eenrum, Kloosterburen en Ulrum. Aarzel niet en loop gerust eens binnen om uw vraag te stellen!
Kom eens langs
De vijf ontmoetingspunten in De Marne zijn bestemd ter ondersteuning van inwoners op het gebied
van welzijn. Elk ontmoetingspunt heeft een dorpsconciërge, een internetcafé, een
vrijwilligersvacaturebank en biedt eenmaal per maand een gezamenlijke maaltijd voor de
liefhebbers. Iedereen is welkom voor bijvoorbeeld seniorenvoorlichting of om zo maar even binnen
te lopen om een kopje koffie te drinken. Hier worden de cursussen van Humanitas gegeven of
sportieve en creatieve activiteiten georganiseerd. Een leuke plek om gewoon eens binnen te
wandelen.
Lage drempel
“Via de ontmoetingspunten willen we laagdrempelige hulp bieden”, zeggen de begeleidsters van
NOVO, Fleur de Boer en Yvonne van der Klei. Zij zijn wekelijks te vinden op de
ontmoetingspunten in Leens en Zoutkamp. Daarnaast bezoeken ze huisartsen, scholen, zorgcentra
en andere instellingen. Zo geven ze meer bekendheid aan deze voor De Marne nieuwe vorm van
hulp, die NOVO al langer aanbiedt in andere delen van de provincie en in de stad Groningen. De
medewerkers van NOVO ondersteunen bijvoorbeeld gezinnen bij de opvoeding van hun kinderen.
Ook komen ze wekelijks of maandelijks bij mensen thuis om te helpen bij het ordenen van de post
of de financiën. Met anderen regelen ze vooral zaken, op het werk of met instanties. Het ligt er maar
net aan welke hulp of steun iemand nodig heeft. “Iedereen is welkom en kan zo even binnenlopen
om zijn of haar vraag te stellen”, aldus Fleur en Yvonne. “Die vragen kunnen dus over van alles
gaan, zoals over de woning, financiën, opvoeding of wat dan ook. Wij helpen de mensen of wijzen
ze de weg naar iemand die hen verder kan helpen. Ook mantelzorgers die eens over hun
thuissituatie willen praten, zijn welkom.” Het kan zijn dat iemand niet genoeg heeft aan een enkel
gesprekje op het ontmoetingspunt. “Als er meer steun nodig is, bezoeken we de mensen thuis”,
zeggen de begeleidsters. “Samen zetten we dan op een rijtje wat er nodig is om eventuele
knelpunten op te lossen. Alles wat iemand zelf kan doen, doet hij of zij zelf.”
Meer weten?
Yvonne van der Klei is op dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur bereikbaar op het
ontmoetingspunt in de seniorenflat aan de Hunsingokade 5 in Zoutkamp, telefoon 06- 835 25 192.
Fleur de Boer is elke donderdag van 10.30 tot 12.00 uur aanwezig in de Koningsstate, Notaris
Agesingel 3 in Leens. Haar nummer is 06-835 20 617. Mailen naar beiden kan ook:
ontmoetdemarne@novo.nl.
(Fotobijschrift 1) Yvonne van der Klei en Fleur de Boer: ‘Kom gerust eens langs om te zien wat wij
voor u kunnen betekenen!’

Beste dorpsgenoten!
Hierbij willen we iedereen heel hartelijk bedanken
voor alle steun die wij mochten ontvangen tijdens
de behandeling van Bas. Alle kaartjes, cadeautjes,
bezoekjes, telefoontjes en berichtjes hebben ons
erg goed gedaan in deze zware tijd.
Inmiddels is Bas klaar met de chemobehandelingen
en de bestralingen, het is nu afwachten of alle
kwade cellen verwijderd zijn. Dit is pas over
5 jaar duidelijk, tot die tijd zijn we nog regelmatig
in het ziekenhuis voor controles.
Groeten John, Jacqueline, Iris en Bas Nijholt

Hallo jeugd van zoutkamp.
In het weekend van 28, 29 en 30 september zijn er voor jullie weer veel
activiteiten te doen om en rond de Protestantse Kerk.
Dit is het startweekend voor het nieuwe seizoen.
Op vrijdagavond is het voor de jeugd van 12 jaar en ouder.
Zaterdagmiddag voor alle kinderen van de basisschool.
Zondag is de startdienst in de kerk met medewerking van de jeugd.
Het thema is Geloof, Hoop en Liefde.
Wat we precies gaan doen is nog niet bekend.
Iedereen krijgt hierover nog een uitnodiging.
Op 4 november is er een schoolkerkdienst.
Deze dienst is om 14.00 uur.
Ds. de Vries en de kinderen van de beide scholen zullen hieraan meewerken.
Ook hierover volgt later meer informatie.
Schrijf deze dagen alvast op de kalender.
Tot dan.
Groetjes van,
De jeugdraad van de Protestantse Kerk Zoutkamp

Nieuwe Kerk, Verbindingsweg 1, 9974 PG Zoutkamp

Datum

Tijd

Voorganger

Zondag 22 juli

11.00 u.

Ds. R. de Pee, Veenwouden

Zondag 29 juli

11.00 u.

Ds. K. Meijer, Grootegast

Zondag 5 augustus

09.30 u.

Dhr. D. Kruyt, Leek

Zondag 12 augustus

09.30 u.

Ds. W. Piksen, Lutte

Zondag 19 augustus

11.00 u.

Ds. J.G. Arensman, Drachten

Zondag 26 augustus

09.30 u.

Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden

Zondag 2 september

09.30 u.

Ds. T. Oldenhuis, Emlichheim Duitsland

Zondag 9 september

09.30 u.

Dhr. F. Bronsema, Uithuizen

Zondag 16 september
Heilig Avondmaal

09.30 u.

Ds. E.W. Tessemaker-Bolt, Epe

Zondag 23 september

11.00 u.

Ds. R. de Pee, Veenwouden

Zondag 30 september
Startzondag

09.30 u.

Ds. H.F. de Vries, Dokkum

Voor actuele informatie over de diensten en het gemeenteleven:
www.pgzoutkamp.nl

Bedum
Centrum Jeugd en Gezin Noord-Groningen
“ voor alle vragen over het opgroeien van je kind: van zindelijkheid tot pubergedrag, van buiten
spelen tot grenzen bij het uitgaan” .
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je als ouder, opvoeder, professional of jongere
terecht voor informatie en advies over alle vragen over opgroeien en opvoeden. Op de website
www.cjgnoordgroningen.nl vindt u antwoord op veel opvoedvragen. Telefonisch is het CJG Noord
Groningen op alle werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via 050-3674991. Behalve digitaal
en telefonisch kunt u ook op de volgende manier bij ons terecht:
Inlooppunt:
U vindt het CJG aan de Vlijt 6 in Bedum. Loop gerust binnen tijdens de volgende spreekuren:
Op donderdag tussen 11:00 en 12:00, spreekuur door medewerkers van Maatschappelijk Werk. Op
donderdag tussen 13:00 en 13:30, spreekuur door medewerkers van de GGD
in de oneven weken:
Op donderdag tussen 10.45 en 11.45, spreekuur door medewerkers van MEE Groningen

Op 28 juni werd in de sloepenloods de cd zien laand/mien laand
door wethouder Herwil van Gelder overhandigt aan commissaris van
de koningin Max van den Berg nadat door schoolkinderen eerst een paar
liedjes van deze cd werden gezongen.
Hierna vond de doop en de tewaterlating van de sloep ZK 31 Neptunus plaats
door garnalenkoningin Lianne van der Veen en de Max van den Berg.
Na een klein vaartochtje op het reitdiep was er daarna in het museum nog
gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Oma weet raad
• Spinnen: Zijn voor vele mensen een nachtmerrie.
Maar toch moet u ze niet doodmaken, het zijn namelijk erg nuttige diertjes. Ze vangen o.a.
insecten. Wilt u ze toch verdrijven, zet dan een schoteltje azijn neer.
• Een stuiver in de bloemenvaas doen bloemen langer staan.

•

Verse ananas, gesneden of geraspt kan op likdoorns worden gedaan

Op 29 juni werd dezelfde cd door de garnalenkoningin en
bloemenmeisje Kim Steegstra, in een tuc tuc rondgebracht bij
diverse scholen in de Marne.
Als eerste was obs Solte Campe aan de beurt.

Tien jaar Smartlappenkoor Zoutkamp.
Het was in 2001 tijdens de mkz-crisis dat het idee bij iemand opkwam...In het hele land geen
activiteiten waarbij vele mensen op de been waren. Ook geen Pinksterfeesten en Vlaggetjesdag dus.
Het idee was....als wij zelf een shantykoor hadden gehad dan was er in ieder geval een optreden
geweest...waarom doen we dat zelf niet !! Er werd gelijk geronseld tijdens toch een leuk
pinkstersamenzijn bij de Boeter. Ja hoor...dat gaat lukken...velen stemden er -onder genot van een
of meerdere pilsjes- lachend mee in. En ja, ze kwamen echt opdagen voor de eerste repetities onder
leiding van accordeonist Jacob van der Molen uit Oskerd.
Er waren smartlappen en shanty's verzameld en onder veel hilariteit ingestudeerd. Op
Pinksterzaterdag 2002 stond daar dus voor de eerste keer het Zoutkamper Smartlappenkoor op het
podium en we moeten zeggen het klonk helemaal niet slecht voor de eerste keer.
Er zijn nu 10 jaren verstreken en in het koor zijn natuurlijk diverse mutaties geweest. Maar het
enthousiasme is gebleven. Ook is de muzikale leiding uitgebreid met Harma Weber, u welbekend
oet Ollerom. Inmiddels zingen we tweestemming en beginnen en eindigen we gelijk...belangrijk
voor een koor en dat had er in het verleden wel eens aan... Dus we zijn aardig vooruit gegaan in
kwaliteit al zeggen we 't zulf. Een aantal keren per seizoen geven we een optreden in Asingahof of
Oldeheem en dat is altijd heel leuk om te doen. Het hoogtepunt is natuurlijk de Pinksterfeesten in
ons eigen dorp en dat is tevens het slot van ons zangseizoen (dat in februari begint).
Om ons 10-jarig jubileum te vieren heeft Koos Smit samen met Tammo Haaima een DVD-tje
samengesteld met beelden en een 6-tal nummers door het koor gezongen tijdens Pinksteren jl.
Tijdens een mini-concert in de binnenhaven op 30 juni jl. is deze DVD uitgereikt aan onze
shirtsponsor Geale Postma. Op bijgaande foto ziet u het gebeuren. Het was een gezellig en zonnig
concertje die vast voor herhaling vatbaar is...dus tot de volgende keer!

Slijterij ’t Meulendiekje
Nieuw bij Spar Bergstra een compleet
regionaal ingerichte slijterij gelegen
aan de voet van het oude Meulendiekje.
We werken samen met drankenhandel Lijfering
uit Groningen, die ons breed kan bedienen.
Ons assortiment bestaat naast Jenever en Beerenburg
ook uit tal soorten Vodka, Whisky en Likeuren.
Kruidenbitter, Ouzo en Cognac.
We hebben tevens leuke geschenk verpakkingen.
Iedere 14 dagen nieuwe aanbiedingen.

Tot ziens bij Slijterij ’t Meulendiekje.
Spar Bergstra Dorpsstraat 1 Zoutkamp
Geopend: Dagelijks van 8.00 tot 19.00
Zaterdag van 8.00 tot 18.00
Bericht van het Ontmoetingspunt, Noorderschans, Hunsingokade.
Fré Schreiber heeft op 31 mei het seizoen 2011/2012 afgesloten.
Het was een leuke drukbezochte avond.
Zeker voor herhaling vatbaar !
Dinsdagmiddag 26 juni zijn we met 18 deelnemers een rondvaart gaan maken op het Lauwersmeer.
Om half twee vertrokken wij met de Vlinderbalg uit Oostmahorn. Het weer liet zich niet van zijn
beste kant zien, het was koud en het waaide heel hard. Gelukkig was het droog en brak later zelfs de
zon door.
De kapitein wist heel veel te vertellen over het Lauwersmeer van vroeger en nu.
Het was al vier uur geweest toen we weer terug waren in Oostmahorn. De dag werd besloten met
een visje bij Sterkenburg in Lauwersoog.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag die aan een vakantiedag deed denken. Alleen
jammer dat er geen mannen bij waren. Waar blijven ze toch?
Op 27 juni stond de Eettafel in het teken van een visje eten.
Een groot aantal mensen had zich hier voor opgegeven en lieten zich de door Koert Sterkenburg
gebakken vis goed smaken.
Voor de echte liefhebbers was er rijst en voor een enkeling die daar niet van hield was er patat.
Op 7 augustus gaan we naar Museum Wierdenland in Ezinge en daarna koffie drinken bij Ad
Nooren in Garnwerd. Hopelijk op het terras aan het water.
We willen u er nog even op attent maken dat deze activiteiten voor alle 55+ dorpsbewoners zijn en
niet zoals nog steeds gedacht wordt, alleen voor de bewoner van de seniorenflat.
De kosten hiervan bedragen € 5, 00 euro
Ook bewoners uit het dorp zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan.
Het koffie drinken op maandag t/m donderdag en de Eettafel op de laatste woensdag van de maand
gaan in de zomer maanden gewoon door.
et zoals het kaartenmaken op de tweede dinsdag van de maand
Voor boven genoemde activiteiten kunt u zich opgeven of informatie vragen bij:
Albert Wessels, tel: 061083757 of Trijn Zijlstra, tel: 405321
Het bestuur

WIE WEET WIE DIT HEEFT GEDAAN????

Zo heb ik mijn fiets terug gevonden, die ik op school was vergeten.
Is er iemand die weet wie dit heeft gedaan??

Groetjes Ivanna Zuidersma

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Ledenvergadering
In de vorige Schudzeef heeft u kunnen lezen dat we hebben besloten de jaarlijkse ledenvergadering
uit te stellen. We willen de vergadering graag eind september houden maar hebben op dit moment
nog geen exacte datum. Onze leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze vergadering.
Lichtweek
We hebben op onze oproep voor een lichtweek thema in de vorige Schudzeef één reactie ontvangen.
We nemen deze suggestie graag over en houden het thema dicht bij huis.
Het thema is geworden:
Maritiem
De lichtweek wordt gehouden in de herfstvakantie van 22 t/m 28 oktober. In de volgende Schudzeef
kunt u meer details over het programma verwachten.
Monument op de Dijk
Het monument ter nagedachtenis aan de omgekomen vissers bij de ramp in 1883 staat op er op dit
moment niet erg fraai bij. Graag willen we het monument een opknapbeurt geven. Op dit moment
zijn we bezig om te zien hoe we dit het beste kunnen doen. We hopen dat we binnenkort weer een
mooi en waardig monument hebben.
Reitdiepsluis
Van de provincie Groningen hebben we het goede nieuws ontvangen dat de grote sluisdeuren in de
Reitdiepsluis terug geplaatst gaan worden. Op initiatief van Wim Visser hebben het
Visserijmuseum, St. Historische Visserij Zoutkamp en Dorpsbelangen bij gemeente en provincie
hiervoor gepleit. We zijn erg blij dat we met deze samenwerking tot dit goede resultaat zijn
gekomen. We weten nog niet wanneer de werkzaamheden gaan beginnen, wel heeft de provincie
laten weten dat dit buiten het vaarseizoen gaat gebeuren.
Opmerkingen of reacties? dorpsbelangenzk@gmail.com
Afscheid,
Na jaren trouwe dienst Oppasoma, mevrouw Oosterhuis, nam afscheid van de kinderen van de
Solte Campe. Jarenlang was zij de vaste overblijfkracht op de school. Héél aardig, was de mening
van alle overblijvers. Ook hun ouders konden dat beamen. Velen van hen zijn ook overgebleven bij
Oppasoma.

“ Zoutkamp Beleef(t) het”
Beste dorpsbewoners,
In samenwerking met dorpsbelangen, Zk 86 en de Boeter hebben wij
bedacht om iets in de oude haven van Zoutkamp te organiseren.
Waarom zou ons dorp daar niet geschikt voor zijn, om de visserij en
al wat daarbij komt te laten zien aan de mensen. Voor ons is het gewoon
dat er een kotter in de haven ligt en af en toe een gebakken visje of een broodje garnalen te kunnen
eten. Voor buitenstaanders is het een hele belevenis. We hebben al contact gehad met schippers die
hier ook positief over zijn. Deze dag staat in het teken van de promotie van de visserij en al wat
daarbij komt kijken!!
Bent u/ jij nieuwsgierig wat er deze dag staat te gebeuren kom dan voor al kijken en beleven (zo
wel voor jong en oud)!
Zet 18 augustus dus in uw agenda van af 16:00 tot 22:00 uur
Groetjes Janny Knol en Sylvia de Vries

Op zaterdag 18 augustus is het Zomerfeest in de haven van Zoutkamp!
Zoutkamp beleef(t) het.
Tijdens deze feest in de haven willen we een klompjesrace houden voor de jeugd van Zoutkamp en
omstreken. Er wordt gezeild op een afgezet parcours, afhankelijk van de wind.
Twee klassen: de klompjesklasse- voor alle zeilbootjes gemaakt van een klomp.
En de vrijeklasse- alle andere variaties die kunnen zeilen.
Er zijn prijzen voor de snelste bootjes en voor de mooiste bootjes te winnen.
Dus ga thuis aan het knutselen met hulp van je familie/ vrienden en maak een mooie boot, die ook
nog goed kan zeilen. Je bootje mag niet langer of breder zijn dan 40 cm, en mag niet van
piepschuim zijn! Maak een proefvaart om de zeilen goed af te stellen. En kom op zaterdag 18
augustus naar de haven van Zoutkamp, de wedstrijd begint om 17:00 uur.
Opgave en meer informatie bij Bloem! Sluisweg 3a, Zoutkamp. Tel 06- 30083494.
Of via hooghof@gmail.com
Hans en Karla Mulder-Bolt.

HET VISSEIZOEN IS WEER
BEGONNEN!
ER IS WEER VEEL NIEUWS IN ONZE
WINKEL.
NIEUW KUNSTAAS , EVEZET
LOKVOER,
EVEZET MONSTERBOOST IN 4
SOORTEN
NANOFIL VISLIJN VANAF
0.02MM/1.4KG
KOM OOK KIJKEN NAAR DE SPRO
ZOMER AANBIEDING, WAARIN VEEL
ARTIKELEN TEGEN ZEER SCHERPE
PRIJZEN WORDEN AANGEBODEN!
JEUGD VISWEDSTRIJD OP 2 JUNI.
VOOR MEER INFO, EVEN BINNEN
LOPEN.
VANAF 15 MEI T/M 15 JUNI 20%
KORTING

OP ALLE KARPER HENGELS!
HENGELSPORT ZOUTKAMP WENST U VEEL VIS PLEZIER!!!!!

