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Agenda
30 november
1 december
7 december
8 december
15 december
24 december

Banketstavenactie V.V.S.V. ʼ09
Sinterklaaslopen voor kinderen
Winterwelvaart in het Visserijmuseum
Sinterklaaslopen
Kerstmarkt in de Oude Kerk
Kerstnachtbal in de Kegeltuin

Voorwoord
Voor u ligt de laatste Schudzeef van 2012. Dit is tevens de laatste Schudzeef waaraan onze
penningmeester Erna Knol meewerkt. Erna heeft ruim 15 jaar in de redactie van de Schudzeef
gezeten. Dankzij haar accuratesse laat ze aan Chantal Oostindiën een overzichtelijke en keurig op
orde zijnde boekhouding na. Iets wat toch zeer belangrijk is. Daarmee is aan het bestuur de taak een
nieuw redactielid te vinden in het aankomende jaar. Genoeg over de bestuurlijke beslommeringen
van een dorpskrant. Het decembernummer staat bol van leuke activiteiten in ons eigen dorp. Ook
vindt u in dit nummer een verhaal van een kind in de oorlog, de heer Nienhuis. We wensen u veel
leesplezier en denkt u ook in 2013 aan de kopij? De redactie
Kerstmarkt
Hallo dorpsgenoten, heeft u zaterdag 15 december al in uw agenda of op de kalender genoteerd?
Dan is n.l. onze jaarlijkse kerstmarkt in de “Oude Kerk” van 15:00 uur tot 19:30 uur. Ook nu
rekenen wij weer op u/ jullie. Er is voor ieder weer wat wils en vergeet onze verloting niet met de
nodige mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door bedrijven in/rond Zoutkamp. Wij hopen
u/jullie dan weer te zien!!! Hartelijke groeten, Janny Knol en Sylvia de Vries
Ontmoetingspunt Zoutkamp
Activiteiten in de maanden november en december 2012 in het Ontmoetingspunt.
November:
- elke maandag t/m donderdag koffiedrinken vanaf 9:30 uur
- elke dinsdagavond om 19:30 uur klaverjassen
- woensdag 28 november eettafel om 12:00 uur
Woensdag 28 november om 19:30 uur komt Aafke van Hoorn met verhalen en gedichten in het
Gronings. Bijdrage € 3,00 incl. consumptie.
December:
- elke maandag t/m donderdag koffiedrinken vanaf 9:30 uur
- elke dinsdagavond om 19:30 uur klaverjassen (25 dec. niet)
- maandagmiddag 10 december om 14:00 uur kaarten maken
- vrijdagmiddag 14 december om 14:00 uur bloemschikken v.d. kerst
- vrijdag 21 december om 16:30 uur Kerstmaaltijd
Voor de Kerstmaaltijd moet U zich wel opgeven.
Bedankje
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele kaartjes en telefoontjes tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis. Jan Rienks
Brandwondencollecte
Tijdens de collecteweek van de Nederlandse Brandwonden Stichting is in Zoutkamp € 617,45
opgehaald. Bedankt voor het geven en bedankt vrijwilligers die altijd meehelpen collectelopen.

Lichtweek
Alle inwoners die hun best hebben gedaan om er een sfeervolle lichtweek van te maken willen we
heel erg bedanken. We hebben veel creatieve invullingen gezien van het thema maritiem:
vuurtorens, mooie verlichte boten, klompbootjes, (gevulde) visnetten en natuurlijk was Neptunus
zelf ook aanwezig.
De winnaars
Stratenprijs:
Matrozen en ’maritieme’ spreuken

De Schans

Individueel:
Vuurtoren
Zeemeermin met muzikale begeleiding
Haven/water met klompbootjes

Churchillweg 69
Julianastraat 34
Grachtstraat 6

We willen graag de bewoners van de Churchillweg een eervolle vermelding geven voor de
sfeervolle verlichting bij de entree van het dorp vanuit de richting Niekerk.
De winnaars: van harte gefeliciteerd! We nemen snel contact met jullie op voor de overhandiging
van de prijzen. Namens dorpbelangen, Miranda en Janna
Informatiemiddag over biologicals
De Psoriasis Vereniging Nederland houdt op zaterdag 17 november een informatiemiddag over
de nieuwste behandelingen van psoriasis. Aanvang om 14:00 uur in restaurant de Kruisweg,
Kruisweg 1 te Marum. Dr. Marjan de Groot, als dermatoloog verbonden aan het Antonius
Ziekenhuis te Sneek en Emmeloord, vertelt over haar ervaringen met de nieuwste biologicals bij
mensen met psoriasis. De in Leeuwarden geboren De Groot promoveerde op dit onderwerp in 2011
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, nadat ze in 2003 als arts-onderzoeker haar werkzaamheden
was begonnen bij de polikliniek Huidziekten in het AMC te Amsterdam. In 2005 was zij een van de
initiatiefnemers van het biological-spreekuur voor mensen met psoriasis. Zij is gespecialiseerd in
behandelingen met biologicals die in Nederland beschikbaar zijn en mogelijk nog op de markt
komen. Daarnaast zal zij spreken over allerhande aspecten van psoriasis. Iedereen is van harte
welkom vanaf 13:30 uur. De toegang is gratis. Graag aanmelden via psoriasis@online.nl of bel
0514-531506 (Hartman Feenstra).
Dorcas kleding
Heeft u nog nieuwe of tweedehands kleding? Dan kunt u dit iedere dag deponeren in het schuurtje
bij de fam. Bolt, Churchillweg 19, Zoutkamp. Deze kleding is bestemd voor Oost-Europa en Afrika.
Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
WinterWelvaart 2012
WinterWelvaart is een bijzonder winterevenement in de binnenstad van Groningen en vindt elk jaar
plaats in het laatste weekend voor kerst: dit jaar van vrijdag 14 tot en met zondag 16 december.
Speciaal voor WinterWelvaart liggen er tientallen (historische) charterschepen aan de Hoge, Lage
der A en Pottebakkersrijge. Het programma van WinterWelvaart vindt plaats op en rondom
(historische) charterschepen. Je kunt onder andere komen kijken naar intieme concerten,
voorstellingen, poëzie en exposities of meedoen aan proeverijen, spelletjes en kinderactiviteiten.
Ook in het Noordelijk Scheepvaartmuseum en op de Kerstmarkt is voor jong en oud van alles te
beleven. Alles is gratis toegankelijk.

Op 7 december om 20:00 uur is er een WinterWelvaart in het Visserijmuseum Zoutkamp. Willem
Wilstra komt een lezing geven over reddingboten. De rest van het programma voor deze avond was
bij het drukken van de Schudzeef nog niet bekend maar kunt u vinden op www.winterwelvaart.nl
Er zal nog een theaterstuk opgevoerd worden en het geheel wordt omlijst met muziek. Ook hier is
de toegang gratis en iedereen is welkom. Tot in december!
Organisatie WinterWelvaart en bestuur Visserijmuseum Zoutkamp
Eindejaarsactie winkeliers Zoutkamp
Dit jaar hebben de winkeliers van Zoutkamp een gezamenlijke eindejaarsactie. Bij de deelnemende
winkeliers kunt u vanaf zaterdag 24 november uw kassabon, voorzien van naam, woonplaats en
telefoonnummer, inleveren in de bakken die bij iedere winkelier aanwezig zijn. Iedere
daaropvolgende zaterdag worden alle bonnen bij elkaar gebracht en worden er 15 uit de stapel
getrokken. De winkeliers stellen elk een prijs ter beschikking. De winnaars worden gekoppeld aan
een winkelier, waar zij vervolgens hun prijs op kunnen halen. De prijswinnaars worden iedere week
bekendgemaakt door middel van een A4, die bij alle deelnemende winkeliers getoond zal worden.
De actie loopt van 24 november t/m 29 december. De eerste trekking is op 1 december, de laatste
trekking is op 29 december. Totaal zijn er dus 5 trekkingen.
De deelnemende winkeliers zijn:
Bloem!
Bakkerij de Zilte Bries
Drogisterij
Schoonheidssalon Yvonne
Spar Bergstra
Hengelsport Zoutkamp
Palingrokerij Postma
Hair 2 Hair in samenwerking met Derma Care

Kado & Zo
Cafetaria ‘t Centrum
Slagerij Knol
90 graden Oost
Voetverzorging de Marne
Kapsalon Marijke
Groente- en fruithandel J.H. Pruim

Stichting Oude Kerk Zoutkamp zoekt ideeënmakers
Heb je de fototentoonstelling tijdens Pinksteren 2012 gezien? We willen graag meer gebruikmaken
van de kerk in Zoutkamp, zo mooi centraal in het dorp, prachtig gerestaureerd. Een fantastische
plek om met elkaar leuke, gekke, boeiende, speelse, toffe dingen te organiseren! Wij zijn op zoek
naar ideeënmakers! Ben jij iemand die vaak leuke ideeën heeft?
Wil je ons helpen met het organiseren van:
- een ruilbeurs
- een hobbytentoonstelling met wedstrijd meest bijzondere hobby?
- tentoonstelling van bijzondere verzamelingen
- een amateur kunsttentoonstelling
- een karaoke-avond
- een theatervoorstelling
- een verhalenverteller
- iets wat jij bedenkt? Kom maar op!
Of ken je iemand waarvan je denkt dat die dit leuk zou vinden? Neem dan voor 1 januari 2013
contact met ons op via info@oudekerkzoutkamp.nl
Bedankje
Hartelijk dank voor uw medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Het heeft ons allen goed gedaan.
Brant Visser

Banketstavenactie V.V.S.V. ʼ09
Op vrijdag 30 november 2012 zullen de leden van V.V.S.V. ’09 in Ulrum en Zoutkamp bij de
deuren langsgaan voor het verkopen van de overheerlijke banketstaven. U koopt toch ook?
Bewuste keuze
Vorige week viel mijn oog op een promotieverhaal van “Het vinkje” in een
reclamefolder van de supermarkt. Het vinkje geeft u hulp bij een bewuste
keuze. Vreemd dat het vinkje op zowel de witte rijst als op de zilvervliesrijst
uit de aanbieding staat. En dat terwijl beloofd was door minder vinkjes,
promotieklavertjes en andere logo’s de keuze helder te laten zijn voor de
consument. Waar is dit vinkje dan op gebaseerd?
Het vinkje vervangt alle andere uitingen op de verpakking die propageren dat u als consument een
“gezond” product in handen heeft. Dit omdat er zoveel logo’s op de verpakkingen stonden dat de
keuze juist verwarrend werd. In 2011 hebben het Voedingscentrum, Stichting Ik Kies Bewust en
Albert Heijn overeenstemming bereikt over één landelijk voedselkeuzelogo: “Het vinkje.”
Er is een groen vinkje en een blauw vinkje. Als u een product kiest met het groene vinkje, heeft u
volgens de bedenkers een gezonder basisvoedingsmiddel te pakken. “Dit zijn producten met
belangrijke voedingsstoffen, die u elke dag nodig heeft en die daarom in de Schijf van vijf van het
Voedingscentrum staan. Voorbeelden zijn: volkorenbrood met minder zout en voldoende vezel,
magere kaas met weinig verzadigd vet en vers fruit zonder toegevoegd suiker”, aldus de website
van “Het vinkje.”
Het blauwe vinkje staat op de producten die we naast de basisvoedingsmiddelen nemen. “Soms
hebben we gewoonweg zin in een tussendoortje, drinken we frisdrank of eten we een ijsje. Om ook
de keuze in overige producten gemakkelijk te maken, is er het blauwe Vinkje. Dit staat op
verantwoorde producten die niet tot de Schijf van Vijf behoren, maar wel minder calorieën,
verzadigd vet, suiker of zout bevatten. Denk bijvoorbeeld aan soep met minder zout of een snack
met weinig calorieën”, zo staat het op de website.
Vaak zult u het vinkje aantreffen op inderdaad gezonde producten, maar soms klopt het niet. Zo kan
er op witte rijst een groen vinkje staan, terwijl de zilvervliesrijst beter is. Of op soep een vinkje,
terwijl deze veel zout bevat.
Het mooiste is om verder te kijken op de verpakking, naar de ingrediëntenlijst en evt.
voedingsdeclaratie. U kunt daarbij letten op veel vezels en weinig kcal, verzadigd vet, suiker en
zout. Dat geeft de beste informatie.
Een mooi voorbeeld hierbij is een ontbijtkoekreep waarop de vermelding stond dat deze een
gezonde start geeft. Kijk je verder, dan zie je dat dit product voor 70% uit suiker en stroop bestaat
en voor ongeveer 30% uit meel. Iets minder gezond dus dan het lijkt!
Irene van der Vuurst en Martje Kok, diëtisten Libra dieetadvisering.
martje@libra-dieetadvisering.nl tel: 06 - 51500249

Te huur
Aan de Churchillweg in Zoutkamp:
mooie, nette VRIJSTAANDE WONING uit 1940. Nieuwe keuken, 4 slaapkamers, met tuin
en garage. Per januari voor 3 à 4 jaar. Vraagprijs € 600,- per maand (excl.), tel. 06-53619718.

Lauwersmeermars 27 april 2013
In de vorige Schudzeef hebben wij jullie allemaal verzocht via de website van de Rabobank op ons
project “de Lauwersmeermars” te stemmen, zodat we mogelijk een mooi bedrag konden winnen om
onze wandeltocht door te kunnen laten gaan. Dat hebben jullie gedaan en het heeft geloond!
We hebben een flink bedrag gewonnen! We kunnen nu zeggen dat, wat ons betreft, de tocht
definitief doorgaat op zaterdag 27 april 2013. Dus haal je wandelschoenen uit het vet en ga in
training voor de 40 of 65 kilometer!
De Lauwersmeermars werd georganiseerd van 1995 tot en met 2007, sommigen van jullie hebben
hem vast gelopen. De oorspronkelijke organisatie kwam vanuit de Willem Lodewijk van Nassau
kazerne. Vanuit financieel oogpunt kan het Ministerie van Defensie dit niet meer organiseren. De
stichting Lauwersmeermars blaast deze recreatieve wandeltocht van 40 en 65 kilometer nieuw leven
in met nu de start en finish aan de Reitdiepskade in Zoutkamp. Het Nationaal Park Lauwersmeer is
natuurlijk een geweldige omgeving met al zijn luchten, water, flora en fauna. De nadruk zal vooral
liggen op het wandelen en het gebied. Het wordt vooralsnog geen happening à la bijvoorbeeld de
Tocht om de Noord, daar zijn de afstanden ook niet naar. Voor de 40 kilometer heb je al gauw 8 uur
nodig. Maar ons voornemen is wel om dit een jaarlijks terugkerend evenement te laten zijn en wie
weet hoe dit zich zal ontwikkelen.
We willen op deze dag rond start en finish aan de Reitdiepskade een feestelijk programma maken
met o.a. muziek. Iedereen die een bijdrage wil leveren in de vorm van een idee, activiteit of wat dan
ook is bij ons van harte welkom. Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, het hoeft niet de hele
dag, mag ook alleen hulp zijn in de voorbereiding van de tocht, op een stempelpost, bij het parkeren
of als gastvrouw/-heer bij de start, het maakt niet uit hoe oud je bent en dat je niet in Zoutkamp
woont, meld je! We zijn een gezellige groep mensen die voor iedereen een leuke dag in Zoutkamp
wil organiseren, kom op!
Met vriendelijke groet, mede namens Bauke Visser
Harmina Kamp secr. Lauwersmeermars
Werkzaamheden Reitdiepsluis te Zoutkamp
De provincie Groningen gaat in de komende maanden werkzaamheden verrichten aan de
Reitdiepsluis in Zoutkamp. Het werk bestaat in grote lijnen uit het reinigen en herstellen van de
wanden van de schutsluis. Daaropvolgend zullen in de sluisdeurkassen een aantal originele
gerenoveerde sluisdeuren en nieuwe geleidewerken worden aangebracht. Dit geeft een betere
uitstraling van het sluiscomplex en een betere bescherming van de sluiswanden tegen
aanvaarschades.
De sluis heeft geen waterkerende functie meer. Daarom is ervoor gekozen om de originele deuren
zoveel mogelijk te herstellen en daarna te verankeren aan de sluiswanden. Eén stel deuren zal
worden ingekort omdat een deel van de deuren in zeer slechte staat verkeert. Het nog in goede staat
verkerende deel van deze deuren zal vervolgens op een stalen frame worden teruggeplaatst. Het
aanzien van de sluis verandert door deze “ingekorte” sluisdeuren niet omdat alleen een deel wat
altijd onder water zit wordt verwijderd.
Het vervaardigen van de geleidewerken is een samenwerking tussen de provincie Groningen en de
Stichting Historische Visserij Zoutkamp. Het onderhoud aan de sluiswanden zal worden uitgevoerd
door een extern bedrijf.
Sinterklaaslopen voor de jeugd
Dit jaar is het Sinterklaaslopen voor kinderen t/m 12 jaar op zaterdag 1 december.
De exacte plaats en tijd is bij het maken van deze Schudzeef nog niet bekend.
Houd hiervoor de aankondigingen in het dorp en op school in de gaten.

SINTERKLAASLOPEN ZATERDAG 8 DECEMBER

KEGELHUIS DE ZEEAREND / CAFÉ KOMBUIS

BIJ BEIDE GELEGENHEDEN ZAL EEN ANDERE JURY ZITTEN
MET VERSCHILLENDE PRIJZEN

DEZE AVOND

LIVE MUZIEK

IN DE KEGELTUIN

V.A. 23.00 UUR PRIJSUITREIKING ROND 1.00 UUR

***********************************************************

KERST NACHT BAL OP KERSTAVOND
24 DECEMBER

V.A. 23.00 UUR

LIVE MUZIEK

IN DE KEGELTUINZAAL

M.M.V. DE ALLROUND TOP 40 BAND

SUNSHINE

ZAAL OPEN VANAF 22.00 UUR

VRIJ ENTREE

GRAAG TOT ZIENS IN DE KEGELTUIN!!!

Kind in de Tweede Wereldoorlog (2)
In het mei-nummer stond een verslag van mevr. Spanning-van Oosterom over haar belevenissen
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Bij het begin daarvan was zij 1 jaar. Ikzelf (Hendrik Nienhuis,
zoon van molenaar Onne Nienhuis en Feikje Porte) was toen de Duitsers ons land binnenvielen
4 jaar. Ik heb dus alles zeer bewust meegemaakt. Misschien is het wel leuk om ook mijn ervaringen
(als aanvulling op die van mevr. Spanning) op papier te zetten.
Eerste herinnering
Een dag nadat Duitsland ons land de oorlog had verklaard, ging de bel door het dorp met de
boodschap dat iedereen om 12u binnen moest blijven, want de brug over de grote sluis zou worden
opgeblazen. En inderdaad, rond de middag een enorme knal en daarna doodstil. Wij gingen gelijk
kijken en zagen dat de brug in 3 stukken in de sluis lag. Even later arriveerden er Nederlandse
soldaten die op de vlucht waren voor de Duitsers, maar die moesten rechtsomkeert maken om via
Electra verder te kunnen gaan. Foutje! Men had de brug dus te vroeg opgeblazen. Ook de Duitsers
zijn later via Electra verder getrokken naar de vesting Holland. Op de afsluitdijk bij
Kornwerderzand zijn die vervolgens op felle tegenstand gestuit en hebben daar behoorlijke
verliezen geleden. Na het bombardement op Rotterdam heeft Nederland zich echter zonder verder
bloedvergieten overgegeven en kon de bezetting door de Duitsers beginnen.
De bezettingsjaren
De eerste jaren van de bezetting merkte je er niet veel van. Als kind al helemaal niet. Je speelde,
hoorde je ouders wel over bepaalde artikelen spreken die niet meer te koop waren, maar wat kon jou
dat schelen. Tot het gerucht ging dat Zoutkamp een kazerne voor de Duitsers zou krijgen. Dat was
sensatie natuurlijk. Men begon in ijltempo een kazerne, omheind door prikkeldraad, te bouwen
achter het huis van mevr. Heidema, parallel aan de Spuistraat. Als straatschoffies zaten we steeds
door het prikkeldraad te kijken wat daar allemaal ging gebeuren. Toen de barakken gereed waren,
inclusief een grote schuilkelder, kwamen de soldaten. Voor de commandant werd een huis aan de
Churchillweg (nr. 23) gevorderd en het soldaatje spelen kon beginnen.
In het begin (toen de Duitsers de slag bij Stalingrad aan het Oostfront en hun zesde leger onder von
Paulus nog niet hadden verloren) kwamen in Zoutkamp jonge, goed getrainde soldaten. Ze
oefenden ook regelmatig in scherpschieten. Dat gebeurde vanaf de Panserpolder zo het Wad op. Wij
kwajongens fladderden er als musjes achteraan om de lege hulzen op te zoeken. Soms kwamen we
wel erg dichtbij. Totdat een Duitser er genoeg van had en de mitrailleur omdraaide en op ons
richtte. We stoven dan alle kanten op of kropen in de berm. Een enkele keer vonden we een huls die
niet was afgegaan. We zetten het slaghoedje dan op de ijzeren punt van een hek en gaven er met
onze klomp een pats op. Dat knalde namelijk zo lekker. Best gevaarlijk eigenlijk. Later in de
bezetting kwamen hier meest oudere soldaten of soldaten die aan het oostfront gewond waren
geraakt. Ze marcheerden ook niet meer zo mooi. Bovendien begon er toen schaarste aan munitie te
komen en namen de Duitsers zelf hun lege hulzen weer mee. Op een gegeven moment hadden we in
Zoutkamp een dubbele bezetting. Daartoe werd de school bij het Molendijkje gevorderd en moesten
de leerlingen naar meester Boven (1 klas) en de andere klas ging naar de klunderbeun van de Ger.
Kerk. Ik zat toen nog niet op school (een kleuterschool was er nog niet), maar ik herinner mij dat de
verhuizing naar de Kerk werd gedaan door de schoolboeken etc. door te geven in een levende
ketting. Dus een rij leerlingen tussen de school en de kerk die elkaar de boeken etc. doorgaf. Wij
mochten ook meedoen. De ketting over de weg kon gewoon blijven staan, want auto’s waren er
toen maar amper. We speelden zelfs meestal op de weg. Bromtol, koolhinkjen, touwtje springen
enz. Met die soldaten uit de school hadden we een goede verhouding. Je kon er namelijk vlakbij
komen. Af en toe gaven ze ons wat geld en moesten we wat drinken voor hen kopen in een van de
cafés. Wij kregen dan ook een flesje. We vertelden dat thuis niet, want dat was heulen met de
vijand. Dat voelden we instinctief. Misschien waren we ook wel collaborateurs in de dop.

Nog een anekdote over die schietende soldaten. Als ze marcheerden zongen ze altijd van die
soldatenliedjes. Bijv. Lily Marleen, Haidererewietska (ik zou niet weten hoe je dit moet schrijven,
maar zo klonk het) en vooral in het begin: ’Und wir fahren gegen Engeland, Engeland.’ De Duitsers
waren namelijk eerst van plan om een invasie in Engeland te doen en vorderden daartoe alle
schepen die ze maar konden krijgen. Wanneer onze ouders ze hoorden zingen, reageerden die altijd
met ‘Ploemp, ploemp.’ Dat ze dus maar mochten verzuipen! Op een keer marcheerde er weer een
peloton door de Spuistraat en wij verzamelden ons alvast om er achteraan te gaan. Eerst gingen we
echter met een groepje zitten op de hoge stoep van slagerij Visser (de vader van Frans en Nico).
Daar liepen de soldaten namelijk onder je neus voorbij. Op dat moment zongen ze weer dat ze naar
Engeland wilden varen. En wij vielen prompt in met ‘Ploemp, ploemp.’ De commandant liet
terstond het peloton halt houden. Hij trok zijn revolver, ging naar binnen bij slager Visser en zei
tegen hem: ‘Wenn ich das noch mal wieder höre werden die Kinder sofort erschossen!!’
‘s Avonds ging slager Visser bij alle ouders langs om hen te waarschuwen. We kregen natuurlijk
behoorlijk op onze falie en mochten daar niet meer komen, maar dat werkte natuurlijk voor geen
meter, want wie wil zo iets spannends als soldaatje spelen in het echt nu niet meemaken.
Toen in de loop van de oorlog de kansen keerden en de Geallieerden veel sterker werden, begon
men ook op grote schaal Duitse steden te bombarderen. Wij lagen precies op de aanvliegroute naar
Bremerhaven. De hele nacht hoorde je dat monotone gebrom van die vliegtuigmotoren. Dat geluid
vergeet je nooit weer. Af en toe begon een motor van die vliegtuigen te sputteren. Dat vliegtuig was
dan aangeschoten door een Duitse nachtjager. Wij werden dan direct door onze ouders van bed
gehaald om af te wachten wat er met dat toestel ging gebeuren. Je zag dan het toestel brandend naar
beneden komen. Zo ook het toestel dat vlak voor Vierhuizen neerstortte. Er werd wel gezegd dat
sommige piloten zich opofferden door niet te springen, maar te proberen het toestel niet op een dorp
of stad te laten neerstorten. Bij genoemd toestel waren ook nog 2 mensen aan boord toen het
neerstortte. De piloot en een staartschutter. De anderen zijn gesprongen en door de Duitsers
opgepakt om naar Duitsland te worden gestuurd. Sommige bemanningsleden zaten soms ook vast in
het toestel of waren reeds gewond of dood nadat ze door de jager werden beschoten. Allemaal jonge
jongens wier levens eigenlijk nog moesten beginnen. Vreselijk!
Naar het neergestorte vliegtuig bij Vierhuizen zijn we de volgende morgen direct gaan kijken. Het
wrak lag helemaal in stukken en half in de grond. Alles smeulde nog. Sinister. Wordt vervolgd.
MS Collecteweek 19-24 november
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte
Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met Multiple Sclerose, beter
bekend als MS. MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen
valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken, bij de
een heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te
fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht.
Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Het Nationaal MS Fonds richt
zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiëntenbegeleiding en voorlichting. Het onderzoek
richt zich op het heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel
staan. Genezing is nu nog niet mogelijk, daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in voor een beter
leven met MS vandaag.
Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te
geven? Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus
en overlegt in welke straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in!
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk?
Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Ontmoetingspunten in De Marne krijgen nieuwe vorm
De ontmoetingspunten in de vijf dorpskernen (Eenrum, Ulrum, Kloosterburen, Leens en Zoutkamp)
krijgen een nieuwe vorm. Dat betekent dat de huidige beheerscommissies meer ruimte en
verantwoordelijkheden krijgen. De overkoepelende Stichting Steunpunten en de betaalde functie van
dorpsconciërges vervallen. Doorgaan op de huidige voet is organisatorisch en financieel niet haalbaar
gebleken. Verantwoordelijk wethouder Harm Evert Waalkens zegt: “Ik ben mij er terdege van bewust
dat we een zware wissel trekken op vrijwilligers en inwoners van onze dorpen. Ik hoop dat we samen
optrekken en de ontmoetingspunten die plek te kunnen laten invullen die het verdient.”
Om deze verandering te faciliteren zal Stichting Welzijn & Dienstverlening extra professionele
begeleiding bieden.
Invulling aan Woon- & Leefbaarheidsplan
Gemeente De Marne geeft met de ontmoetingspunten invulling aan de sociale pijler van het Woon& Leefbaarheidsplan. In dit plan wordt gezegd dat er in de dorpen ruimte moet zijn voor
ontmoeting en activiteiten. “Ontmoeting” kun je echter niet dwingen, maar moet gedragen worden
door het dorp. De gemeente wil dan ook geen sturende, maar faciliterende en stimulerende rol
bieden. Dit past bij de regierol die gemeente De Marne steeds meer wil oppakken. Ook past het bij
de WMO-gedachte die uitgaat van de “eigen kracht” van de inwoners en hun omgeving. Kansen
bieden en ruimte bieden aan eigen initiatief op het terrein van leefbaarheid en krimp.
Regierol gemeente
Daarvoor is een ombuiging van de huidige organisatiestructuur van ontmoetingspunten nodig. De
gemeente blijft faciliteren door huisvesting, gas, water en licht beschikbaar te stellen. De
beheerscommissies worden zelf verantwoordelijk voor het ontmoetingspunt in het dorp en de
activiteiten die er plaatsvinden. Dit biedt veel kansen. Inwoners krijgen de ruimte om, met
ondersteuning vanuit het welzijnswerk, het ontmoetingspunt in te zetten naar hun eigen wensen en
behoeften. Zij worden daarbij aangemoedigd om afstemming te zoeken binnen het dorp. Zo werkt
De Marne toe naar ontmoetingspunten voor en door inwoners !!
Verbeterpunten
De ontmoetingspunten zijn in 2006 opgericht. In 2011 zijn de ontmoetingspunten geëvalueerd.
Daaruit is naar voren gekomen dat er veel bereikt is met de ontmoetingspunten, maar dat er ook een
aantal verbeterpunten is. De huidige organisatiestructuur is één van de verbeterpunten. Met deze
nieuwe vorm geeft De Marne uitvoering aan de aanbevelingen van deze evaluatie. Het jaar 2013 zal
vooral in het teken staan van de overgang van de oude naar de nieuwe structuur.
Reactie op dit schrijven:
Drie dorpsconciërges (in Zoutkamp, Eenrum en Ulrum) gaven met hun inzet vorm aan de in
ontwikkeling zijnde Ontmoetingspunten. Een proces waarover ook in ons dorp veel bewoners
lovende kritieken lieten horen. Het is met name de inzet geweest van de dorpsconciërges hier, die
de Steunpunten wisten in te richten waarvoor het werd opgericht. Een ondersteuning van onze
inwoners en activiteiten, die aanspreken, juist in deze tijd waarin we veel voorzieningen zien
verdwijnen. Er is nu door de gemeente gekozen om de betaalde functie van dorpsconciërge te
schrappen. Daarmee is niet gezegd dat de dorpsconciërge verdwijnt. Deze functie, zo is de
bedoeling, zal door een vrijwilliger overgenomen moeten worden. Juist om dit in goede banen te
leiden is het belangrijk hierover tijdig te communiceren. Wij vinden dat dorpsbelangen in ieder
geval vroegtijdig op de hoogte moet worden gebracht van dit voornemen. Dit is een gemiste kans.
De hele kwestie ligt heel gevoelig en zeker niet in de laatste plaats voor Albert Wessels, conciërge
van Ontmoetingspunt Zoutkamp. Wij willen als beheerscommissie dit graag samen oplossen. De
gemeente kan toch niet van de vrijwilligers verwachten dat het Ontmoetingspunt steeds door
vrijwilligers wordt bemand. De dorpsconciërge is van maandagmorgen t/m donderdagmorgen
aanwezig en kan de mensen ontvangen. Zijn er vragen, dan kan hij ze doorsturen naar de juiste
instantie. Wij als beheerscommissie van Zoutkamp zouden het jammer vinden dat het
Ontmoetingspunt ‘s morgens niet meer open is voor een praatje en een kopje koffie. Want geloof
maar, er zijn altijd mensen, vooral alleenstaanden, die graag even een praatje maken in het
Ontmoetingspunt. Namens de beheerscommissie v.h. Ontmoetingspunt te Zoutkamp

Oud beeldmateriaal van bedrijven in De Marne gevraagd
De Werkgroep Bedrijven in De Marne van de Vereniging Historische Kring De Marne zoekt uit de
periode 1850 – 2012 oude foto’s, ansichtkaarten, tekeningen of andersoortige afbeeldingen van
bedrijven die gevestigd waren of zijn in en rond de woonkernen van de huidige gemeente De
Marne. Ook beeldmateriaal dat met een bepaald bedrijf in verband staat, bijv. interieurfoto’s of van
het bedrijf-in-bedrijf, is welkom.
De werkgroep stelde zich ruim vier jaar geleden ten doel om in De Marne alle bedrijven en
bedrijfjes uit de periode 1850 – heden op te sporen en te inventariseren. De inventarisatie nadert
zijn eind, maar nog steeds worden er nieuwe bedrijfjes opgespoord en toegevoegd aan het geheel.
De werkgroep houdt zich tevens bezig met onderzoek naar de eigenaren van de bedrijven. Soms
ook is een bedrijfspand zo bijzonder dat een beschrijving ervan op zijn plaats is. Het is de bedoeling
om uiteindelijk de bevindingen op te nemen in een boek, dat verluchtigd zal worden met onder
meer foto’s en andere afbeeldingen.





Bent u in bezit van beeldmateriaal van bedrijven in De Marne?
Geeft u toestemming aan de Historische Kring De Marne om een en ander te scannen en
mogelijk te gebruiken voor publicatie(s)?
De Werkgroep Bedrijven ziet het liefst dat u uw materiaal digitaal maakt (scant) en mailt naar:
jannes.russchen@hotmail.com. Graag met naam en adresgegevens van de eigenaar.
Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn te scannen, dan kunt u vrijdagsmorgens met uw
materiaal terecht in het gemeentehuis, bij Jannes Russchen, lid Werkgroep Bedrijven en
gemeentearchivaris. Graag na afspraak.

Namens de Werkgroep Bedrijven in De Marne
Aafke van Hoorn-Meinardi, Leens
Dankbetuiging
Beste dorpsgenoten,
Onze hartelijke dank voor de vele kaarten en lieve woorden die we
hebben
ontvangen na het overlijden van mijn allerliefste maatje, papa en opa

Jacobus Kloosterman
Koos
Uit aller naam, A.C. Kloosterman - Bak

Workshops bij Bloem!
Ook deze winter gaan we weer creatief aan de slag bij Bloem! Op 28 en 29 november
najaarsschikking met natuurlijke materialen. En op 11, 12 en 13 december doen we aan
kerstschikken. ’s Avonds van half 8 tot half 10. Aan de Sluisweg 3a, 9974 RJ te Zoutkamp.
Opgave en info: 0595-439938 of 06-30083494 Via de mail mag ook: hooghof@gmail.com
Voorbeelden en foto’s vindt op onze site www.bloemsierkunst.net
Of op onze facebookpagina Bloem.
Graag tot ziens bij Bloem!

Hobbymarkt Eenrum
Dit jaar zal de hobbymarkt er anders uitzien dan in voorgaande jaren toen het steeds in de bovenzaal
was van Zaal Bulthuis. Het vindt nu plaats in Het Dorpshuis en het is nu op twee middagen. Op
zaterdag 17 en zondag 18 november kunt u er terecht van 13:00 uur tot 17:00 uur. Het is hierdoor
voor een breder publiek toegankelijk en zowel hobbyisten als bezoekers kunnen kiezen voor een of
twee dagen. Aanwezige stands: o.a. kaarten, sieraden,vogeltaarten, kransen, bloem-, haak-, brei- en
borduurwerk, speelgoed, poppenkleren, mouwslabben, accessoires van hout, klei, brooddeeg, stof
en papier, glas in lood, pentekeningen, schilderijen, woondecoraties, pottenbakken en boekbinden.
De entree is 1 Euro. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Graag tot ziens.
Piet en Greet Jansen
Reisje
Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp organiseert een reisje:
Dinsdag 11 december naar Paddepoel Groningen Vertrek om 13.00 uur vanaf
de Noorderschans
Opgave bij: Baukje Zwart tel. 401590 en Trijn Zijlstra tel. 402153
U kunt worden opgehaald van huis!!!!!!!!!!!!!! Wel even doorgeven !!!!!!!!!!!!!
Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer
Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer bevat een unieke kijk op het
Nationaal Park Lauwersmeer. De met Waddengoud bekroonde
dichter Gritter schreef een reeks van veertien gedichten, waarin zijn
impressies van verleden, heden en toekomst van het
Lauwersmeergebied centraal staan. Over de tijd waarin de
Lauwerszee nog een open verbinding had met de Waddenzee, de
komst van nieuwe dieren en planten na de afsluiting van de zee, de
strijd tegen de verbossing van het gebied en de ongewisse toekomst.
De poëzie wisselt af met verhalen van Jan Willems, ten tijde van het
schrijven van dit boek boswachter in het Lauwersmeergebied.
Willems heeft bijna twintig jaar gewerkt in de natuur rond het
Lauwersmeer en heeft het gebied in dienst van Staatsbosbeheer mede
vorm gegeven. Willems verhaalt op persoonlijke wijze onder meer
over zijn eerste kennismaking met het gebied, de dilemma’s van het
moderne natuurbeheer en de komst van nieuwe soorten – zowel
vroeger als in de tijd die voor ons ligt.
Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp
Beste toneeldonateurs en toneelliefhebbers,
Even een berichtje van de toneelvereniging om u op de hoogte te houden van de vorderingen
richting de jaarlijkse uitvoering(en). We zijn alweer een poosje bezig met repeteren voor
de komende uitvoering. Het stuk dat we voor u gaan spelen wordt heel bijzonder....het is eens heel
wat anders en verandering van spijs doet eten, niet waar...?! Een piepklein tipje van de sluier willen
we wel oplichten: het is een beetje een combinatie van 'boer zoekt vrouw' en 'moeder, ik wil bij de
revue'....maar dan anders.... Met in ieder geval veel humor en actie. Spannend....ja – maar wij
hebben er erg veel zin in! Hopelijk u ook en kunnen we u verwelkomen op een van onze optredens.
U kunt alvast op de kalender zetten: 1 en 2 maart en 9 maart. Verdere informatie volgt natuurlijk....
Tot ziens! Toneelvereniging Dukdalf

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Iede Braaksma. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Iede
Geboortedatum: 08-12-1959
Geboorteplaats: Lioessens
Woonachtig in Zoutkamp sinds: ontwikkelingswerker in Zoutkamp sinds 1986
Burgerlijke staat: gehuwd
Familie: vrouw, zoon en dochter
Huisdier(en): kat, hond en konijnen
Karaktereigenschappen: ………………
Opleiding: meerdere
Beroep: brug- en sluiswachter
Hobby’s: volleybal, voetbal
Favoriete tv-programma: sportprogramma’s
Muziekgenre: van klassiek tot hardrock
Lekkerste gerecht: stokvis
Vakantiebestemming: Italië
Bewondering voor: mensen die in de zorg werken
Mooiste moment in je leven: meerdere momenten
Grootste wens: houd ik voor mezelf
Levensmotto: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
Wie kies je uit voor de volgende uitgave:

Jan Berend Zijlstra

