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Colofon 

Redactie 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Penningmeester 
 
Anouk Bakker tel: 850865 Secretaris 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 15 november 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 6 november 
 
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-mailadres: schudzeef@gmail.com 
 
 
Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
 Anouk Bakker, De Schuit 34, Zoutkamp 
 
 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2013: 

 
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 

 

9 oktober  Herfststukjes maken in Het Ontmoetingspunt 

12 oktober  Voorheen De Bende in het Kronkelhoes te Kloosterburen 

12 oktober  Aardappelfeest in Hornhuizen 

14 oktober  Jaarvergadering Speeltuinvereniging De Regenboog 

3 november  Concert Adorable in de Oude Kerk 

11 november  Sint Maarten 

 

 

Voorwoord 

 

Hallo dorpsgenoten, 

Wat mogen we trots zijn op ons dorp. Zoutkamp is namelijk tweede geworden in de strijd om de 

titel ʺHet Leukste Dorp Van Groningen!ʺ We willen alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet 

én natuurlijk ook alle stemmers heel hartelijk bedanken. Er hebben de afgelopen periode allerlei 

activiteiten plaatsgevonden. Zoutkamp beleef(t) het, de kinderspelweek en Kunst in Huis waren  

een groot succes. In deze Schudzeef vindt u onder andere een verslag van deze kinderspelweek, 

Kunst in Huis en het slotweekend van de KiKa-actie van VVSV ′09. Tot slot hebben we ook nog 

heugelijk nieuws vanuit de redactie. Esther en Pieter zijn namelijk op dinsdag 17 september de 

trotse ouders geworden van Twan. Van harte gefeliciteerd!!!!! Veel leesplezier gewenst en tot de 

volgende keer. Met vriendelijke groet, de redactie 

 

 

Organisatie Intocht Sinterklaas 

 

Wij zoeken vaders en/of moeders die in de organisatie van de intocht van Sinterklaas willen 

plaatsnemen, want wij stoppen ermee. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen, 

het liefst na 18:00 uur. 

  

Bianca Bronsema    tel.nr. 401114 

Jannie Abbas           tel.nr. 402207  / 06-53984570 

Tiny Abbas               tel.nr. 402517 /  06-53942318 

 

 

VVSV ′09 voor KiKa 

 

Het is ongeveer driekwart jaar geleden dat een aantal mensen binnen de voetbalvereniging  

VVSV ′09 uit Zoutkamp en Ulrum de handen ineen heeft geslagen en een goede-doelen-actie heeft 

opgestart. Als goed doel werd gekozen voor KiKa. 

 

KiKa wil ervoor zorgen dat kinderkanker in 2025 geen levensbedreigende ziekte meer is. Als er 

meer onderzoek kan worden gerealiseerd, dan gaat het genezingspercentage versneld omhoog. Met 

giften en donaties is het voor KiKa mogelijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar 

kinderkanker te steunen. VVSV ′09 wilde daar dus ook een steentje aan bijdragen en we kunnen nu 

wel stellen dat dit is gelukt. 

 

In de afgelopen maanden hebben alle teams binnen de vereniging een of meerdere acties gehouden: 

-  de pupillen bakten en verkochten cupcakes  

-  andere jeugdleden haalden lege statiegeldflessen op  

-  andere teams organiseerden feestavonden waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de actie  

-  de dames maakten viskotters schoon en ze stonden op de braderie 

http://tel.nr/
http://tel.nr/
http://tel.nr/


  

 Vervolg VVSV ′09 voor KiKa 

 

-  er werden een bazaar en een rommelmarkt georganiseerd  

-  er werd ʺrijk geschetenʺ  

-  er werd een wedstrijd tegen regionale artiesten georganiseerd   

-  er werden collecteboxen neergezet bij winkels, sporthallen, ontmoetingscentra en andere   

   buurtverenigingen 

-  er werden verlotingen gehouden  

-  er werd een veiling georganiseerd op de speciaal voor dit doel in het leven geroepen website    

   (www.vvsv09voorkika.nl) enz. enz.  

 

De commissie die zich bezighield met het organiseren en coördineren van de gehele actie had 

zichzelf voorgehouden dat de actie pas echt geslaagd zou zijn wanneer er een bedrag van € 20.000,- 

op de rekening van KiKa kon worden bijgeschreven. Een hoge doelstelling, maar wel eentje die de 

gehele vereniging motiveerde. 

 

De afsluiting van de actie werd gehouden op 23 en 24 augustus jl. De commissie had dit weekend 

uitgekozen vanwege het schitterende weer. Op vrijdagavond om 18.00 uur werd er door de 

garnalenkoningin uit Zoutkamp en burgemeester Koos Wiersma van de gemeente De Marne 

afgetrapt voor de eerste wedstrijd van de voetbalmarathon, die 24 uur aaneensluitend zou gaan 

duren. Alle teams van VVSV ′09 namen het op tegen verschillende tegenstanders, zoals teams van 

Kloosterburen, Viboa, OKVC, De Lauwers, FC LEO, SIOS, buurtverenigingen uit Ulrum, oud-

dames en -heren van Zeester, oud-dames en -heren van UVV ′70 en Kids United uit Groningen. De 

laatste wedstrijd was die van het eerste elftal van VVSV ′09 tegen Oud FC Groningen. 

Na afloop van het toernooi stond er een geweldige feestavond op het programma en dat werd het 

ook!!!!! Mede dankzij de dj’s Pieter Bijsterveld en Wouter de Vries. 

 

Tijdens die avond waren er twee indrukwekkende 

momenten. Eerst de minuut stilte voor het ons 

helaas ontvallen commissielid Freddy Bos jr. en 

allen die de strijd tegen kanker niet hebben 

kunnen winnen. Daarna een oorverdovend 

applaus toen de voorzitter van de commissie het 

behaalde eindbedrag bekendmaakte  

(€ 37.000,-!!!!), waarna de vader van Freddy  Bos 

jr. de cheque aan Geertje Kooista van KiKa kon 

overhandigen. Daarna werd er nog enig biertje 

gedronken voor het ruimschoots behaalde doel. 

En de volgende dag stond er alweer een groep 

vrijwilligers klaar om alles (het sportveld, de 

sportkantine en het parkeerterrein) in de oude staat te herstellen. 

 

Wat was het toch een geweldige actie. Niet alleen de geweldige donatie voor KiKa, maar ook het 

feit dat een dergelijke actie van een vereniging een groot geheel kan maken. 

De commissie wil alle vrijwilligers, sponsoren, het bestuur van VVSV ′09, alle gulle gevers en 

iedereen die, in welke vorm dan ook, heeft meegeholpen om deze KiKa-actie tot een succes te 

maken reuze bedanken! 

 

 

  



  

Kinderspelweek 2013 

 

Oengaloenka heeft zijn familie weer gevonden en ze wonen inmiddels weer ver bij ons vandaan.  

De hutten zijn weer afgebroken en alles is weer zoals het was. ′Spelweek 2013 de oertijd′ zit er 

weer op. 

 

De  spelweekorganisatie kan terugkijken op een geslaagde week, waarin de kinderen al hun 

fantasieën de vrije loop konden geven. De mooiste "grotten" (hutten) werden er gebouwd, de 

kleuters knutselden de creatiefste mammoeten en uiteraard hoorden er bij de oertijd ook echte 

holbewoners. 

 

Ondanks een tweetal dagen met wat regen mocht dit de pret niet drukken. De kinderen gingen op 

dinsdag gestaag verder met hun bouwkunsten en op de donderdag hadden de groepen van de 

survival net alle spelen gehad toen het water naar beneden kwam. Al gauw klaarde het op en we 

mochten 's avonds genieten van mooi weer, waarbij de kinderen een speurtocht door het dorp liepen 

om de familie van de eenzame Oengaloenka te zoeken. Gelukkig kwam dit tot een goed einde en hij 

kon met zijn familie weer langzaam op reis naar de wereld waarin hij thuishoort.  

 

Woensdag hadden de kleuters een zeer geslaagde dag in Sanjesfertier, waarna ze zich konden 

uitleven op de markt. Want natuurlijk ging die om 16.00 uur traditiegetrouw weer los.  

Vrijdag kwamen de kleuters al vroeg op het park om gezellig mee te ontbijten, waarna de oudste 

groepen op de fiets naar het zwembad gingen. Daar namen zij nog een frisse duik om een beetje bij 

te komen na de nachtelijke avonturen op het sportpark. De kleuters gingen hun survival nog doen 

op het voetbalveld. Tegen 12.30 uur werd iedereen nog getrakteerd op patat met frikadel, waarna de 

spelweek van 2013 werd afgesloten. 

 

Deze week was natuurlijk niet tot stand gekomen zonder hulp van alle sponsoren en vrijwilligers!! 

Wij willen dan ook namens de kinderen iedereen hiervoor heel hartelijk bedanken!!! 

 

 

Lauwersmeermars 2015 

 

Het bestuur van de Lauwersmeermars heeft besloten om in 2015 de wandeltocht te organiseren op 

06 juni. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het alweer zover. 

 

Met vriendelijke wandelgroet, Bauke Visser 

 

 

Te koop aangeboden 

 

Wegens overcompleet aangeboden: 

2 bedden, halfhoogslapers, 1,50 meter hoog 

lengte: 2,00 meter   x   breedte: 0,90 meter 

T.e.a.b. 

 

Tonny Lukkien, tel. 0595-401425 

 

 

  



  

Zoutkamp bij kerstlicht 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

De afgelopen maanden hebben wij als dorp middenin de activiteiten gestaan: ʺZoutkamp beleeft 

hetʺ en vervolgens Zomerkunst Zoutkamp ʺkunst in huis.ʺ Helaas zijn wij niet het leukste dorp van 

Groningen geworden, maar dit heeft zeker niet aan uw inzet gelegen! 

 

Ondanks dat het nog maar september is, willen wij het volgende organiseren:  

ʺZoutkamp bij kerstlicht.ʺ 
 

Het idee is om kerstverlichting te gaan plaatsen. Vorig jaar zijn wij hiermee gestart en heeft een 

aantal straten hieraan meegedaan, maar dit jaar is ons doel dat alle straten verlicht zijn. De 

bedoeling is dat u als straat/buurt zelf de verlichting van uw straat gaat organiseren. Zoutkamp bij 

kerstlicht zal zijn van donderdag 12 december t/m donderdag 26 december. 

 

Wilt u als straat/ buurt meedoen, meld u dan aan via zoutkampbijkerstlicht@gmail.com 

Graag per straat/buurt één contactpersoon + e-mailadres doorgeven. 

U kunt ons natuurlijk ook bellen (Jannie Knol: 571149, Karin Spijk: 401707). 

 

Tot ziens en veel organisatieplezier! 

Jannie Knol en Karin Spijk 

 

 

Uitslagen klompjezeilen 

 

Hallo allemaal! 

 

Op zaterdag 3 augustus vond weer het klompjezeilen plaats tijdens ʺZoutkamp beleeft het!ʺ 

In de binnenhaven van Zoutkamp stond een dwarrelige wind die de bootjes maar moeilijk op gang 

bracht. Toch haalde een groot aantal de overkant. Het was een leuke wedstrijd met mooi weer en 

veel publiek! 

  

De uitslagen: 

 

Klompjeklasse, snelste klomp  Klompjeklasse, mooiste klomp 

 

1e.  Rosalli Mulder    1e.  Tara Zijlstra 

2e.  Allard Loonstra    2e.  Jette Witkamp 

3e.  Folkert Loonstra en Harold Bolt  3e.  Femke de Vries 

 

Vrije klasse, snelste boot   Vrije klasse, mooiste boot 

 

1e.  Pieter Mulder    1e.  Tomas Mulder 

2e.  Emma Bolt    2e.  Jorrik van Ellen 

3e.  Imme van Oosterom 

  

Allemaal van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar!! 

 

 

 

 

mailto:zoutkampbijkerstlicht@gmail.com


  

 
 

 

 
 

 

Speeltuinvereniging De Regenboog houdt haar jaarvergadering op maandag 14 oktober 2013 om 

20.00 uur in Eeterij de Deurenloods aan de Reitdiepskade 1
a 
. 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen en jaarverslag 2012 

3. Verslag penningmeester 2012 

4. Verslag kascommissie 

5. Benoeming nieuw lid kascommissie 

6. Pauze 

7. Oproep nieuwe bestuursleden 

8. Speeltuinnieuws 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Oproep nieuwe bestuursleden: een aantal mensen is om diverse redenen niet meer in staat om 

actief deel te nemen in het bestuur van de vereniging. Om het voortbestaan van de speeltuin te 

kunnen garanderen, hebben we dringend enkele nieuwe bestuursleden nodig. Hierbij dus een 

dringende oproep om je aan te melden als bestuurslid. Uiteraard zijn de huidige 

bestuursleden bereid de nieuwe met raad en daad bij te staan. 

 

Dus ouders van jonge kinderen: neem uw verantwoordelijkheid en meld u aan bij een van de 

bestuursleden. In het geval er geen aanmeldingen komen, is er een reële kans dat de 

vereniging helaas moet ophouden te bestaan. 

 

De huidige bestuursleden zijn graag bereid u aanvullende informatie te verstrekken.  

 

 

Graag tot ziens op maandag 14 oktober 2013 in Eeterij de Deurenloods. 

 

Het bestuur: 

 

Frederike van Oosterom, Ebel Rispens, Marianne Veltman, Koen Loonstra, Hans Noordhof  

 

 

 

 



  

Concert Adorable in Oude Kerk Zoutkamp 

 

De activiteitencommissie wil graag muziek in de kerk en heeft Adorable uitgenodigd voor het 

verzorgen van een huiskamerconcert.  

De muziek van Adorable komt uit alle windstreken en daaruit wordt altijd een mooi en 

′entertainend′ programma samengesteld. Een greep: Zeemanslied, Golven van het Balaton meer, de 

Nozem en de Non, Besame Mucho, Sombre Dimanche, At the sunny side of the street en veel 

meer… Altijd brengt de Drentse Drs. ′P′ een aantal mooie liederen ten gehore. Het zijn informele 

concerten met bijzondere muziek, gespeeld door enthousiaste musici. 

 

De entreekaarten kosten € 10,- en de verkoop is op maandag 14 oktober van 17.00 tot 18.30 uur in 

de Oude Kerk, Marnestraat 1a. Vanaf 15 oktober zijn de kaarten verkrijgbaar bij Drogisterij 

Zoutkamp, Dorpsstraat 3. 

 

Het concert vindt plaats op zondag 3 november van 15.00 tot 17.00 uur. Onze deuren zijn geopend 

vanaf 14.00 uur, zodat u voor die tijd al ruim de gelegenheid heeft om een mooi plekje uit te zoeken 

en een hapje en een drankje te nuttigen. 

 

 

 
 
Nieuws van de Protestantse Gemeente Zoutkamp 
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 
 
 
 

 
We zijn het nieuwe seizoen begonnen met 
een startweekend. De jeugd van Zoutkamp 
heeft zich prima vermaakt met een 
vossenjacht op de vrijdag en zwemmen op 
zaterdag. Na afloop was er patat. Zondag  
8 september hebben we een mooie 
startdienst gevierd met als thema ‘Met hart  
en ziel geloven.’ 
 
 
 
 
In de Nieuwe Kerk wordt op dit moment hard gewerkt aan de vervanging van de vloer. 
Vrijwilligers zijn bezig de oude vloer te verwijderen, waarna de nieuwe vloer door een 
bedrijf zal worden aangebracht. We verwachten dat dit eind november klaar zal zijn. Tot 
die tijd worden de diensten gehouden in de Oude Kerk aan de Marnestraat. Er is in de 
Oude Kerk helaas geen kerktelefoon voor mensen die thuis de dienst willen beluisteren. 
 
Voor actuele informatie over de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten kunt u  
kijken op www.pgzoutkamp.nl. Jong en oud is van harte welkom bij de kerk! 
 

 

 

http://www.pgzoutkamp.nl/


  

Kunst-in-Huis was een groot succes! 

  

De eerste Kunst-in-Huis route was een feestje! We willen alle deelnemers dan ook heel hartelijk 

bedanken voor hun spontane inzet. De aanmeldingen overtroffen onze verwachtingen, het was 

geweldig! Velen hebben onverwachte en onbekende talenten laten zien en horen. Onderling zijn er 

leuke contacten gelegd en gesprekken gevoerd. Dat was ook precies de bedoeling van deze dag. 

 

Sommige locaties hebben heel veel bezoekers gehad en andere wat minder, er was ook zoveel te 

zien! Er waren 40 deelnemers op 24 locaties! Enkelen stelden hun huis open, anderen zaten bij 

ondernemers en instellingen. ʺEr is niet genoeg tijd om alles te zienʺ was dan ook een vaak 

gehoorde ʺklacht.ʺ 

 

Er was ook veel verscheidenheid in het aanbod, van ʺkleineʺ tot ʺgroteʺ kunst, allemaal even 

bijzonder! De meeste deelnemers waren dorpsgenoten en er waren enkele exposanten van buitenaf 

die gereageerd hebben op ons verzoek om deel te nemen aan dit nieuwe initiatief. 

 

Enthousiaste reacties zijn bij ons binnengekomen van u, de bezoeker van deze route. Ongeveer  

220 mensen hebben de route of een gedeelte ervan gelopen. Ruim 20 mensen deden mee aan de 

workshop van dansschool Salsa Romos in de Oude Kerk. Dit was een erg leuke afsluiter van de 

dag! 

 

We willen ′last but not least′ ook alle bedrijven en instellingen die hun ruimte beschikbaar hebben 

gesteld heel hartelijk bedanken. Ook diegenen waarbij de ruimte niet is benut maar de bereidheid er 

wel was om mee te werken. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en leermomenten op zo’n dag. 

We nemen het mee naar misschien een volgende keer!! Wij zijn blij naar huis gegaan! 

  

Karin en Frieda – ZomerKunstZoutkamp 

 

 

Aardappelfeest 12 oktober a.s.  
 

Aardappelhuis De Vier Parmentiers organiseert, na het succes van vorig jaar, wederom een 

aardappelfeest. Dit jaar wordt het gehouden op 12 oktober in en rond ′Wongema′ in Hornhuizen. De 

Parmentiers presenteren hun 'collectie 2013' en grijpen de gelegenheid aan om er een oogstfeest 

voor de regio van te maken. 

 

Parmentier Erik Wong: ʺHet feest kent een festivalachtige opzet. Op verschillende plekken in het 

dorp kunnen bijzondere aardappelgerechten worden gegeten. Van een Belgisch frietje tot een 

complexe Bretonse aardappelpuree. Daarnaast is er muziek, zijn er optredens en 

aardappelbelevenissen. Leidraad is steeds het combineren van verschillende werelden tot 

verrassende uitkomsten.ʺ 

 

In het assortiment van Aardappelhuis De Vier Parmentiers aardappels met illustere namen als Pink 

Fir Apple, Blauwe Congo en Mr. Little’s Yetholm Gypsy. Geteeld in het nuchtere Hornhuizen. 

Over de rest van het assortiment doet Aardappelhuis De Vier Parmentiers nog geen mededelingen. 

Erik Wong: ʺop 12 oktober presenteren we onze ′collectie 2013′ en dus mag ik verder nog niks 

zeggen.ʺ 

 

  



  

Vervolg Aardappelfeest 12 oktober a.s.  
 

Aardappelhuis De Vier Parmentiers is in 2012 opgericht door Jan Dirk Gardenier, Erik Wong, 

Erwin Westers en Gert Noordhoff. Doel van het aardappelhuis is om de aardappel een meer 

prominente plek te geven, op het bord en in de samenleving. De Parmentiers zien de aardappel als 

een delicatesse. Die hoort herkenbaar, midden op het bord. Geen anonieme 'side-order.'  

De Vier Parmentiers hebben zich vernoemd naar August Parmentier, een 18de eeuwse legerarts die 

met veel inzet en inventiviteit de aardappel op het Franse menu heeft gezet in een tijd van armoede, 

honger en slechte eetgewoontes.  

 

Wil je meer weten over het aardappelfeest en de rest van de ′collectie 2013?′ Kijk op 

www.devierparmentiers.nl en kom naar het Aardappelfeest op 12 oktober aanstaande.   

 

 

Nieuws van Dorpsbelangen Zoutkamp 

 

Schouw 

Het was de gewoonte dat we, als bestuursleden van Dorpsbelangen, één keer per jaar samen met een 

medewerker van de gemeente bekeken wat er in het dorp kan worden verbeterd aan bijv. wegen, 

stoepen en groen. Op verzoek van de gemeente gaan we deze inventarisatie voortaan zelf doen en 

voorzien van foto’s digitaal aanbieden. Wij willen u vragen ons hierbij te helpen. Uw opmerkingen 

kunt u (het liefst met foto) sturen naar dorpsbelangenzk@gmail.com  

Ook zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om in ieder geval 1x per jaar door het dorp te 

gaan om een inventarisatie te maken. Heeft u interesse? Dan kunt u dat melden via het genoemde  

e-mailadres of telefonisch bij de secretaris: Janna Hulshof (402779). 

 

Monument 

Misschien heeft u het al ontdekt: het monument voor de vissers op de dijk is opgeknapt. De bankjes 

zijn vervangen en het monument is opnieuw gevoegd. In opdracht van Dorpsbelangen heeft de St. 

Historische Visserij hieraan gewerkt. We zijn nog bezig om ook de letters op de gedenkplaten weer 

duidelijk leesbaar te krijgen. We weten nog niet of dit voor de winter lukt, maar in ieder geval 

hebben we er volgend voorjaar weer een prachtig monument staan.   

 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering van de vereniging zal op een nader te bepalen datum (eind oktober/begin 

november) plaatsvinden. Onze leden krijgen hiervoor een uitnodiging. 

 

 

11 november is de dag … 
 

Een bericht voor alle Sint Maartenlopers ! 

 

De grabbelton van Dorpsbelangen staat dit jaar bij 

Cafetaria ’t Centrum. 

 
 

 
 

http://www.devierparmentiers.nl/
mailto:dorpsbelangenzk@gmail.com


  

Berichten uit Het Ontmoetingspunt 

 

Het winterseizoen is weer van start gegaan en we zijn druk bezig met het samenstellen van de 

agenda voor het komende seizoen. Zoals u gewend bent, zijn er natuurlijk de koffieochtenden van 

maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur. Gelukkig heeft inmiddels al een flink aantal mensen 

de weg hierheen gevonden, maar er kunnen er altijd meer bij. Ook de inwoners uit het dorp zijn van 

harte welkom. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want die zijn slechts 50 eurocent per kop 

koffie of thee. Opgeven is niet nodig, u kunt gewoon even binnenlopen. 

 

De laatste woensdag van de maand is de Eettafel, ook hier is nog genoeg plaats. Kom gerust eens 

kijken of een keertje mee eten. De kosten zijn € 8,00 incl. 2 consumpties. U kunt zich opgeven bij 

Trijn Zijlstra, tel: 402153 of Baukje Zwart, tel: 401590. 

 

-  Elke 2
e
 maandagmiddag  van de maand, kaarten maken, aanvang 13.30 uur. 

-  Elke dinsdagavond klaverjassen, info en/of opgave bij Trijn Zijlstra, tel. 402153. 

 

Er zijn al enkele activiteiten gepland voor de maanden oktober t/m december, namelijk: 

-  herfststukjes maken, woensdag 9 oktober, 14.00 uur 

-  kerststukjes maken, woensdag 11 december, 14.00 uur 

-  kerstmaaltijd, vrijdag 20 december, 17.00 uur. 

 

Overige activiteiten worden via affiches of op het bord in de hal van het Ontmoetingspunt 

bekendgemaakt. 

 

De Beheerscommissie 

 

 

Nieuws van Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp e.o. 

 

Ook voor Welzijn Ouderen is het nieuwe seizoen aangebroken. We zijn druk bezig met het 

samenstellen van het programma en m.n. met het bedenken van uitstapjes. Heeft u een wens of een 

leuk idee? Wij horen het graag! 

 

Het eerste uitstapje staat al vast en dat is op 26 november naar Tuinland. U kunt zich opgeven in het 

Ontmoetingspunt of telefonisch bij Trijn Zijlstra of Baukje Zwart. 

 

Op 23 augustus hebben we een boottocht over het Lauwersmeer gemaakt. Mede dankzij het mooie 

weer is dit een groot succes geworden. Maar liefst 61 personen uit Zoutkamp en Ulrum hadden zich 

aangemeld. Om 13.00 uur precies vertrok de Vlinderbalg uit Zoutkamp voor een prachtige tocht. 

Iedereen heeft genoten en de vraag was dan ook om dit volgend jaar weer te organiseren. Ook de 

deelnemers uit Ulrum waren erg enthousiast en willen volgend jaar graag weer mee . 

 

Van de tocht is een prachtig fotoboek gemaakt dat nu in het Ontmoetingspunt te bekijken is. 

Er is ook een internetfotoalbum met dezelfde foto´s. Belangstellenden kunnen dit via een link naar 

Mijn Album op hun computer bekijken. 

 

Als u uw e-mailadres doorgeeft via onderstaand adres, wordt het album aan u doorgestuurd.  

E-mailadres: joh.dewit@kpnplanet.nl 

 

 

 

 

mailto:joh.dewit@kpnplanet.nl


  

Rubriek "In the picture" 
 

 

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt 

aan Jozef Blom. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 
 

 

Naam:  Jozef Blom     

 

Geboortedatum:  21-04-1938 

 

Geboorteplaats:  Ulrum  

 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  1960 

 

De inwoners kennen mij van:  - bedrijfsleider bij Kuhn en Co. van 1961-1974 

                                                    - buschauffeur bij GADO van 1974-1995 

 

Burgerlijke staat:  gehuwd  

 

Familie:  mijn vrouw, 2 kinderen en 4 kleinkinderen   

 

Huisdier(en):  - kanarie(piet) 

                         - aquarium 

                         - 4 kippen 

 

Karaktereigenschappen:  wel eens te veel hooi op de vork 

 

Opleiding:  - ULO 

                     - Lagere Landbouwschool Winsum 

                     - Rijkslandbouwwinterschool Groningen 

 

Beroep:  gepensioneerd sinds 1995 

 

Hobby’s:  fietsen, orgel spelen, schilderen 

 

Favoriete tv-programma:  België 1 ʺDe Kampioenenʺ 

 

Muziekgenre:  André Rieu, Dld. Musikantenstadl 

 

Lekkerste gerecht:  alles is lekker, behalve rode bieten! 

 

Vakantiebestemming:  Frankrijk  

 

Bewondering voor:  mijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen 

 

Mooiste moment in uw leven:  geboorte van kinderen en kleinkinderen 

 

Grootste wens:  dat Ria weer geneest van non-Hodgkin   

 

Levensmotto:  waar een wil is, is een weg                     

 

Wie kiest u uit voor de volgende uitgave:  Jeroen en Martha, Julianastraat 41   

   


