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 Intocht Sinterklaas 

 Eindejaarsactie winkeliers 

 Jeugdtheaterschool Wonderboom 

 In the picture: Jeroen Bouwman 
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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 Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 31 januari 2014 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 22 januari 2014 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG- of Word-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. 

 

 

Geen Schudzeef ontvangen? U kunt een exemplaar afhalen bij de Spar 
uit het krantenrek. 
 



  

Agenda 

 

23 november  Intocht Sinterklaas 

26 november  Uitstapje naar Tuinland/Stichting Welzijn Ouderen 

  7 december  Sinterklaaslopen voor kinderen 

10 december  Uitstapje naar Paddepoel/Stichting Welzijn Ouderen 

11 december  Kerststukjes maken in Het Ontmoetingspunt 

13 december  Kerstmarkt in de Oude Kerk 

14 december  Kerstconcert Chr. Zoutkamper Vrouwenkoor  

18 december  Kerstviering Vrouwengespreksgroep 

20 december  Afscheid meester Van der Merk 

20 december  Kerstmaaltijd in Het Ontmoetingspunt 

 

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt de laatste Schudzeef van 2013. We hebben weer een mooi jaar gehad met volop nieuws 

en kopij. Een aantal hoogtepunten zijn: Pinksteren, Hair2Hair als het beste bedrijf van de streek, 

Gerrit Arkema als ondernemer van het jaar, de Lauwersmeermars, de kinderspelweek, de tweede 

plaats in de verkiezing Het Leukste Dorp van Groningen, Zoutkamp beleeft het en de Kunst-in-Huis 

route. Hierbij willen we iedereen die kopij heeft aangeleverd hartelijk bedanken. Onze dank gaat 

tevens uit naar onze adverteerders en de vele vrijwilligers. We wensen iedereen alvast een gelukkig 

en gezond 2014. Met vriendelijke groet, de redactie 

 

 

Gezocht: een nieuw redactielid 

 

Het bestuur van De Schudzeef is op zoek naar een nieuw redactielid. Vind je het leuk om ons team 

te komen versterken en ben je vaardig met de computer? Neem dan telefonisch contact met ons op 

of stuur een mailtje naar: schudzeef@gmail.com. 

 

 

De beginjaren van de Gereformeerde Kerk in Zoutkamp 
 

Van Reiny Feitsma kreeg ik een boekje te lezen uit een nalatenschap van haar familie, waarin een 

interessant stuk staat over de tweede predikant van de gemeente, ds. Talen (1846-1847). Het is in 

ouderwetse, wat bombastische taal geschreven, maar erg interessant. Ik doe hierbij een poging de 

leukste delen eruit te halen met hier en daar (in cursief) commentaar of aanvulling van mijzelf.  

 

Na de afscheiding in 1834 te Ulrum werd in 1840 de gemeente Houwerzijl-Zoutkamp geïnstitueerd. 

De eerste predikant was ds. Jens Strik, die de gemeente van 1842 tot 1846 heeft gediend. In 

Houwerzijl werd gekerkt in een klein gebouw aan de Molenstraat en in Zoutkamp (′een uur gaans 

van Houwerzijl gelegen′) in een gebouwtje aan de Dorpsstraat. Dit gebouwtje stond naast het pand 

waar bakker Baas woonde (later Hero Zwart), aan het begin van een gangetje dat naar het 

Bakkersplein liep. In dit gangetje woonden in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw o.a. 

Ties Bos (ʺlange Ties mit kromme poot’nʺ zeiden we als kwajongens altijd), Ties Lantinga die met 

petroleum en grenoat ventte, de familie Roedelof en aan het eind Piet Lap. Ds. Strik moest de ene 

zondag 3x in Houwerzijl preken en de andere zondag in Zoutkamp, eveneens 3x! Verder moest hij 

in elke plaats ook nog 4x catechisatie geven. Dat ′uur gaans van Houwerzijl′ betekende natuurlijk 

dat men alles per voet moest doen. 
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Na het vertrek van ds. Strik werd ds. Talen uit Emmen beroepen. Deze predikant was al snel erg 

geliefd, zowel bij de afgescheidenen als bij de hervormden. In het bijzonder tijdens een cholera 

epidemie die vele slachtoffers eiste. Hij werd overal gevraagd om de vele begrafenissen te leiden. 

En hij kwam zonder onderscheid te maken. Gewoonlijk las hij een klein gedeelte uit de Bijbel, gaf 

een korte verklaring van het gelezene en eindigde met een toepasselijk woord van troost, 

opwekking en vermaning tot bekering. Met veel gevoel kon hij zo’n woord van troost spreken. Niet 

voor niets duidde men hem in later jaren nogal eens aan als zielenvertrooster.  

 

Zoals altijd en overal was er echter ook tegenslag. Vanaf het begin was er een bevindelijke 

onderstroom in de gemeente en die wilde eigenlijk niets weten van een aardse koning (Willem 1), 

maar erkende alleen Jezus Christus als enig hoofd der Kerk. Dat had te maken met de houding van 

Willem 1 gedurende de afscheiding in 1834 te Ulrum. De koning heeft toen uit alle macht 

geprobeerd om de ene staatskerk in stand te houden. Er werden zelfs soldaten naar Ulrum gestuurd 

die bij de mensen werden ingekwartierd. Deze groep worstelde ook erg met de inwendige roeping 

van de mens. Men moest worden geroepen om te kunnen geloven. Exponent van deze stroming was 

diaken Abraham L. Stoutmeijer, die zijn werk als diaken verzuimde en het leven van de predikant 

erg moeilijk maakte. Ds. Talen bezocht en vermaande hem herhaaldelijk. Toen dat niets uithaalde 

volgden censuur en afzetting. Er is blijkbaar niets nieuws onder de zon. Ook nu bestaan er immers 

verschillende stromingen in de kerk. Ik neem trouwens aan dat het later met deze diaken wel weer 

goed is gekomen, want ik herinner mij, waarschijnlijk enkele generaties later, een andere Abraham 

Stoutmeijer (de opa van Koos en Broer) als een vooraanstaand kerkenraadslid van de 

Gereformeerde Kerk.  

 

Deze kwestie heeft ds. Talen trouwens wel erg aangegrepen, want hij heeft een hele tijd geworsteld 

met de vraag of hij in zijn prediking ′Wet en Evangelie′ wel genoeg onderscheiden had. Tot hij op 

een zaterdagavond op de tekst van Markus 15, vers 15 en 16 stuitte: ′En Hij zeide tot hen: ′gaat heen 

in de gehele wereld, predikt het Evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal 

zijn, zal zalig worden.′ De toestroom van catechisanten was uiteindelijk zo groot dat de kerkenraad 

besloot de derde dienst te laten vervallen en in plaats daarvan catechisatie aan gezinnen te geven.  

Ik vermoed dat dit de voorloper is geweest van de vroegere catechismus middagdiensten. 

 

Verder keerde ds. Talen zich tegen de zijns inziens zondige gewoonte van de vissers te Zoutkamp 

om op zondagmorgen met hun vaartuigen uit zee binnen te komen en de gevangen vis na de tweede 

dienst publiekelijk te verkopen. In een preek naar aanleiding van Nehemia 13, vers 16 tot 18 (′De 

Tyriërs die er woonden, voerden op sabbat vis aan en andere koopwaar, die ze verkochten aan de 

Judeeërs, en dat in Jeruzalem. Ik maakte de vooraanstaande burgers van Judea verwijten en zei 

tegen hen ʺWat doet u voor schandaligs, u ontheiligt de sabbat! Door de sabbat te ontheiligen roept 

u een nog groter onheil over ons af′)  drong de nieuwe predikant er ernstig op aan deze zondige 

gewoonte af te schaffen en de dag des Heeren daarmee niet langer te ontheiligen. De uitwerking van 

zijn woorden was dat aan het op zondag binnenvaren en aan het verkopen van vis op zondag 

inderdaad een einde kwam. 

 

Ds. Talen stond in hoog aanzien en hij voelde zich erg op zijn gemak in Houwerzijl en Zoutkamp. 

Een grote zorg was echter de gezondheid van zijn echtgenote. Zij kampte steeds met hoge 

koortsaanvallen en volgens de doktoren was deze streek erg ongezond. Daarom nam hij na  

2 jaar een beroep aan in Onstwedde en na op zondag afscheid te hebben gepreekt, werd er op 

maandag 26 februari 1849 ingescheept (!) voor een verhuizing naar Onstwedde. Een boeiend stukje 

historie!  

 

Hendrik Nienhuis (november 2013) 

 

 



  

Marcel en Lydia Zimmer in Ulrum 

 

De kindernevendienst van de Gereformeerde Kerk Ulrum heeft voor zaterdag 30 november 2013 

Marcel en Lydia Zimmer met band uitgenodigd om een kinderconcert te geven. Het duo zingt tal 

van leuke christelijke kinderliedjes, zoals ′Kom aan boord′, ′Ja is ja′ en ′Wij zijn hier bij elkaar.′ 

 

Vanaf nu zijn er kaarten te koop voor dit concert. Deze kunt u bestellen via de mail:  

marcelenlydiainulrum@gmail.com of kopen bij Groentehandel J.H. Pruim aan de Schönfeldstraat. 

De kaarten kosten in de voorverkoop € 3,00 p.p. Aan de zaal zijn de kaarten € 3,50 p.p. (toegang 

vanaf 4 jaar). 

 

Aanvang: 19.00 uur (de zaal gaat open om 18.30 uur). 

Plaats: Gereformeerde Kerk Ulrum, Schapenweg 1 te Ulrum. 

 

We hopen u allen te mogen begroeten op zaterdag 30 november. Wij hebben er zin in! 

 

Leiding kindernevendienst Gereformeerde Kerk Ulrum 

 

 

Jeugdtheaterschool Wonderboom in de Oude Kerk van Zoutkamp 

 

Misschien is Jeugdtheaterschool Wonderboom voor vele lezers van De Schudzeef onbekend en 

daarom zal ik hier eerst kort iets over schrijven. 

 

Jeugdtheaterschool Wonderboom is in het jaar 2000 opgericht met het doel om theateractiviteiten 

voor kinderen en jongeren in Noord-Groningen te bevorderen. Er was op theatergebied voor deze 

groep eigenlijk weinig aanbod in deze regio. De bedoeling is om kinderen enthousiast te maken 

voor theater.   

 

Bovenstaande was voor de Activiteitencommissie van de Oude Kerk en Jeugdtheaterschool 

Wonderboom aanleiding om ook de kinderen in Zoutkamp en omstreken een cursus toneelspelen 

aan te bieden en de Oude Kerk leende zich hier uitstekend voor! 

 

De kinderen uit Zoutkamp en omstreken hebben in een vijftal zaterdagen geleerd om toneel te 

spelen. Op 14 september begon de eerste les. Het thema was ʺEr was eens een…ʺ                                    

Roos de Vries leerde hen de fijne kneepjes van het vak! Verder kregen de kinderen de kans om hun 

eigen invulling te geven aan het verhaal dat ze gingen spelen. 

 

Op 12 oktober was de laatste les en om 16.00 uur mochten familie en vrienden de Oude Kerk 

binnenkomen om de door de kinderen gemaakte uitvoering te zien. En het was leuk!!          

Bijzonder knap wat ze in slechts 5 lessen samen hadden opgezet. Het publiek heeft genoten en na 

afloop hebben ze samen met de jonge talenten gezellig koffie, thee en ranja gedronken. De kinderen 

vonden het erg leuk en ze vertelden dat ze dit wel vaker wilden doen! De Wonderboom doet dus 

inderdaad waar ze voor staat en dat is de kinderen enthousiast krijgen. 

 

Het was een geslaagde cursus voor de kinderen en de plannen zijn dan ook om in het voorjaar van 

2014 weer een cursus te organiseren, maar dan voor jongeren. Mocht hier meer duidelijkheid over 

zijn, dan komt dit weer in De Schudzeef te staan! 

 

Namens de Activiteitencommissie Oude Kerk Zoutkamp, 

Marieke Pieters en Ingrid van Hijlkema 

 

mailto:marcelenlydiainulrum@gmail.com


  

   Kerstviering 

 
Vrouwengespreksgroep 

ʺDient elkander door de liefde.ʺ 

 
 

Woensdag 18 december a.s. houdt de Vrouwengespreksgroep haar kerstviering. 

Deze bijeenkomst begint ’s middags om 16.00 uur en wordt afgesloten om 

plm.19.30 uur. 

We volgen de kerstliturgie zoals hij wordt beschreven in ons blad 

ʺIn gesprekʺ nr. 9. 

Op dit moment is het thema nog niet bekend. 

We besluiten de viering, net als voorgaande jaren, met een heerlijke maaltijd. 

Gasten zijn ook dit jaar weer van harte welkom. 

Wel willen we graag voor 5 december van u horen of u komt, dit met het oog op de maaltijd. 

Eén telefoontje naar Janny van Wieren (401342) en u staat genoteerd. 

Wilt u graag gehaald worden, dan regelen wij dat ook. 

We hopen op een fijne, gezellige en gezegende viering. 

 

De dames van de gespreksgroep wensen u gezegende kerstdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kerstconcert 
Het Christelijk Zoutkamper Vrouwenkoor geeft op zaterdag 14 december 

haar jaarlijkse kerstconcert in de Nieuwe Kerk onder leiding van dirigent Bonnie Hoekstra.   

Aanvang: 20.00 uur. 

 

Medewerking wordt verleend door 

Sjaak de Wind, orgel 

en een 8-tal mannen. 

 

Er zal geen pauze worden gehouden. 

Na afloop is er chocolademelk en glühwein. 

Entree: € 5,- per persoon, traktatie inbegrepen. 

Kinderen t/m 14 jaar vrije toegang. 

 

  



  

Intocht Sinterklaas 

 

Hallo lieve kinderen, 

 

Zaterdag 23 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 met de kinderen tot 

en met groep 6 het feest in de serre van ʺDe Zeearendʺ vieren, achteringang. Ouders zijn welkom in 

de zaal naast de serre. 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

U kunt zich aanmelden bij Miranda Bijsterveld, Dorpsstraat 33 te Zoutkamp, tel. 0595-401507. 

 

 

Sinterklaaslopen voor kinderen 

 

Kom op zaterdag 7 december om 14.00 uur in je mooiste verkleedkleren bij de jeugdsoos om mee te 

doen aan het Sinterklaaslopen. Je loopt een rondje door het dorp om alle inwoners te laten zien hoe 

mooi of goed je verkleed bent. Je outfit wordt door een jury beoordeeld. De jury kijkt of je leuk 

verkleed bent en let ook op originaliteit en actualiteit. 

 

Alle kinderen t/m groep 8 van de basisschool mogen meedoen. 

 

Het Sinterklaaslopen voor kinderen wordt georganiseerd door Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 

in samenwerking met Jeugdsoos The Shrimp. Traditiegetrouw wordt het Sinterklaaslopen gehouden 

op de zaterdag het dichtst bij 5 december.  

 

 



  

Eindejaarsactie winkeliers Zoutkamp 

 

Ook dit jaar organiseren de winkeliers van Zoutkamp een gezamenlijke eindejaarsactie.  

 

Bij de deelnemende winkeliers kunt u vanaf zaterdag 23 november uw kassabon, voorzien van 

naam, woonplaats en telefoonnummer, deponeren in de bakken die bij iedere winkelier aanwezig 

zijn. 

 

Iedere daaropvolgende zaterdag wordt er uit iedere bak een bon getrokken. De winkeliers stellen elk 

een prijs ter beschikking. De prijswinnaars worden iedere week bekendgemaakt door middel van 

een A4, die bij alle deelnemende winkeliers getoond zal worden. 

 

De actie loopt van 23 november t/m 28 december. De eerste trekking is op 30 november, de laatste 

trekking is op 28 december. Totaal zijn er dus 5 trekkingen. 

 

De deelnemende winkeliers zijn: 

 

Bloem!    Kado &Zo 

Bakkerij De Zilte Bries  Cafetaria ′t Centrum 

Drogisterij Zoutkamp   Slagerij Knol 

Hair2Hair    Voetverzorging De Marne 

Spar Bergstra    Palingrokerij Postma 

 

      

Kerstmarkt  

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Zoals jullie weten, organiseren wij op vrijdag 13 december onze kerstmarkt van 16:00 tot 21:00 uur 

in en om de Oude Kerk te Zoutkamp. Natuurlijk hopen wij dat u allen weer even komt kijken. Het 

zou mooi zijn als eenieder in Dickens-stijl verkleed komt (niet verplicht). Wij zien jullie dan graag 

verschijnen. 

 

Groeten van Janny en Sylvia 

 

 

Optreden Adorable 

 

Op zondag 3 november werd er in een 

bomvolle Oude  Kerk een optreden verzorgd 

door het gezelschap Adorable. Onder het publiek 

waren zelfs enkele Duitse muziekliefhebbers. Na 

afloop van het concert kreeg het gezelschap, dat 

net in Nederland terug was na optredens in 

Zwitserland, een staande ovatie. 

 

Foto: Fotoveen 

 

 

 

 

Een bijna uitverkocht concert Adorable in de Oude Kerk 



  

 

Zondag 3 november speelde concert Adorable in de Oude Kerk. De kerk werd 

geopend om 14.00 uur en vanaf dat moment stroomde de kerk langzaam vol tot  

de mensen echt moesten zoeken naar een goed plekje. Er kwamen niet alleen 

mensen uit de drie noordelijke provincies, maar zelfs uit Duitsland. Om 15.00 uur 

werd iedereen welkom geheten door de voorzitter van Stichting de Oude Kerk, 

Jan van der Merk en kon het concert beginnen. 

 

Concert Adorable begon met het lijflied Adorable, waarna hun repertoire volgde met nummers als 

De nozem en de Non, Daar bij die molen, De klok van Arnemuiden, Aan de Amsterdamse grachten 

en Het kleine café aan de haven. Naast Nederlandse nummers werden er ook Franse, Duitse en 

Spaanse liederen met de nodige humor gepresenteerd. De sfeer zat er zo goed in dat veel mensen 

gingen meezingen, wat natuurlijk prachtig klonk door de akoestiek in de Oude Kerk. 

 

Als activiteitencommissie van Oude Kerk Zoutkamp zijn wij zeer blij met de grote opkomst en wij 

vinden dit soort activiteiten voor herhaling vatbaar. U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten 

in de Oude Kerk via onze website, De Schudzeef en overige lokale kranten. 

 

Nogmaals willen wij via deze weg iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze mooie 

middag. En natuurlijk hopen wij dat de mensen die naar concert Adorable zijn geweest vaker bij 

onze activiteiten aanwezig zijn. 

 

 

Afscheid meester Van der Merk 

 

Na ruim 40 jaar onderwijs neemt meester J.R. van der Merk afscheid van de Ichthusschool in 

Zoutkamp.  

 

We vinden het heel bijzonder dat meester zo lang bij ons in Zoutkamp heeft gewerkt.  

En daarom organiseren we op vrijdag 20 december een receptie op de Ichthusschool.  

Deze receptie duurt van 19.00 tot 21.00 uur. 

 

Wilt u meester Van der Merk op deze avond óók de hand schudden? Dan bent u van harte welkom!  

 

U kunt zich opgeven vóór dinsdag 10 december door een e-mail te sturen naar 

afscheidvandermerk@gmail.com of te bellen met mevrouw Karla Mulder-Bolt, tel. 06-30083494.  

 

We zien uit naar een mooi feest. 

 

Team, ouderraad en M.R. van de Ichthusschool 

 

 

Stichting Welzijn Ouderen organiseert twee uitstapjes 

 

Op dinsdag 26 november is er een uitstapje naar Tuinland in Groningen. Even genieten van de 

kerstsfeer. 

 

Op dinsdag 10 december organiseren we weer het jaarlijkse uitstapje naar Paddepoel. 

 

Beide reisjes vertrekken om 13.00 uur vanaf De Noorderschans. Kosten: € 5,00 per uitstapje. 

 

Activiteiten in Het Ontmoetingspunt t/m december 2013 



  

 

Tot het eind van dit jaar zijn er nog diverse activiteiten gepland, te weten: 

 

Woensdag 20 november, aanvang 19.30 uur 

Gerard Bakker laat u genieten van zijn prachtige natuurfoto’s, gemaakt in en rond Zoutkamp en  

het Lauwersmeer.  

Kosten: € 3,00 incl. 2 consumpties.  

 

Woensdag 27 november, aanvang 12.00 uur 

Eettafel. Voor iedereen die het gezellig vindt om eens samen met anderen te eten. 

Kosten: € 8,00 incl. 2 consumpties. 

 

Woensdag 11 december, aanvang 14.00 uur 

Kerststukjes maken o.l.v. Karla Bolt. 

Kosten: € 5,00 incl. materialen. 

 

Vrijdag 20 december, aanvang 17.00 uur 

Kerstmaaltijd. Samen met anderen genieten van een buffet in kerstsfeer. 

Kosten: € 8,00 incl. 2 consumpties. 

 

U kunt zich opgeven bij Trijn Zijlstra, tel. 402153 of  Baukje Zwart, tel. 401590. 

 

Natuurlijk kunt u ook altijd even langskomen in Het Ontmoetingspunt in de Noorderschans. 

Maandag- t/m donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur staat de koffie klaar. 

 

 

 
Nieuws van de Protestantse Gemeente Zoutkamp 
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 
 
De werkzaamheden in de Nieuwe Kerk zijn bijna klaar. Vanaf  
24 november vinden de diensten weer plaats in de Nieuwe Kerk.  
 
 

Enkele bijzondere diensten voor de komende periode: 
 
24 nov. 19.00 uur: Herdenkingsdienst met ds. R. de Pee en Chr. Zoutkamper Mannenkoor 
  1 dec. 09.30 uur: 1e Advent met ds. A.J. van Vliet, koffiedrinken na de dienst 
  8 dec. 09.30 uur: 2e Advent en viering Avondmaal met ds. H.F. de Vries 
24 dec. 22.00 uur: Kerstnachtdienst met Janny van Wieren-Miske en Chr. Zoutkamper  
               Mannenkoor. Na afloop warme chocolademelk, glühwein en kerstbrood. 
25 dec. 11.00 uur: 1e Kerstdag, Kerstdienst met ds. H.F. de Vries, waarin we mooie  
                              (kinder)kerstliederen zingen. 
31 dec. 19.30 uur: Oudejaarsavonddienst met ds. R. de Pee 
  5 jan.  09.30 uur: Nieuwjaarsdienst met ds. R. de Pee, na afloop koffie en nieuwjaarsborrel. 
 
Alle kerkdiensten en actuele informatie vindt u op www.pgzoutkamp.nl. Jong en oud zijn van harte 
welkom bij de kerk!  
 

 

 
 
  

http://www.pgzoutkamp.nl/


  

Een extraatje voor de Kerst 

 

In de dure maand december is het voor gezinnen die financiële zorgen hebben bijzonder moeilijk 

om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen iets extra’s toe te stoppen. Om 

hun zorgen enigszins te verlichten, willen wij als Vrienden van de Arme Kant Winsum en De Marne 

deze gezinnen die op of onder het bestaansminimum leven (o.a. op basis van een minimale 

uitkering via de WWB, WAO, WIA, Wajong, Anw, AOW zonder aanvullend pensioen, WW) een 

kerstextraatje geven. Dit is ons mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, 

bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en de kerken. 

 

Als u in aanmerking wilt komen voor het kerstextraatje, schrijft u op een briefje uw naam, adres, 

postcode + woonplaats en hoeveel kinderen jonger dan 18 jaar (s.v.p. leeftijd vermelden) bij u thuis 

wonen. Let op: als u ook in de DoeZoo Insektenwereld in Leens wilt eten (zie onderstaande 

uitnodiging), dan dient u dit op het briefje te vermelden. Als u vegetariër bent, wilt u dat dan even 

aangeven? Inwoners van de gemeente De Marne dienen zich uiterlijk 7 december aan te melden. 

 

U kunt het briefje deponeren in de bus/doos bij: 

- het postagentschap in de SPAR supermarkt in Ulrum  

- de COOP supermarkt in Eenrum  

- de Kringloopwinkel XXL in Leens (voormalige Golf supermarkt)  

- de drogisterij in Zoutkamp  

- de COOP supermarkt in Kruisweg.  

 

U kunt het briefje ook in de brievenbus gooien van of sturen  naar het adres: Buitenlust 1, 9971 BP 

Ulrum of J. Kremerstraat 6 in Wehe-den Hoorn. Doet u het liever telefonisch, dan kunt u bellen 

naar: 0595-401576 (’s avonds  van 18.30  tot 19.30 uur) of 06-16033981. 

 

Uitnodiging 

Omdat het vorig jaar een groot succes was, organiseert DoeZoo Insektenwereld samen met de 

Vrienden van de Arme Kant Winsum en De Marne ook dit jaar een maaltijd voor mensen met een 

kleine beurs en mensen die het gezellig vinden om bij ons te komen eten. De datum waarop u vanaf 

18.00 uur van harte welkom bent om bij DoeZoo Insektenwereld op het adres Wierde 17 in Leens 

een heerlijke maaltijd te nuttigen, is nog niet bekend! De definitieve datum zal in de Ommelander 

Courant en de Winsumer Wiekslag bekend worden gemaakt.  

 

Voor wie niets kan missen is de maaltijd gratis. Als u wel een bijdrage wilt geven, kunt u  

deze in een melkbus in de hal van het horecagebouw van DoeZoo Insektenwereld doen.  

Bent u slecht ter been of heeft u geen vervoer? Laat het ons even weten, dan halen wij u op en 

brengen u ook weer thuis. Voor informatie kunt u bellen met Ton van der Made, telefoon: 0595-

572659. 

 

 

Ouderengym 

 

Stichting Welzijn Ouderen wil in samenwerking met het Huis voor de Sport inventariseren of er 

belangstelling is om een groep bewegen voor ouderen (ouderengym) te starten. Er is inmiddels een 

enthousiaste gymjuf gevonden die ervaring heeft met ouderengym. Zij kan op de vrijdagmiddag 

vanaf 14.30 uur. De komende weken zullen de plannen nader uitgewerkt worden. Er wordt t.z.t. ook 

aandacht aan gegeven via de krant en flyers. Het zou heel fijn zijn als er na jaren weer een gymclub 

voor ouderen in ons dorp is. Mocht u belangstelling hebben, dan horen wij dat graag.  

 

Joke de Wit, tel: 401995 of Baukje Zwart, tel: 401590  



  

Bericht van begrafenisvereniging ʺDe Laatste Eerʺ te Zoutkamp (DLE) 

 

Afgelopen zomer kreeg ik de vraag: ʺWat doet de begrafenisvereniging eigenlijk?ʺ Vorig jaar ben 

ik secretaris geworden en ik ben eigenlijk mijn gehele leven al lid van de vereniging (automatisch 

geworden omdat mijn ouders dit hebben doorgegeven), maar ik had hier niet zo snel een antwoord 

op. Daarom heb ik besloten dit op een rijtje te zetten en in De Schudzeef te plaatsen, zodat eenieder 

hier kennis van kan nemen. DLE  stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk voor haar 

ingeschreven leden een passende uitvaart te verzorgen. Dit in de geest en de traditie van uitvaarten 

zoals deze in Zoutkamp plaatsvinden. De uitvaart wordt verzorgd door mensen die bekend zijn in 

het dorp en die ook de gewoonten van een uitvaart in het dorp kennen. 

 

In geval van overlijden ontvangen de leden en medeleden door en voor rekening van de vereniging  

onder andere de volgende uitvaartdiensten: 

 het vervullen van de benodigde formaliteiten  

 vervoer per lijkauto van aula naar crematorium of begraafplaats  

 een voorganger en 4 dragers  

 rondzeggen door middel van kaarten huis aan huis  

 klokluiden  

 gebruik van de opbaarruimte en de condoleanceruimte. 

 

Dit is gekapitaliseerd in een pakketwaarde ten bedrage van ongeveer € 750,-. De rechten en plichten 

van de leden zijn terug te lezen in het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit reglement is 

verkrijgbaar bij het bestuur. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat leden van de 

begrafenisvereniging voor het geboden pakket voordeliger uit zijn dan wanneer een commerciële 

uitvaartverzorger de uitvaart verzorgt.  

 

De vereniging heeft een overeenkomst met Hanneke Boersema voor de uitvaartverzorging. Zij 

beschikt sinds kort over een loopkoets waar gebruik van kan worden gemaakt. Zie ook haar 

website:  http://www.hannekeboersema.nl/actuele_berichten.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijk doch dringend verzoek aan de leden met betrekking tot wijzigingen in de gezinssituatie: 

Indien er een verandering plaatsvindt in de gezinssituatie (bijvoorbeeld: adreswijziging, geboorte, 

huwelijk, samenwonen of scheiding), WILT U DIT AUB DOORGEVEN AAN DE 

PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via zoutkamp@fedgron.nl.  Vanaf 18 jaar dient men 

zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit e-mailadres of via de onderstaande 

telefoonnummers. 

 

Het Bestuur: 

Dhr. R.G. de Vries (voorzitter), Dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395,  

Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester) tel: 402530, Dhr. J. Mollema, Dhr. J.B. Zijlstra 

http://www.hannekeboersema.nl/actuele_berichten.htm
mailto:zoutkamp@fedgron.nl


  

Het bestuur wijst u erop dat indien mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging er bij 

overlijden geen uitbetaling kan plaatsvinden. Dus ook niet voor medeleden waarvan de gegevens 

niet bekend zijn bij het bestuur. 

 

Ook onze vereniging ontkomt niet aan de eisen van de huidige tijd. Vanuit de overheid is 

opgedragen om een actuarieel rapport op te maken. Zo’n actuarieel rapport geeft op basis van het 

aantal leden/gemiddelde leeftijd/m-v/contributie/pakketwaarde aan wat de vereniging aan 

voorziening moet hebben. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe we er voor de toekomst voor staan.  

Ik zal proberen om hier in een van de volgende edities van De Schudzeef meer over te vertellen.  

U bent ook van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering die we willen plannen in februari 

2014. 

 

Bedankt! 

Het terrein naast de aula is eigendom van de gemeente en werd normaal gesproken meegenomen in 

het reguliere groenonderhoud van de gemeente. Om onduidelijke redenen gebeurt dit niet of 

nauwelijks meer. Daarom zijn we ook erg blij dat op zaterdag 26 oktober een groep vrijwilligers de 

handen flink uit de mouwen heeft gestoken en het terrein naast de aula een grondige opruimbeurt 

heeft gegeven. De groep heeft o.a. bomen gesnoeid , bladeren geveegd, rotzooi verwijderd en 

onkruid gewied. Graag willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om deze vrijwilligers heel 

hartelijk te danken voor hun inzet. En zonder de rest  te kort te doen willen we Meta Buikema 

danken voor het initiatief dat ze heeft genomen om dit aan te zwengelen. Ik hoop dat we in de 

toekomst weer een beroep op deze groep kunnen doen.   

 

Eise-Jan Oostindiën heeft van het bestuur de opdracht gekregen om de border naast de ingang leeg 

te halen en nieuwe grond in te brengen. Hij heeft vervolgens aangeboden de border op zijn kosten 

van nieuwe aanplant te voorzien. Hartelijk dank voor deze spontane geste.  

 

Het bestuur heeft overleg gevoerd met de gemeente over de bestrating en het hek. De gemeente 

heeft toegezegd de bestrating en het hek te herstellen. Op zeer korte termijn zal in ieder geval de 

meest noodzakelijke bestrating hersteld worden. Indien mogelijk zal het gehele terrein herbestraat 

worden. De verwachting is dat dit, afhankelijk van de weersomstandigheden, volgend voorjaar 

plaats gaat vinden. 

 

Namens het bestuur van begrafenisvereniging ʺDe Laatste Eerʺ  

Peter Postma (secretaris) 

 

 

Kledinginzamelingsactie Dorcas 

 

Heeft u zich wel eens afgevraagd waar uw kleding naartoe gaat toen u het afleverde? 

Wist u dat Dorcas ieder jaar ongeveer 800.000 kilo gesorteerde kleding naar de allerarmsten 

in Oost-Europa en Afrika stuurt? Kleding voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en 

gezinnen die afhankelijk zijn van hulp. 

 

Als u uw kleding heeft afgeleverd,wordt de kleding voorgesorteerd, gaat daarna naar Andijk, wordt 

weer gesorteerd door vrijwilligers en ten slotte gaat de kleding op transport naar het buitenland 

(Moldavië,  Zuid-Afrika en Lesotho). Aan de verschillende transporten zijn kosten verbonden. 

Het kost ongeveer twee en een halve euro om de kleding op de plaats van bestemming te krijgen. 

 

U kunt uw kleding brengen bij P. Bolt, Churchillweg 19, Zoutkamp. De schuur bij huis is elke dag 

open. Alvast hartelijk dank namens Dorcas. 

 



  

Rubriek "In the picture" 
 

 

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op 

een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt aan 

Jeroen Bouwman. Hij mag zelf iemand uitkiezen 

die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:  Jeroen Bouwman 

 

Geboortedatum:  03-03-1985 

 

Geboorteplaats:  Norg 

 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  november 2011  

 

De inwoners kennen mij van:  een groot gedeelte kent mij niet denk ik. Anderen kunnen mij  

                                                    kennen als de vriend van Martha de Boer. 

 

Burgerlijke staat:  samenwonend 

 

Familie:  1 broer en 1 zusje 

 

Huisdier(en):  Max, onze bruine labrador  

 

Karaktereigenschappen:  erg rustig en geduldig 

 

Opleiding:  Autotechniek 

 

Beroep:  Automonteur 

 

Hobby’s:  korfbal 

 

Favoriete tv-programma:  CSI, Arrow, NCIS, Hawaii Five-0  

 

Muziekgenre:  erg breed, van Bon Jovi tot Nederlandstalig 

 

Lekkerste gerecht:  zelfgemaakte pizza 

 

Vakantiebestemming:  als het maar zonniger en droger is dan Nederland 

 

Bewondering voor:  ernstig zieke mensen die, ondanks hun ziekte, toch het beste proberen te  

                                   maken van hun eigen leven en zich eventueel nog inzetten voor anderen die  

                                   hulpbehoevend zijn 

 

Mooiste moment in je leven:  ik denk dat het de aankoop was van ons eigen huis 

 

Grootste wens:  er zijn altijd wensen, maar ik denk niet dat ik echt een allergrootste wens heb 

 

Levensmotto:  Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft!! 

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave:  Robert Bos (Julianastraat 23) 

 


