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Agenda
9 april
10 april
13 april
16 april
26 april
13 mei
17 mei
23 mei
14, 21 en 28 mei
6 t/m 9 juni

Paasbloemstukje maken in het ontmoetingspunt
Jaarvergadering “De laatste eer”
Optreden Waddenwichter in de oude kerk
Paasmaaltijd in het ontmoetingspunt
Rommelmarkt
Lezing merklappen in de oude kerk
Zeskamp
Seizoensafsluiting in het ontmoetingspunt
Improviseren in jeugdsoos “the shrimp”
Pinksteren 2014

Voorwoord
Beste Zoutkampers, er is weer een stuk geschiedenis geschreven. We hebben een podium achter de
dijk gekregen, zaterdag 15 maart jl. geopend door mw. Stam. Dit is haar afscheidcadeau voor de
inwoners van Gemeente de Marne. Nu moet er invulling aan worden gegeven. Heb je er een idee
voor, wil jij op het podium iets doen of vind je het leuk om een en ander te gaan coördineren.
Misschien kan er een werkgroep worden opgericht. De schudzeef wil jullie graag met elkaar in
contact brengen.
In dit nummer vind u verder berichten van Dorpsbelangen, kinderspelweek en uitvaartvereniging
“De laatste eer”. Veel leesplezier! De volgende schudzeef is het pinksternummer en benoemen we
ook weer een ondernemer van het jaar. Wilt u een ondernemer aandragen hiervoor? Mail naar
schudzeef@gmail.com
Groeten, de Redactie.
Openluchtpodium
Het meeste plezier beleef ik aan het geven van een cadeau dat ik zelf graag had willen krijgen. Nu is
een openlucht podium niet iets voor in je eigen
tuin. Maar als je in De Marne zoekt naar een plek
waar een podium op zijn plaats is, dan is het in
Zoutkamp. Veel energie en geld is er besteed aan
het verbeteren van het aanzien van het dorp, en
veel mensen die daar wonen hebben daar op
ingespeeld. Dat maakt Zoutkamp sterker, en dat is
nodig ook, als je ziet hoe de veranderingen in de
visserij (en de handel!) er in hakken. Een podium
lijkt dan iets als een luxe. Maar we hebben er
belang bij dat meer mensen naar ons gebied
komen, en voor de toeristen en recreanten die van
de natuur houden is ook kunst en cultuur belangrijk. Elk jaar komen dertig, veertigduizend mensen
extra naar Terschelling vanwege het Oerolfestival. Als wij willen aanhaken bij wat er op de
eilanden gebeurt om toeristen te trekken moeten we iets te bieden hebben. Vandaar dat podium.
Heb er veel plezier van! Hartelijke groet, Joan Stam

IMPROVISEREN en THEATERSPORT voor JONGEREN (12 – 16 jaar)
Wel eens gekeken naar de grote improvisatieshow of de lama’s? Houd je van lachen, spelen en eens
iets anders doen? Dan is improviseren echt iets voor jou. Het is gezellig en je ontdekt al snel dat
iedereen het kan. Dus jij ook!
Speciaal voor jongeren uit Zoutkamp worden op de woensdagavonden 14 mei, 21 mei en 28 mei
van 19:00 tot 21:00 uur drie gezellige en leuke theatersportavonden georganiseerd in Jeugdsoos The
Shrimp. Theatersport is een hele leuke manier om te leren improviseren. Iedereen tussen de 12 – 16
jaar is op deze avonden van harte welkom. O.l.v. een echte theaterdocent krijg je al snel de kleine
kneepjes onder de knie. Om straks een flitsende scène te spelen!
De organisatie van deze avonden is het initiatief van Jeugdtheaterschool Wonderboom, het
Jongerenwerk van de PKN kerk in Zoutkamp., Jongerenwerk Barkema & De Haan en natuurlijk
ook Jeugdsoos The Shrimp.
Meer informatie volgt nog in de media en ook via de website www.wonderboom.nl, en
facebookpagina van The Shrimp. Houd alles goed in de gaten en geef je tijdig op om mee te doen.
In ieder geval kan je de data alvast vast zetten. Dit mag je niet missen!!!!!!!!!!!!!!!!
Een zoektocht naar ds. Willem de Weerd
In mijn jeugdherinneringen komt ds. Wim de Weerd voor. Volgens mij was hij kort na de oorlog als
Hervormd predikant in Zoutkamp werkzaam. Het bleek echter niet eenvoudig gegevens over hem
te vinden. Hij komt- bij navraag- niet voor op de lijst van predikanten die in de Nederlandse
Hervormde Kerk van Vierhuizen/Zoutkamp hebben gestaan. Het duurde enige tijd voordat men op
het bureau van de PKN in Utrecht gegevens over ds. W. de Weerd had gevonden omdat er de
eerste jaren na de oorlog geen Jaarboekjes zijn verschenen. Twee behulpzame medewerkers
zorgden voor de nodige informatie. De eerste gegevens die ik vond hadden betrekking op de
oorlogsjaren. In het boek Studenten onder de bezetting onder redactie van J.S. Blase heeft Wim de
Weerd zijn lotgevallen in Duitsland beschreven. Ook in het bekende boek Het verzet der
Hervormde kerk van H.C. Touw wordt - op blz. 332- over Wim de Weerd gesproken.
Wim de Weerd werd op 10 april 1916 in Klazienaveen Noord geboren. Hij was de zoon van de
bekende evangelist Willem de Weerd. Willem de Weerd was de auteur van het boek De Domineer
van Turfland. In dit boek beschreef hij zijn lotgevallen als evangelist in Klazienaveen Noord.
Als theologisch student in Groningen weigerde Wim de Weerd in 1943 de door de bezetter van
studenten gevraagde loyaliteitsverklaring te tekenen. Vervolgens werd hij samen met andere
studenten door de Duitsers onder druk gezet om te gaan werken in Duitsland. Als hij weigerde
dreigden zij, de rest van de familie te gaan controleren. Dat was bedreigend omdat een paar
familieleden in het verzet actief waren. Wim had dus geen keuze: hij moest naar de Arbeitzeinsatz.
Hij kwam te werken bij de Knorr Bremse fabrieken in Berlijn. Tweemaal deed hij een
vluchtpoging. De eerste keer werd hij vlak bij de grens opgepakt en naar Berlijn teruggestuurd. De
tweede keer bereikte hij per trein Amsterdam. Toen hij uit zijn schuilplaats onder de zitbank van
een treincoupé kwam trof hij een Duits officier. Hij werd overgebracht naar het concentratiekamp in
Amersfoort. Als gevolg van alle ontberingen moest hij een nier missen.
Het bewijs dat mijn herinnering aan ds. Wim de Weerd goed was vond ik in het boekje Het veen,
een kerk…de Veenkerk, een uitgave ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Veenkerk in
Klazienaveen Noord geschreven door Jan Klaster en Frits Rosenbaum. Op pag. 51 staat een
rouwkaart afgebeeld naar aanleiding van het overlijden van de vader van Wim in 1946. Op deze
kaart staat bij de namen van W. de Weerd en zijn vrouw E. de Weerd-Westra de woonplaats
Zoutkamp vermeld.

Verblijf in Zoutkamp
Informatie over de tijd die Wim de Weerd in Zoutkamp woonde kreeg ik van Jannes Russchen.
Russchen is verbonden aan het archief van de gemeente De Marne. De Weerd woonde en werkte In
Zoutkamp van 19 december 1945 tot 5 november 1946 als hulpprediker (kandidaat). Dit verklaart
ook dat hij niet voorkomt op de lijst van Hervormde predikanten die in Zoutkamp hebben gestaan.
Voordat hij naar Zoutkamp kwam moet De Weerd nog korte tijd in Nieuw Dordrecht hebben
gewerkt. Pas na de oorlog kon hij zijn kerkelijk examen doen. Daarna werd hij als predikant op
Ameland benoemd waar hij op 24 november 1946 zijn intrede deed.
In Zoutkamp woonden Wim de Weerd en zijn vrouw Elisabeth (Betsy) de Weerd-Westra in bij
bakker De Vries in de Dorpsstraat. Ik speelde als kind soms met Nelly de Vries. Daardoor ben ik
wel eens in hun kamer geweest. Ik herinner mij de biezen matten die op de grond lagen.
Later mochten Wim en Betsy de Weerd tijdelijk wonen in de Gereformeerde pastorie. Deze pastorie
stond leeg omdat ds. Lankhuijzen was vertrokken. Ds. S.D. Lankhuijzen woonde van augustus 1933
tot februari 1946 als predikant van de Gereformeerde Kerk in Zoutkamp. Toen ds. Lankhuijzen hier
woonde ben ik ook wel in de pastorie geweest omdat mijn oudtante Janna Wind bevriend was met
de huishoudster van ds. Lankhuijzen. Tante Janna was Gereformeerd geworden omdat haar- helaas
overleden- verloofde bij die kerk hoorde. Toen de familie De Weerd in de pastorie woonde werd ik
uitgenodigd om te komen spelen met een nichtje dat vanuit Klazienaveen was komen logeren.
Al met al heeft de familie Den Weerd dus van februari 1946 tot 5 november 1946 in de pastorie
kunnen wonen. Op zich is het wel bijzonder dat een Hervormde hulppredikant in die tijd in een
Gereformeerde pastorie zijn intrek mocht nemen! Zoutkamp en haar inwoners maakten een grote
indruk op het echtpaar De Weerd. In zijn in 1985 verschenen boek Uit het dagboek van een
belhamel schreef hij
“Men beweert wel eens dat een predikant over zijn eerste gemeente geen kwaad woord wil
horen noch spreken kan. Iets moet daarvan waar zijn, want dikwijls praten mijn vrouw en ik
over dat jaar in Zoutkamp, het vissersdorp.
Beste, lieve mensen woonden daar, die het jonge echtpaar hartelijk inhaalden. We woonden
bij een bakker( De Vries); van een salaris kon nauwelijks sprake zijn, maar we kregen vis
kersvers uit zee en de broodjes al even kersvers, van de bakker en als mijn vrouw zong en ik
op het orgel speelde, kregen wij prompt een bord met tompoezen. Een goede tijd werd het
daar, waar we de wonderbare spijziging met brood en vis bijna dagelijks beleefden”.
Verdere loopbaan
Na Ameland was ds. Wim de Weerd achtereenvolgens predikant in Nuis-Niebert, ’s-Gravesande,
Hoek van Holland, Oostvoorne, Bussum en van 1966 tot zijn emeritaat in 1981 in Sleen. Na zijn
emeritaat werkte hij nog enige tijd in Vlissingen. Daarnaast was hij medewerker van verschillende
theologische bladen. Ook publiceerde hij een aantal boeken en gedichtenbundels. Ruim 25 jaar
schreef hij wekelijks een overdenking voor het Nieuwsblad van het Noorden. Ds. Wim de Weerd
overleed op 22 november 1991 te Beetsterzwaag.
Persoonlijke opmerkingen
Toen De Weerd in Sleen predikant was hebben wij als familie in zijn kerk wel eens een dienst
bijgewoond. Mijn ouders woonden toen in Emmen.
Mijn jaargenoot van de PABO in Emmen- Evert Akkerman- heeft na zijn actieve periode in het
onderwijs de parttime studie theologie opgepakt. In de functie van predikant heeft hij een aantal
jaren gewerkt in de Veenkerk in Klazienaveen Noord. Toen wij enkele jaren geleden met de
“meisjes” van ons jaar een reünie in Emmen hadden hebben wij de kerkdienst in zijn kerk
bijgewoond. Na de dienst dronken we koffie in de pastorie- het geboortehuis van Wim de Weerd.
Ik hoop dat met dit artikel er weer een klein stukje geschiedenis over Zoutkamp is ingevuld.
Als u opmerkingen of aanvullingen heeft stel ik die zeer op prijs.
Trijntje van Spanning-van Oosterom E-mail: tvanspanning@scarlet.nl Tel. 070-3251310

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
Zondag 23 maart is ds. A.W. Baan bevestigd en heeft hij intrede gedaan
als predikant van onze gemeente voor 50%. We zijn blij dat we weer een
eigen predikant hebben. Hoewel hij met zijn gezin in Winsum blijft wonen,
zult u hem vast wel eens tegenkomen in het dorp.
Rondom Pasen zijn er de volgende diensten:
17 april Witte Donderdag: 19.30 u. Oude Kerk, Heilig Avondmaal, ds. K.G. Pieterman
18 april Goede Vrijdag: 19.30 u. Nieuwe Kerk, mevr. J. van Wieren-Miske
19 april Stille Zaterdag: 22.00 u. Nieuwe Kerk, Paaswake, ds. A.W. Baan
20 april 1e Paasdag:
09.30 u. Nieuwe Kerk, Paasdienst, ds. A.W. Baan, m.m.v. het
Chr. Zoutkamper Mannenkoor
Alle kerkdiensten en actuele informatie vindt u op www.pgzoutkamp.nl. Hierop staan ook foto’s van
de afgelopen jeugddienst over ‘Vriendschap’ en van de bevestigingsdienst.
Ook kunt u via de website de diensten mee- of terugluisteren, maar natuurlijk geldt: jong en oud
zijn van harte welkom in de kerk!

Berichten uit Het Ontmoetingspunt.
Er zijn de afgelopen tijd weer diverse druk bezochte activiteiten geweest.
Op 22 januari is Aafke van Hoorn langs geweest. Wim Mollema heeft op 19 februari een avond
verzorgd over de Boderieder en op 19 maart heeft Albert Wester samen met zijn geleidehond
Nelson verteld over het KNFG en wat de hond voor hem betekent.
Een hele interessante middag.
Op 13 maart was er een workshop schilderen verzorgd door Annette Toxopeus. Er kwamen
onverwachte talenten tevoorschijn maar ook voor de niet zo talentvolle schilders was het een erg
leuke middag. Zeker voor herhaling vatbaar.
Een nieuwe activiteit is het breicafé. Elke laatste vrijdagmiddag van de maand staat de deur open en
kan men binnenlopen al dan niet voorzien van wol en breinaalden.
Voor iedereen , jong en oud, die de schone kunst van het breien onder de knie wil krijgen.
Er zijn genoeg ervaren breisters aanwezig om advies te geven.
Activiteiten in Het Ontmoetingspunt april t/m mei
Koffie drinken van maandag t/m donderdag. U bent welkom van 9.30 tot 11.00 uur.
Elke 2e maandag van de maand kaarten maken, aanvang 13.30.
Eettafel, laatste woensdag van de maand, aanvang 12.00 uur .
Kosten € 8.00 incl. 2 consumpties.
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand Breicafé voor jong en oud
9 april
16 april
23mei

Bloemstukje maken voor Pasen,
aanvang 13.30 uur
Paasmaaltijd,
aanvang 17.00 uur
Seizoensafsluiting met een gezellige avond vol muziek verzorgd door de
Heliandros , aanvang 19.30

Informatie en opgave bij Trijn Zijlstra, 402153 of Baukje Zwart, 401590
Natuurlijk kunt u ook altijd even langskomen in Het Ontmoetingspunt in de Noorderschans.

---Advertentie--Al jarenlang bieden wij zorg in de Gem. de Marne. Voorheen onder de naam van Thuiszorg
Groningen.
Graag stellen wij ons aan u voor met onze nieuwe naam:

l
U bent het liefst thuis, ook als het om wat voor reden dan ook even tegen zit.
Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft, met de zorg die u nodig heeft.
Vijf redenen om te kiezen voor verpleging en verzorging van TSN Thuiszorg:
 Geen wachtlijst, één telefoontje is voldoende.
 Hulp wanneer het u uit komt.
 Alles in huis.
Mocht u meer zorg nodig hebben dan biedt TSN ook begeleiding thuis en hulp bij het
huishouden. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid voor thuisalarmering:
Dat geeft ouderen, mensen met een handicap of chronische aandoening een veilig gevoel. Er
kan snel iemand bij u komen: dag en nacht.
Wij kunnen een zorgmoment in de nacht bieden, en als het nodig is de gehele nacht zorg.



Extra service voor TSN-leden. U kunt lid worden van de TSN ledenservice, u profiteert dan
van gemaks- en comfortdiensten, bv. de thuiskapper en korting op maaltijdservice.
Hulp zoals het hoort.
Onze zorgverleners zijn professionals, u kunt erop rekenen dat TSN u kwaliteit biedt.
Het totale team bestaat momenteel uit ruim 25 verpleegkundigen en verzorgenden.
Ieder gebied heeft een vaste team.
Geïnteresseerd in hulp of zorg van TSN?

24 uur per dag, 7 dagen in de week: telefoon 0595 447110, of winsum@tsn-thuiszorg.nl
Wij zijn gevestigd in het Gezondheidscentrum.
Ons vaste team in Zoutkamp kent de buurt, spreekt de taal en weet de weg.

Mag ik mij even voorstellen?
Sinds vorig jaar april ben ik voor 18 uren per week bij de gemeente De Marne actief als Coördinator
Vitaliteit. Wat dat is?
Dat is een nieuwe functie waaraan ik probeer handen en voeten te geven met als hoofddoel in het
kort om als schakel tussen de gemeente en de inwoners van de dorpen van De Marne te fungeren en
om samenwerking te bevorderen .
In 2011 en 2012 heeft de gemeente het project Vitale Dorpen gedraaid en als vervolg daarop is deze
nieuwe functie ontstaan. Om te verbinden, om contact met de gemeente makkelijker te maken, mee
te denken over de toekomst en om vertrouwen te geven.
Eigenlijk ben ik al sinds 1999 werkzaam bij de gemeente; als werkcoach voor langdurig werkloze
mensen. Dat doe ik nu nog voor 14 uren per week in de Sloepenloods in Zoutkamp. Kom eens langs
om te kijken!
Het afgelopen jaar heb ik met alle verenigingen dorpsbelangen van de Marne kennis gemaakt. Zo
ben ik bij vergaderingen aangeschoven, ben ik mee geweest met het dorpenoverleg van het college
van B&W om te horen wat er zoal leeft, heb ik dorpswandelingen gemaakt en heb ik al een rol van
betekenis kunnen spelen bij en voor verschillende initiatieven. Erg leuk en genoeg te doen. En wat
zo prachtig is, is dat geen dorp hetzelfde is en een geheel eigen karakter heeft!
In Zoutkamp is inmiddels ook regelmatig contact met zowel dorpsbelangen als andere inwoners met
leuke plannen en zo leer ik langzamerhand meer over Zoutkamp, de geschiedenis en het hier-en-nu.
En in het hier en nu is veel activiteit en bedrijvigheid. Maar ik signaleer ook teleurstelling over
zaken van de gemeente of in het dorp en zie dat mensen willen samenwerken maar elkaar niet
helemaal kunnen vinden. En dat is juist met het oog op de toekomst erg belangrijk: elkaar
opzoeken en versterken in wat je doet.
Meer dan ooit hebben overheid en burger elkaar nodig. In tijden van bezuinigingen waarin iedereen
de broekriem moet aanspannen, is het van essentieel belang dat er wordt samengewerkt: tussen
overheden, tussen burgers en tussen overheid en burger. De overheid treedt terug waardoor burgers
steeds meer op zichzelf en elkaar zijn aangewezen en zelf moeten gaan nadenken over de
leefbaarheid in hun dorp.
Met het bestuur van dorpsbelangen heb ik afgesproken te gaan ondersteunen bij het maken van een
verversing van de dorpsvisie. Voor Zoutkamp staat dit jaar het actualiseren van de Dorpsvisie op
het program aan de hand waardoor het ook nodig is te horen hoe er door de Zoutkampers wordt
gedacht over verschillende zaken en het Zoutkamp van de toekomst: Wat wordt/is de rol van
dorpsbelangen? Hoe wordt er gedacht over het groen? Gaat het Schansenproject nu wel of niet
door? Is er voldoende activiteit voor jong en oud? Is er behoefte aan een ontmoetingsplek? Hoe
krijgen we een beter overzicht van wat er allemaal te doen is in Zoutkamp en wie zich waarmee
bezighoudt?
Dit zijn zo een paar vragen die je elkaar kunt stellen en waarop je samen antwoorden kunt vinden en
plannen kunt maken & realiseren.
Het bestuur van dorpsbelangen zal hierop bij u terugkomen maar nodigt u net als ik nu al uit om uw
ideeën te delen!
Met groet en hopelijk tot ziens, Margreet Dijkstra
Mijn gegevens:
m.dijkstra@demarne.nl
tel. 0595-750304/06-83567859 (b.g.g. inspreken voicemail)
Hopelijk tot ziens! Margreet Dijkstra

Toneelvereniging Dukdalf op de planken.
Het toneelseizoen van Dukdalf zit er weer op. Nog wat laatste resten wegwerken..spullen
opruimen..rekeningen betalen...stukje schijven en dan kunnen we nagenieten en terugkijken op een
zeer geslaagd toneelseizoen.
Na intensieve maanden van repeteren stond de club op 1 en 8 maart bij Kegelcentrum De Zeearend
op de planken met het stuk “Mie Tarzan-joe Jantje” een gezellig blijspel. Onder leiding van onze
nieuwe regisseur Sjoert van der Naald oet Griepskerk zijn we in oktober van start gegaan met de
repetities. We moesten even wennen aan een nieuwe methode van instuderen maar al doende leert
men en zijn we erin geslaagd een fantastische voorstelling neer te zetten. Het spelplezier spatte
ervan af!
Twee uitverkochte zalen op de zaterdagavond en de middagvoorstelling op 8 maart was ook zeer
goed gevuld en daarmee zijn we zeer tevreden! De avond werd geopend door Hilly Postma met een
welkomswoord voor iedereen en na het zingen van het traditionele Zoltkamper Volkslaid, zette
souffleuse Willy Loonstra zich schrap op haar stoel, deed Onne de spots aan en gingen de spelers
los....Het verhaal vertelde van boer en locoburgemeester Jalving(Sjaak Muller) Samen met zijn
vrouw Bertha (Frieda Buitjes) heeft hij een boerderij met inwonende vrijgezelle (schoon)-zuster
Hilde (Wendy Visscher). Jalving heeft een hekel aan haar en is haar liever kwijt dan rijk. In plaats
van werken zit hij liever met zijn vriend Job (Jacob Smit) in de kroeg waar de wereld- en
dorpspolitiek wordt besproken. Achter de bar staat de mooie Marina waar elke man van onder de
indruk is. Onder het mom van ‘Cultuur’ – bedenken de mannen dat ze een openluchtspel willen
opvoeren waarin Jalving zelf de hoofdrol gaat spelen. Hij heeft echter een dubbele agenda en als
zijn vrouw Bertha er achter komt gaat ze samen met Hilde en dochter Grietje (Arendina Bolt) over
tot de aanval. Ondertussen schijnt er ook nog een inbreker door het dorp rond te
lopen...Huishoudster van de dominee (Carin de Windt), oud-ijzerboer Sietse (Dirk Lukkien) en
student Daan (Edo Wiersum) maken het er allemaal niet gemakkelijker op... u snapt het al – voer
voor heel veel verwikkelingen die op hilarisch wijze werden gespeeld. Het aanwezige publiek heeft
er van genoten en veel gelachen en beloonde de spelers met een welverdiend applaus. Na afloop
van het spel volgde nog de verloting en met mooie prijzen ging het publiek huiswaarts of bleef nog
even gezellig napraten.
We danken iedereen die behulpzaam is geweest bij de realisering van weer een zeer geslaagde en
gezellige toneeluitvoering en ...u publiek bedanken we voor uw aanwezigheid...want daar doen we
het allemaal voor!
Hopenlijk weer tot volgend jaar! Namens alle leden Toneelvereniging Dukdalf.

EUROPA KINDERHULP zoekt ouders voor ruim 2 weken in de zomervakantie.
U kunt heel veel betekenen voor:
een kind dat alleen nog maar van vakantie heeft kunnen dromen;
een kind dat alleen problemen in zijn leven heeft gekend;
een kind dat altijd te veel is, of in de weg loopt;
een kind dat gewend is te vluchten als er drank in zicht komt;
een kind dat niet meer huilt na een paar klappen;
een kind dat uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt;
een kind dat ze kwetsbaar noemen door zijn ervaringen;
een kind dat dag in dag uit, na school nog op de kleintjes moet passen,
omdat er geen papa is en mama de hele dag moet werken.

Vervolg Europa Kinderhulp
Wat in uw ogen gewoon is voor een kind, kan voor een kind van Europa Kinderhulp
bijzonder zijn. Dat zij mogen ervaren dat er ruimte is om te spelen en kind te zijn, dat er aandacht
voor ze is en waar tijd voor ze wordt vrijgemaakt. Het lijkt zo gewoon, maar voor deze kinderen is
dit heel bijzonder want dit hebben zij misschien nog nooit mogen ervaren. Deze kinderen zijn het
meest gebaat bij liefde, aandacht, rust en regelmaat. Een dagje uit, boodschappen doen, een leuke
wandeling maken, drie maal daags een maaltijd die voor hen wordt verzorgd, s‘avonds voor het
naar bed gaan nog even gezellig bij elkaar zitten, in bad gaan of onder de douche. Samen naar het
zwembad, al zullen de meeste kinderen niet kunnen zwemmen. Alleen al het idee dat ze naar het
zwembad gaan en in het water kunnen spelen, met of zonder zwembandjes, is voor de meeste
kinderen al een feest.
St. Europa kinderhulp wil deze kinderen kennis laten maken met een “ andere” wereld.
Het probleem is echter: er zijn nooit genoeg vakantie ouders.
Ouders die over voldoende begrip, geduld, maar vooral liefde beschikken om een kind voor
ruim 2 weken tijdens de zomervakantie in huis te nemen. Bent u een ouder of gezin die een
kinderdroom waar kan maken, meldt u zich dan aan.
Er staat geen vergoeding tegenover, maar het geluk dat u een kind bezorgd is onbetaalbaar.
Voor aanmelden en inlichtingen kunt u contact opnemen met Anneke van der Ploeg telefoon 0594614299 of 06-57281248, ook kunt u kijken op de site www.europakinderhulp.nl daar staan ook de
data van de kinderreizen.
Kinderspelweek
Het is bijna weer lente. Daarna volgt hopelijk een mooie zomer waarin we graag weer een gezellige
en leuke kinderspelweek willen organiseren. De organisatie is inmiddels alweer in volle gang.
Thema is weer bedacht en het basisprogramma ligt klaar. De papieren winkel wordt weer rondgezet
en dan kunnen we weer los met bedenken van leuke originele spelletjes, dingen om te gaan maken
met de kinderen maar ook een programma maken voor de donderdag avond en vrijdag houd ons
nog wel even bezig. Genoeg te doen dus!
Ook dit jaar zullen de kinderen weer hutten gaan bouwen. Hiervoor kunnen we naast hout natuurlijk
ook gebruik maken van resten vloerbedekking, gordijnen, vitrages, behang etc. Dus ben u aan het
verbouwen of heeft u nog wat op zolder liggen wilt u dan aan de kinderspelweek denken? Tegen de
tijd van de kinderspelweek wordt het bij grote partijen graag bij u weg gehaald. Voor meer
informatie kunt u dan ook contact opnemen bij
Geert de Vries 06-51632600 en of Andries Zuidersma 0595-850299
Ieder jaar wordt de nood hoger aan vrijwilligers en daarom doen we dan ook nu heel graag een
oproep alvast aan iedereen (vanaf 13 jaar of ouder) die ons kunnen en willen helpen gedurende de
week. Opgeven kunt u/jij doen middels de mail jolandavanellen@gmail.com of met een briefje bij 1
van onderstaande mensen.
Dus heeft u/jij zin om de kinderen een fijne leuke maar ook gezellige week te bezorgen en wil je
daar graag een handje aan mee helpen geef je dan nu op!!
Met vriendelijke groet,Team kinderspelweek,
Carina Roorda, Geert de Vries, Andries Zuidersma, Joost Gerdez, Frederike van Oosterom, Inge
Buikema, Hans Mulder, Roland van der ploeg en Jolanda van Ellen

Nieuws van de Oude kerk
LEZING OVER PRONK- EN MERKLAPPEN IN DE OUDE KERK VAN ZOUTKAMP OP
WOENSDAG 13 MEI 2014, AANVANG 15:00 UUR.
Al jong had Trijnie belangstelling voor alles wat met merklappen en ander schoolhandwerk heeft te
maken. De handwerklessen op de Lagere School en thuis vond zij prettig. Trijnie is geboren in 1939
in Zoutkamp. De eerste handwerklessen kreeg zij daar in de 1e en 2e klas van haar tante, mevrouw
G.F. van der Ploeg- van Oosterom.
Toen Trijnie niet meer werkte is ze zich meer in het handwerken gaan verdiepen. Het begon met de
schoolmerklappen van haar grootmoeder en moeder. Een schoolmerklap is een op stramien
geborduurde lap met een alfabet, een cijferreeks en de persoonlijke gegevens van de maakster. Er
werd vaak rood borduurkatoen gebruikt. De maakster is niet echt creatief, maar wel ambachtelijk
bezig. Door de keuze van de stof, de garens, en de patronen kon zij een persoonlijke invulling aan
haar werkstuk geven.
In 1878 werd: “Nuttige Handwerken” op de Lagere School een verplicht vak. Dit bleef zo tot de
invoering van de Basisschool in 1985. Er is toen een periode afgesloten waarin meisjes veel
technieken moesten leren. Daarom vind Trijnie het interessant om zoveel mogelijk voorwerpen,
boekjes, schriften enz. over handwerken uit deze voorbije periode te verzamelen.
In het Textieljaar 2000 heeft Trijnie in Noord-Groningen in de gemeente De Marne een onderzoek
gedaan naar schoolmerklappen. Trijnie zal u er tijdens de lezing over vertellen. Dit onderzoek
resulteerde in de uitgave van een boekje en een tentoonstelling in de borg Verhildersum bij Leens.
Daarna heeft Trijnie aan diverse tentoonstellingen meegewerkt.
De respons die Trijnie tijdens of na een lezing krijgt vind zij prettig. Er komen vaak dames of heren
die haar een merklap, stoplap of ander schoolhandwerk laten zien. Trijnie nodigt u uit uw oude
merk- of stoplappen naar de bijeenkomst mee te nemen. Misschien kan zij u iets vertellen over de
herkomst of over het behoud en beheer van uw lap.
Naast de Powerpoint-Presentatie zal Trijnie een aantal voorbeelden van merklappen meenemen om
u te laten zien. De entree is € 2,- incl. het eerste kopje koffie of thee.
SHANTYKOOR DE WADDENWICHTER IN DE OUDE KERK VAN ZOUTKAMP
OP ZONDAGMIDDAG 13 APRIL, AANVANG 15:00 UUR.
Het repertoire van Shantykoor de Waddenwichter bestaat uit een scala aan nationale en
internationale shantyliedjes, werkliedjes en liedjes die anderzijds te maken hebben met de zee en
het zeemansleven. Liedjes over weemoed, verlangen, thuiskomst en weer op zee gaan. De Wichter
(het Groningse woord voor meisjes), woonachtig langs de gehele waddenkust van de provincie
Groningen en omgeving zingen voornamelijk in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en natuurlijk
in het Gronings.
Kaarten kunt u reserveren per mail (info@oudekerkzoutkamp.nl) waarin u aangeeft hoeveel kaarten
u wilt reserveren. De kaarten kunt u maandag 7 april ophalen tussen 18.30 en 19.30 in Oude Kerk
Zoutkamp. Vanaf dinsdag 8 april zijn de kaarten verkrijgbaar bij Drogisterij Yvonne Cosmetics aan
Dorpsstraat 3 in Zoutkamp.

Bericht van de begrafenis vereniging “De Laatste Eer” te Zoutkamp
Op 10 april 2014 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De agenda vindt u verderop.
Op de agenda staan een aantal belangrijke zaken die we per 2015 willen gaan doorvoeren. Dit zijn:
 aanpassing van het lidmaatschap,
 aanpassing van de contributie,
 vaststelling tarief van toetreding,
 we willen graag met onze leden overleggen hoe we verder moeten met de Federatie van
Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen.
Hieronder vindt u een toelichting op de eerste 3 punten. Omdat bij het ter perse gaan van deze
Schudzeef er nog een vergadering komt met de federatie lichten we dat punt toe op de
jaarvergadering.
Bovenstaande zaken zijn van groot belang voor de toekomst van de vereniging. Wij willen u dan
ook van harte oproepen om hierover met het bestuur van gedachten te wisselen.
Voorstel verandering lidmaatschap DLE en contributie aanpassing met ingang van 2015:
De wereld veranderd en dat noopt ons ook om hierin mee te gaan. Op dit moment is het
lidmaatschap geregeld per gezin. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid via het lidmaatschap van de
ouders, dit blijft ongewijzigd.
Het bestuur stelt voor om een persoonlijk lidmaatschap in te stellen. Hierdoor ontstaat een eerlijker
verdeling in bijdrage van de leden. Dit betekend dat het gezinslidmaatschap opgesplitst wordt en de
gehuwden/ samenwonenden persoonlijk lid worden. Kinderen tot 18 jaar blijven automatisch mee
liften op het lidmaatschap van één of van beide ouders.
In 2006 is de contributie bepaald op € 20,- en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gehuwden/
samenwonenden en alleenstaanden. Omdat ook de kosten voor de uitvaarten blijven stijgen zijn we
genoodzaakt om de contributie te verhogen. Wel willen we het pakket uitbreiden. Het vervoer van
de aula naar de plaats van de uitvaart zat niet in ons pakket, maar dat gaan we nu opnemen.
Het voorstel is als volgt:
 Met ingang van het jaar 2015 zal iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig lid
worden van de begrafenisvereniging (het gezinslidmaatschap zal opgesplitst worden in 2
persoonlijke lidmaatschappen)
 De contributie voor ieder lid afzonderlijk wordt vastgesteld op €15,-.
Indien dit voorstel wordt geaccepteerd in de jaarvergadering zullen we de leden middels een
ledenbrief gaan benaderen om de gegevens te controleren en te actualiseren zodat we met ingang
van 2015 bovenstaande kunnen doorvoeren.
Voorstel vaststelling tarief toetreding (art 3 Huishoudelijk regelement):
In gevolg artikel 3 van het huishoudelijk reglement wil het bestuur de algemene ledenvergadering
voorstellen het tarief bij toetreding van leden vast te stellen op €15 per levensjaar gerekend vanaf
het 18e jaar zonder leeftijdsgrens. In de jaarvergadering van 2004 was dit vastgesteld op €10 per
jaar en boven de 70 jaar kon men geen lid meer worden. Bij toetreding tot en met 18 jaar is geen
inleg geld verschuldigd.
Dragers gevraagd:
De vereniging is op zoek naar extra dragers. Op dit moment hebben we 4 dragers en 1 reserve van
buiten het dorp. We zouden graag het aantal willen uitbreiden. Indien u belangstelling heeft neemt u
dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een email naar het secretariaat:
zoutkamp@fedgron.nl

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” TE ZOUTKAMP
OP DONDERDAG 10 APRIL IN GEBOUW ’T ANKER
VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP
AANVANG 20.00 UUR
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie dhr. W. van Ellen en mevr. B Zwart- Koolstra
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar dhr. R.G. de Vries.
8. Pauze
9. Voorstel verandering lidmaatschap DLE en contributie aanpassing ingaande 2015
10. Vaststelling tarief toetreding (artikel 3 huishoudelijk regelement)
11. Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen
12. Mededelingen en w.v.t.t.k.
13. Rondvraag
14. Sluiting
Het bestuur:
Dhr. R.G. de Vries (voorzitter)
Dhr. P.M. Postma (secretaris)
Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester)
Dhr. J. Mollema
Dhr. J.B. Zijlstra
Vriendelijk doch dringend verzoek aan de Leden:
Als 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 email adres. Het bestuur wijst u erop dat indien
mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging, er bij overlijden ook geen uitbetaling kan
plaatsvinden.
Om te noteren in uw agenda:
-

Rommelmarkt 2014, op zaterdag 26 april van 10:00 tot 15:00 houden wij de jaarlijkse
rommelmarkt. U kunt zich nog steeds opgeven en wel bij Janny Knol telnr: (0595-) 571149.

-

Zoutkamp beleef(t) het met waterspektakel, op zaterdag 16 augustus van 11:00 tot 20:00,
Braderie van 11:00 tot 18:00

-

6- kamp, op zaterdag 17 mei, voor info en opgave kunt u bellen met Jan van Dijken Tel nr:
(0595-) 571149
Groeten Sylvia en Jannie

