
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in de Schudzeef: 

 

 ’t Meulendiekje (vervolg) 

 Oplevering huizen Wilhelminastraat 

 Verslag vanaf de ZK18 
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Colofon 

Redactie 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Penningmeester 
 
 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 14 november 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór  5 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 
  
 
 
 
Bankrelatie 

Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2014: 

 
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 

 

4 en 5 oktober  Dag van de regio 

1 november  LOS muziektheater in de Kegeltuin 

29 november  Vangrail in de Kegeltuin 

6 december  Sinterklaaslopen 

6 t/m 26 december Zoutkamp bij kerstlicht 

13 december   Kerstmarkt  

24 december   Kerstnachtbal 

 

 

Voorwoord 

 

Hallo Zoutkamp. Voor u weer een nieuwe editie. We hopen dat iedereen een fijne vakantietijd heeft 

gehad. En dat iedereen gezond en heelhuids weer terug gekomen is. In deze schudzeef veel nieuws 

vanuit de kegeltuin, de kerk en weer verhaal van Dhr Nienhuis. Natuurlijk kunnen we voor het 

volgende nummer weer kopij gebruiken, dus heeft u iets leuks te melden…. schudzeef@gmail.com 

De redactie 

  

Jarig Wierden en Borgen maakt Stichting Present blij! 

Woningstichting Wierden en Borgen bestaat 100 jaar. Dat wordt het hele jaar door ‘gevierd’ met 

een aantal activiteiten en projecten die allemaal in het teken staan van het thema leefbaarheid. Op 

woensdag 16 juli is Stichting Present Noord-Groningen door de jarige woningcorporatie in het 

zonnetje gezet. 

 

Stichting Present slaat in het werkgebied van Wierden en Borgen een brug tussen mensen die iets 

hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Bijzonder in de aanpak van 

Present is dat het aanbod van (groepen) mensen het vertrekpunt is in plaats van de (hulp)vraag.  De 

groep (bijvoorbeeld buren, collega’s of  het team van de sportclub) bepaalt zelf wat ze wanneer wil 

doen. Present zet dit aanbod uit bij diverse maatschappelijke organisaties die zicht hebben op 

personen of gezinnen die hulp goed kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende geld is 

of de gezondheid parten speelt.  Een klus kan praktisch zijn, bijvoorbeeld het opknappen van een 

tuin of woning of het helpen bij een verhuizing. Maar het kan ook een sociaal project zijn zoals het 

ondersteunen of organiseren van een gezellige dag voor ouderen in een zorginstelling. 

 

Directeur Rinze Kramer van Wierden en Borgen verblijdde de Stichting met een cadeau in de vorm 

van een aanhangwagen en een assortiment professioneel tuin- en klusgereedschap zodat de 

vrijwilligers over goede spullen beschikken als ze op pad gaan. Huurders van Wierden en Borgen 

kunnen ook van het cadeau profiteren. Zij kunnen de aanhanger en klusspullen namelijk gratis 

lenen. Een afspraak kan gemaakt worden via de woonconsulenten van Wierden en Borgen op 

telefoonnummer 050 4023750.  

 

Op donderdag 18 september steken de medewerkers van Wierden en Borgen zelf de handen uit de 

mouwen. Rinze Kramer: “In samenwerking met Stichting Present gaan we die dag aan de slag in de 

zes gemeenten van ons werkgebied. Welke klussen en projecten we precies gaan doen is nog niet 

helemaal bekend. Daar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt. Vast staat wel dat we ons eens 

op een andere manier een dagje nuttig willen maken voor de mensen die in ons werkgebied wonen 

en leven”. Kijk voor meer informatie over Stichting Present op www.presentnoordgroningen.nl.Op 

de foto van links naar rechts: Rinze Kramer (directeur) van Wierden en Borgen, Johan Heijink 

(coördinator) en Jaap Hoekzema (bestuurslid) van de Stichting Present. 

 

 

mailto:schudzeef@gmail.com
http://www.presentnoordgroningen.nl/


  

 

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp 

www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 

 

Ook in de kerk zijn we begonnen aan een nieuw seizoen. Het thema van de 

startzondag op 21 september was: ‘Er zit muziek in!’ Foto’s zijn te zien op 

de website van de kerk, www.pgzoutkamp.nl.  

De jeugd van 12+ heeft een folder thuis gekregen met de tijden van de jeugdclubs en catechese, 

maar eerst is er voor hen op 3 oktober een Survivaltocht in Kollumeroord. Supercool! Zin om mee 

te doen en geen folder ontvangen? Download ‘m op de website en kom gerust langs! Verschillende 

gespreksgroepen zullen ook weer starten. Ook hiervoor geldt: van harte welkom! Kijk in het 

kerkblad of op onze website voor de plaats en tijd van de verschillende activiteiten.   

 

Dan is er natuurlijk elke week een kerkdienst waar iedereen van harte welkom is. Een paar 

bijzondere diensten die we hier wel even willen noemen zijn: 5 oktober: Kerk-school-

gezinsdienst, aanvang 09.30 uur. Een dienst voor jong en oud, waarbij in de voorbereiding 

samengewerkt wordt met de beide scholen in ons dorp. Onze eigen predikant ds. Ariaan Baan leidt 

de dienst. Het thema is nog een verrassing. Hou de website in de gaten en de uitnodiging via de 

scholen.26 oktober: JEUGDDIENST in de Nieuwe Kerk, aanvang 11.00 uur. Het thema is 

‘Gods wil is Goodwill’. Het koor Sjema uit Enumatil werkt mee aan de dienst en pastor André van 

Aarle is voorganger. Van harte welkom! 

Alle kerkdiensten en actuele informatie vindt u op www.pgzoutkamp.nl. Ook kunt u thuis via de 

website de diensten meeluisteren, maar natuurlijk geldt: jong en oud zijn van harte welkom in de 

kerk!  

 

Dorcas 

 

U kunt uw goede gebruikte kleding brengen  bij Pieterke Bolt Churchillweg 19 Zoutkamp te doel 

van Dorcas. Dorcas is een christelijke hulporganisatie,het ondersteunen van ontwikkelingsprojecten 

die zich  inzet om te zorgen voor de armen en verdrukten ongeacht ras religie geslacht of politieke 

overtuiging. Dorcas biedt hulp en noodhulp aan slachtoffers van rampen en oorlogen 

U kunt uw kleding dagelijks brengen in het schuurtje naast ons huis deze is open. Alvast bedankt 

namens Dorcas. 

 

Massagepraktijk Lifetime 

 

Via deze weg wil ik kenbaar maken te stoppen met mijn massagepraktijk. Ik wil iedereen hartelijk 

bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Jolanda van Ellen. 

 

Landbouwverkeer door uw dorp…. 

 

Er wordt overlast gesignaleerd van het landbouwverkeer door de dorpen. Met name de snelheid, de 

omvang van het materiaal en het geluid wordt hinderlijk gevonden. 

Het bestuur van de land- en tuinbouworganisatie, afdeling de Marne vraagt om rekening met elkaar 

te houden.Om de overlast te beperken wordt aan de landbouwers 

gevraagd zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom te blijven en de 

snelheid in de bebouwde kom te beperken. 

De oogsttijd is een hectische periode voor de ondernemers. Helaas 

moet men soms door de dorpskern. Wij vragen uw begrip om 

rekening met elkaar te houden en de auto’s zoveel mogelijk aan 1 

zijde van de straat te parkeren. Wij willen allen graag prettig wonen 

en werken op het platteland en danken u voor uw begrip.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iIsRFsTJJUZ5EM&tbnid=zaSU4afQviFBtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.de/clip-art/traktor.html&ei=rw_IU_31EsbVOY_SgdAF&bvm=bv.71198958,d.ZWU&psig=AFQjCNERtl6yVyiks5BrlY063x2MXlR1Uw&ust=1405706045088928


  

Spelweek 2014......Hawaï was het thema... 

 

We hebben zoveel mogelijk alles om het thema heen bedacht behalve dan het "Hollandse weer". 

Desondanks mochten we dit jaar niet klagen over de gezelligheid en enthousiasme van de kinderen. 

Op dinsdag viel er net een dikke regenbui mooi in de pauze waardoor er na het eten weer heerlijk 

gewerkt kon worden aan de prachtige maar ook deze keer hoge hutten. Tja in Hawaï heb je 

misschien wel eens last van overstromingen en dan moet je hut er wel op gebouwd zijn......de 

kleuters konden zich weer uitleven op de prachtige knutsel ideeën! Tussen door even springen op 

het springkussen en een hapje en een drankje maakte de dag weer goed.  

 

Woensdag mochten de kleuters genieten van een prachtige dag in Doe Zoo in Leens. Daar hebben 

ze kennis gemaakt met dieren die ook op Hawaï voor komen. Toch fijn idee dat de dieren hier heel 

goed verzorgd en veilig in hun hokken zitten.....de kinderen hebben genoten! Ondertussen werd er 

in Zoutkamp druk getimmerd en vooral touwen geknoopt.....aan klomp boten. Dit was een mooie 

gelegenheid om de kinderen hun boot te laten varen tijdens Zoutkamp Beleeft het. 'S middags was 

er dan weer de bekende markt met het rond van avontuur met leuke en ook mooie prijzen. 

 

Donderdag  survival dag....dapper gingen de teams op pad. Om 11 uur moesten we helaas er voor 

kiezen de boel te staken wegens de verschrikkelijke hoos buien. De kinderen waren te nat en te 

koud om verder te gaan. Om 12 uur werd iedereen weer terug verwacht om te genieten van een 

warme kop soep en een broodje. Gelukkig konden we 's middags het programma onder zeer mooie 

weer omstandigheden afronden! 'S avonds werd er een geweldige, gezellige vossenjacht gehouden. 

Het was soms moeilijk om een vos te vinden maar uiteindelijk kwamen de kinderen toch achter het 

te raden woord: ananassap! Onverwachts werd een heuse spokenjacht georganiseerd die menig kind 

deed bibberen....... 

 

Vrijdag was dan weer de slot dag. Om 8 uur gezamenlijk lekker ontbijten om daarna richting 

Electra te vertrekken voor een ochtendje zwemmen. De kleuters hadden dit jaar hun eigen echte 

survival in het bos bij "Hoog-Holtje". Hoe leuk was dat. Spelletjes doen in het bos!! 

Om 12.30 konden de kinderen smullen van zelf gebakken pannenkoeken waarnaar iedereen om 13 

uur moe maar voldaan huiswaarts ging. Wij van de organisatie kijken terug op een gezellige, leuke, 

fijne, creatieve week! We willen via deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor hun hulp op 

welke manier dan ook voor het slagen van deze geweldige week!!  

 

Vergeten kleding Spelweek 2014 

 

Er zijn weer een aantal kledingstukken blijven liggen op de spelweek. Ze zijn af te halen tot 15 

oktober bij onderstaand adres. Wat niet is opgehaald wordt  geschonken aan een goed doel. 

Grijze trui met capuchon     maat 134/140 

roze/blauwe crocs      maat 35 

leger zwembroek       maat 140 

Blauwe fleeche vest typhoon artic wear   maat 134 

paars geblokt zomerjasje     maat 116/122 

jogging vest donkerblauw     maat 134/140 

jogging vest donkerblauw (vigino) met witte letters  maat 6 

licht blauwe gaastra jas     maat 152 

zwarte "winter"jas      maat 134/140 

korte legerbroek      maat 152 

zwarte trainingsjas van dutchy    maat 152 

Dit zat in een plastic tas achter de bar: 

zwarte dames poncho met capuchon,witte sandalen maat 30, blauwe badslippers maat 31 

Alles is af te halen bij Jolanda van Ellen De Snik 43 9974 NG Zoutkamp 0595-402655 



  

Rubriek "In the picture" 

 

 

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

aan Syb Velink. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam: Syb Velink 

Geboortedatum: 26 september 1966 

Geboorteplaats:  Leeuwarden 

Woonachtig in Zoutkamp sinds: Sinds 1 jaar woonachtig op de proefboerderij net over de dijk te 

Munnekezijl, maar wij ervaren dit als Zoutkamp. 

Burgerlijke staat: Gehuwd 

Familie : Vrouw (Jeannet) Zoon (Dymytry) Zoon (Antwan) Dochter (Gwen) Zoontje (Dylan)  

Huisdier(en): 4 honden, twee Windhonden Galgo Espaniol en een Whippet pup, één Border collie 

en één Kooiker. 

Karaktereigenschappen: Opgewekt, creatief en resultaat gericht. 

Opleiding: HBO, dieetkok, culinair-management, bedrijfseconomie. 

Beroep:  Zelfstandig ondernemer samen met mijn vrouw bij Villa Velink Producties – Food – Fun 

– Fashion, de makers van o.a. de kleding van de garnalen koningin en diens gevolg. 

Hobby’s:  Ondernemen, en grenzen verleggen. Creëren daar waar anderen stoppen. 

Favoriet tv-programma : RTL late-night 

Muziekgenre: Hedendaagse pop/rock en Phil Collins 

Lekkerste gerecht: Gestoofde Kabeljauw met zurestip, grove mosterd, nieuwe aardappelen en 

bladspinazie voorzien van een gepocheerd kriel eitje 

Vakantiebestemming: Ik ga nooit op vakantie mijn vrouw gaat altijd alleen met de kinderen dat 

gunnen we elkaar. 

Bewondering voor: Mahatma Gandhi 

Mooiste moment in je leven: Dat moet nog komen over vele jaren; Terug kijken op je plezierig 

bestaan aan het einde van je leven waarin je hebt gesprongen en gedanst, gehuild en gelachen met je 

dierbaren maar ook hebben gecreëerd en hebt bewezen voor hem haar en jezelf. 

Grootste wens: Wat hebben we nog te wensen we zijn zo rijk met z’n allen, als je het maar wil 

zien. Maar mocht ik de kans krijgen dan een restaurantje aan de haven van Zoutkamp met slechts 8 

tafeltjes, een kaart met eerlijke heerlijke kleine gerechten. Een passende toog en geopend van 10.00 

tot 22.00 uur alsmede voor een ieder een passend gerecht in een rustige ambiance. M.a.w. genieten. 

Levensmotto: Doe eens iets onverwachts en je staat verbaasd van je eigen kunnen. 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Matthijs van der Ploeg er vanuitgaande dat deze jou en 

mij inspireert.  

 

 

Demonstratie Visserijmuseum 

 

Op woensdag 20 augustus vond er in het 

visserijmuseum een demonstratie modelbouw plaats 

van voormalig dorpsgenoot Bert Davids. Zo`n 60 

bezoekers kwamen hier op af op bijgevoegde foto laat  

Bert zien hoe alles in zijn werk gaat.  

 

 

 

 

 

 



  

BB-voetbaltoernooi 

Op zaterdag 23 augustus vond voor de vijftiende keer 

het BB voetbaltoernooi plaats. Deze keer kwam 

Zeester 1 als eerste uit de bus. De organisator van het 

toernooi, Bert Buikema, werd nog eens extra in het 

zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten voor het 

voetbal. Op de foto staat Bert Buikema met oorkonde 

met zijn dochter garnalenkoningin Marloes Buikema 

en zijn nichtje, bloemenmeisje, Ilse Buikema. 

 

 

Amateurschilders 

 

In de oude kerk vond op 30 augustus de opening plaats van 

amateurschilders uit Zoutkamp. 

De opening werd verricht door wethouder Kor Berghuis, 

die er in zijn toespraak aan herinnerde dat er toch nogal 

wat talent in Zoutkamp en omgeving rondloopt. 

 

 

 

(hard)loopgroep Ulrum 

 

Wanneer;  elke woensdagavond. 

Startlocatie;  in Ulrum, vanaf de ijsbaan. 

Tijdstip:  van 19.30 - 20.30 uur. 

o.l.v.: John Zwartenkot  telefoon 06-52483109 / 0595-401919 

 

Motto van de trainingen: 

 

 Plezier (hebben/krijgen) in het hardlopen 

 Trainen op je eigen niveau (beginner, gevorderde) 

 vergroten van de conditie 

 verbeteren van de looptechniek 

 

Zin in een uitdaging? Zoek jij een sport die (soms) het uiterste van je vergt, of wil je gewoon lekker 

recreatief bezig zijn met bewegen? Kom dan eens kijken en beleef en ervaar hoe leuk het is om 

samen hard te lopen. Gewoon lekker bezig zijn met een sport die veel te bieden heeft. Het verbetert 

niet alleen je conditie, het verhoogt ook je fysieke en mentale weerbaarheid. 

 

Oude kerk  

Arno van der Heyden neemt u in ‘U bevindt zich hier’ mee naar vroeger, naar de tijd dat er nog niet 

in elk dorp een rotonde lag. De wereld draait door, daarvan verneemt u al genoeg op radio, televisie 

en in de kranten, maar vanavond maken we ons daar even van los. U en Arno bevinden zich 

namelijk hier en nu! Met sprankelende nieuwe liedjes en verhalen over vroeger koppelt Arno het 

universele aan het actuele. Zoutkamp speelt nadrukkelijk een hoofdrol. Overdag trekt Arno erop uit 

om foto’s en filmpjes te maken en zijn plaatsgenoten te ontmoeten. Dat maakt de voorstelling tot 

een feest der herkenning. Zaterdag 8 november. 



  

Dag van de Ouderen’ in de Sporthal van Leens. 

 

Op 14 december 1990 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in haar resolutie 

45/106 1 oktober als Internationale Dag van de Ouderen uitgeroepen. 

De Ouderenraad van de gemeente De Marne, in samenwerking met het Rode Kruis Zorg en 

Welzijn, organiseert op woensdag 15 oktober een informatie- en ontspanningsmarkt voor de 

ouderen in het kader van dit gegeven. 

 

Het thema van deze middag is ‘Inspelen op Verandering in de Zorg’ om de ouderen voor te lichten 

over het zo lang en prettig mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te kunnen wonen. De overheid 

hevelt verschillende zorgtaken over naar de gemeentes in het kader van de nieuwe wet WMO-

AWBZ. Dagbesteding en de begeleiding van chronisch zieken en gehandicapten vallen hier onder.  

De middag begint om 13.00 uur met een inleiding door Dineke Mik, voorzitter van de 

Ouderenraad, waarna de opening zal plaats vinden door burgemeester K. Wiersma.Wat kunnen de 

ouderen verwachten? Ter vergroting van de zelfstandigheid hebben wij Compèl Winsum met 

computers en tablets uitgenodigd. De Rabobank Noorderveld/ West Groningen zal voorlichting 

geven over internetbankieren. Mevrouw Betsy de Keizer geeft op 2 tijden ( 14.00 en 15.30) een 

lezing over de ‘Charme van het ouder worden’ met beelden over Domotica, technische 

ondersteuning bij het thuiswonen.  

 

Beter Horen Uithuizen is aanwezig en er is een parcours uitgezet voor scootmobielen. 

Maatschappelijke organisaties zullen zich presenteren zoals het Zorgloket van de Gemeente, 

Stichting Mee en Stichting Welzijn en Dienstverlening Delfzijl/Winsum en de Marne, verschillende 

thuiszorgorganisaties en Ouderenbonden. Ouderen hebben in 2011 de wens uitgesproken om enkele 

verkoopstands aanwezig te laten zijn. Bakkerij Peters en firma Overdevest uit Leens hebben een 

stand. Sieraden gemaakt door Bieneke Mulder worden te koop aangeboden. Alie Schuitema is er 

met voetverzorging. 

 

Voor de ontspanning hebben wij het koor ‘Jong van Hart’ uit Kruisweg uitgenodigd en er zullen 

demonstraties volks- en stijldansen zijn onder leiding van Margriet ter Borg. Op de stille momenten 

speelt Jan Binnendijk op de piano op het terras in het midden van de hal.  

Het belooft een onvergetelijke middag te worden waar u eveneens antwoord kunt krijgen op de 

vragen die bij u leven. 

De middag wordt afgesloten om 17.00 met een bedankje voor de vrijwillige inzet van de 

voorbereidingsgroep. 

 

Alle ouderen , andere belangstellenden en kinderen zijn van harte uitgenodigd op deze woensdag 15 

oktober in de Sporthal van Leens, Breekweg 4. 

 

Zoutkamp bij kerstlicht 

 

Beste dorpsgenoten. Dit jaar staat het organiseren van “Zoutkamp bij kerstlicht opnieuw op de 

agenda. Vorig jaar hebben vele dorpsgenoten/straten hieraan meegedaan wat er voor zorgde dat 

Zoutkamp rond de feestdagen veel gezelligheid en warmte uitstraalde. Ook dit jaar vragen wij u, dit 

samen met uw straat/buurt te organiseren. Zoutkamp bij kerstlicht zal plaatsvinden van  6 december 

tot en met 26 december.          Tot ziens, en veel organisatie plezier. Jannie Knol en Karin Spijk 

 

Breiclub 

 

Vrijdag 31 oktober van 13.00 tot 16.00 uur in de Noorderschans (ontmoetingspunt)  

Neem je brei, haak of borduurwerk mee. Info: Lenie Vogelaar Theijn 401343 

 



  

Bruisend programma tijdens Dag van de Regio 

 

Op zaterdag 4 en zondag 5 oktober wordt voor de elfde keer de Dag van de Regio gehouden, dit jaar 

opnieuw in samenwerking met de Duitse Tag der Regionen. Voor het eerst worden aantrekkelijke 

arrangementen aangeboden zodat comfortabel het programma kan worden gevolgd. 

 

Op zo’n 50 verschillende locaties in Groningen en Drenthe kunnen activiteiten worden bezocht 

onder het thema: Buur en Cultuur. Ook in Duitsland worden activiteiten georganiseerd. Tijdens de 

festiviteiten staat de regio centraal, waardoor inwoners en bezoekers de onontdekte pareltjes en 

mogelijkheden in de regio leren kennen. Zo kunt u bijvoorbeeld exposities bezoeken, kunstenaars 

live aan het werk zien, een workshop of rondleiding volgen en het herstel van de Runde zien.  

 

Ook voor kinderen zijn er aantrekkelijke activiteiten zoals appels plukken, een caviarace, popcorn 

maken of breien met plastic. Dus ga op pad en laat u inspireren door deze bruisende regio! 

De deelnemers van de Dag van de Regio staan vermeld in een magazine dat vanaf eind september 

verkrijgbaar is bij diverse folderpunten zoals VVV’s en bibliotheken. Alle actuele informatie staat 

op www.dagvanderegio.nl.  

 

Wierden en Borgen levert 1
e
 huurwoningen met zonnepanelen 

 

Aan de Wilhelminastraat in Zoutkamp hebben 4 huurders 

de sleutel van hun nieuwe huurwoning in ontvangst 

genomen. Op zich niet zo bijzonder, maar deze 

grondgebonden nieuwbouw woningen zijn voorzien van 

zonnepanelen.  

 

Op elke woning liggen vier zonnepanelen goed voor ca. 

800 kw per jaar. De opgewekte elektriciteit wordt gebruikt 

voor eigen gebruik of wordt terug geleverd aan het 

elektriciteitsnet. Dit levert  een besparing op de 

energiekosten, wat direct ten goede komt aan de huurder.  

Ook dragen de panelen bij aan een vermindering van de CO2 uitstoot. Naast de zonnepanelen zijn 

de woningen zeer energetisch gebouwd met hoge isolatiewaarden van gevels, daken en vloeren. 

Verder worden er lage temperaturen gestookt door het gebruik van vloerverwarming. Al deze 

energie besparende maatregelen hebben er niet toe geleid dat dit afbreuk doet aan het ontwerp en of 

het wooncomfort. 

 Zoals gezegd zijn het 

levensloopbestendige woningen met 

een slaapkamer en badkamer op de 

begane grond. De woning is daarmee 

uitermate geschikt voor senioren. 

Door de aanwezigheid van nog eens 

2 royale slaapkamers boven, is de 

woning ook prima te gebruiken door 

kleine gezinnen. Voor het ontwerp 

van de woning zijn referenties 

gebruikt van de visserswoningen in 

het dorp. De nieuwe woningen 

ademen dan ook de nostalgie van het 

vissersdorp.  

 

                      



  

Zoutkamp beleeft(t)  

 

Beste dorpsgenoten, zaterdag 16 augustus was het weer zover. Best weer een spannende dag voor 

ons. Hoe zal het allemaal weer gaan, maar aan de reacties te horen was iedereen positief. Leuk was 

ook dat radio Noord aanwezig was en een uitzending vanuit Zoutkamp maakte. De braderie werd 

goed bezocht en voor alles was veel belangstelling. Natuurlijk was de garnalenkoningin met haar 

gevolg aanwezig. Ze deelde garnalen uit en het Soltkamper klokje wat net zoals de garnalen erg in 

de smaak viel.  

 

Om 13.00 uur begon het klompjeszeilen voor de kinderen. De klompjes zagen er allemaal mooi uit 

iedereen had zijn best erop gedaan. Het was natuurlijk spannend wie er zou winnen. Uiteindelijk op 

de eerste plaats Bouke Willemse Ameland, tweede plaats Imme van Oosterom Zoutkamp, derde 

plaats Bouke en Thomas Mulder Lauwersoog. Allemaal van harte gefeliciteerd!  

 

Het waterspektakel begon om 14.00 uur dat werd geopend door wethouder Kor Berghuis. 

Verschillende teams deden spelletjes op het water. De eerste prijs werd gewonnen door de “Krolse 

Panters’” onder leiding van Dirk Sloot. Tweede prijs “transportteam” onder leiding van Jacob Jelle 

Tuma en de derde prijs de” Listige 40 plussers” onder leiding van Leo Toxopeus. De wisselbeker 

werd uitgereikt door de garnalenkoningin.  

 

S ’avonds was er een after party achter de dijk met de band Just Started, wat ook erg gezellig was 

en een mooie afsluiter van een gezellige dag.  

Wij willen iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt om met ons deze dag tot een succes 

te maken. Stichting “Zoutkamp beleeft(t) Voorzitter: Robin Bouma Secretaris: Robert Toxopeus 

Penningmeester: Koos Smidt 

 

Kerstmarkt  

De kerstmarkt is op zaterdag 13-12-2014 van 14.00 – 20.00 uur. Net als vorig jaar weer in en om de 

Oude Kerk. Dit jaar doen wij het in samenwerking met de Oude Kerk. Zet dus 13 december in uw 

agenda !Groeten, Sylvia en Jannie.  

 

’t Meulendiekje (vervolg). 

Op het vorige stukje heel wat reacties/aanvullingen/correcties ontvangen. Daarom maken we 

nogmaals een rondje om ’t Meulendiekje. Molen: Toen deze in brand stond werd de brandweer in 

Leens gebeld, maar tussen Ulrum en Zoutkamp raakte het wagentje (getrokken door een auto) in de 

sloot en kantelde. Finito brandweer. Op de zelfde dag dat de molen opbrandde brak er ’s avonds 

brand uit in het boerderijtje van de fam. De Vries in Niekerk (naast de kerk) en brandde ook geheel 

af. Hooibroei. Dat kwam vroeger vaak voor. Evenals blikseminslag.  

Vroeger moest je bij onweer ook altijd uit bed. De eerste vraag was dan altijd of de zee het onweer 

zou nemen of niet. Bij eb ging het sneller voorbij en bij vloed bleef het langer hangen. In verband 

hiermee is het trouwens opvallend te constateren dat sinds de afsluiting van de Lauwerszee  hier 

minder vaak onweer voorkomt en dat het ook minder hevig is.  

Wed Krook: in dat kleine huisje hebben bij ingewoond: Cornelis en Maarten Veninga en Corrie, 

Geertje, Jantje en Geert Corporaal. Beide binnenschipper families. Jaren later toen Cornelis 

Veninga al bij zijn vader en moeder voer, ben ik nog een keer aan boord voor hem ingevallen. Hij 

moest toen 4 maanden aan de wal voor een cursus en ik was toen (17jaar) en schippersknecht op de 

ZK 40 van Hero Zwart. Het was in de winter en in het voorjaar. Daarom weinig visserij, zodat Hero 

en Hennie Zwart mij wel konden missen. We vervoerden  met de ‘Soli Deo Gloria’ meestal  grint 

vanuit de grintgaten aan de Rijn juist over de Duitse grens met als eindbestemming Hoogkerk 

(Koole en Wildeboer). In de regel voeren we leeg van Hoogkerk naar Duitsland, maar soms namen 

we graan mee vanuit de pakhuizen in Groningen.  



  

Een keer werden we leeg in de buurt van Rotterdam en toen besloot mijn schipper om een vrachtje 

aan te nemen bij de schippersbeurs in Rotterdam. Stroomopwaarts naar Mannheim met 70 ton 

vracht! Normaal konden we  200 ton laden, maar dat kon de 2 cilinder 77PK Brons tegen de stroom 

in niet trekken. (In de ZK 43 ‘’Zeevalk’ van Jannie Toxopeus stond in die tijd een zelfde motor). Zo 

zwoegden we de Rijn op in een slakkengangetje. Het moeilijkste stuk was het Binger Loch. Daar is 

de Rijn erg smal. Je ziet het water daar omhoog lopen. 

 Veninga had uitgerekend dat we het daar ook zonder sleepboot zouden kunnen klaren als we de 

motor een tijdje overbelast zouden laten lopen. Twee kloppen op de vloer met zijn wandelstok en ik 

moest in de machinekamer een pinnetje indrukken.  Je hoorde de Brons zwoegen en meer toeren 

maken. Door het mangat kon ik zien dat er een grote rookpluim boven de uitlaat hing.  

Het eerste eind lukte redelijk maar daarna had ik al snel het gevoel dat we stil lagen. Even later: 

Boem! Boem! Aan stuurboord en bakboord haakten 2 sleepboten vast die daar altijd onder stoom 

lagen en trokken ons zo door het Loch. We  moesten vervolgens wel het dubbele tarief  betalen, 

omdat we feitelijk de scheepvaart in gevaar hadden gebracht. Immers, een schip zonder snelheid is 

onbestuurbaar en kan de grootst mogelijke  ongelukken veroorzaken. Ook nu is het Binger Loch 

nog gevaarlijk. In 2011 heeft een  schip  met zwavelzuur daar wekenlang voor vertraging gezorgd.  

 

Het is trouwens een prachtige vaart met al die bloeiende wijngaarden op de berghellingen.  Die 

wereld van binnenschippers  was  een speciale groep mensen. Hardwerkend. Over het algemeen 

orthodox christelijk. Let maar eens op  de namen van de schepen bijv.:  ‘Deo Volente’,  ‘Eben 

Haezer’, ‘Soli Deo Gloria’ (Veninga) en ‘Alpha en Omega’(Corporaal) etc. Een totaal andere 

wereld als ‘achter diek’, zeg maar. Als voorbeeld kan dienen dat we een keer met een paar schepen 

zondags in Den Helder lagen. We gingen daar naar de kerk en na de kerkdienst schoot Veninga de 

dominee aan met het verzoek om ons als jongelui catechisatie te geven. In de kerkorde stond 

namelijk dat predikanten dat moesten doen. De dominee nam ons mee naar de pastorie en 

onderwees ons inderdaad ‘in de ware leer’. Waarschijnlijk was hij liever met zijn vrouw gaan 

koffiedrinken, maar hij deed het toch.  Zo ging dat in die tijd!  

 

Sommige kleinkinderen van die schippers generatie varen nu op veel grotere schepen, met sterke 

motoren,  op de binnenwateren. Heel vaak zie je nu een auto op het achterdek staan. Ze gaan dan in 

het weekend naar hun vrouw en kinderen op de wal. Soms zie je echter ook nog wel een gezin aan 

boord. Maar ja, om kinderen vanaf hun jongste jeugd af te staan aan familie of om in een internaat 

te stoppen is natuurlijk ook niet niks. Overigens is Wed Krook later verhuisd naar het huisje naast 

de oude Ger. Kerk (achter Nico Visscher) En is chauffeur Sieb de Jong in haar huisje aan het 

Meulendiekje getrokken.   

 

Bakker Hein: stond dus op de zeef in de visafslag om de garnalen te zeven. Hein was echter een 

verwoed gebruiker van pruimtabak en er moest dus regelmatig gespuwd worden. Hij probeerde die 

fluim in het ziftsel te mikken, maar er kwam ook vast wel wat van dat sap over de 

consumptiegarnalen. Aan het eind van de dag spoelde Hein de houten zeef (bron van bacteriën) af 

met water uit het Rijtdiep, aangezien er toen nog geen leidingwater was. Als je ziet welke 

procedures er nu bijvoorbeeld in Lauwersoog moeten worden gevolgd om de garnalenzeef te 

reinigen dan zou iedere inspecteur van het bovengeschetste onmiddellijk een hartverlamming 

krijgen.  

Vervolgens werd over die garnalen een flinke laag boorzuur gestrooid (tegenwoordig streng 

verboden om te gebruiken) . De snor van oude Vogel (die zoals een boer met wijde armgebaren dat 

poeder over de garnalen zaaide) zag op den duur wit van het boorzuur. Die garnalen waren dus eerst 

al ongekoeld aangevoerd op de kleine garnalenbootjes (meestal stonden die in houten kisten achter 

het stuurhuis of achter de mast met een zeiltje erop tegen meeuwen, regen enz.). Daarop gingen de 

garnalen ongekoeld naar de peladressen.   

 



  

Lukke Bol en Be Abbas deden dat dan in Zoutkamp en de rest ging op open autootjes naar 

Volendam om daar vervolgens te worden gepeld. De volgende dag hing er in de zomer vaak een 

zware lucht rondom deze pitten. Zover bekend is er echter nooit iemand aan dood gegaan. Onze 

lichamen waren er blijkbaar op ingesteld. ( Trouwens, wijlen mevr.Haasnoot , schoonmoeder van 

Piet Westra,  heeft me ooit verteld dat als ze in Indië rijsttafel met garnalen hadden gegeten en ze 

niet direct daarop naar de WC hoefden ze dat niet goed vonden. De garnalen waren het lekkerst als 

ze direct in je maag begonnen te werken. Blijkbaar kwestie van gewenning dus!).  

 

Mevr. Rillema: was de over opoe van Gerard Bakker en de schoonmoeder van Gerard Bottema. Ik 

was een paar generaties in de war! Smid Kerkstra: Ik stuur deze stukjes ook altijd naar mijn broer 

Jan en neef Henk Porte in Amerika. Van deze neef hoorde ik dat bij hem in de straat in Grand 

Rapids een oude man woont die oorspronkelijk uit Winsum komt en als klein kind altijd bij 

Kerkstra op bezoek ging. Small world! Deze Kerkstra had een oud ijzer bult die tegen de maalderij 

van mijn vader lag. Tegen Oud en Nieuw haalden we met een paar jongens daar vaak wat ijzer 

vandaan, gingen er mee naar oud ijzerhandel Bol en kregen dan daarvoor een paar dubbeltjes. 

Vervolgens gingen we met dat geld terug naar Kerkstra en kochten daarvoor wat carbid om te 

kunnen knapbussen. Ik weet niet of Kerkstra het spelletje door heeft gehad. Hij heeft het in ieder 

geval nooit laten blijken.  

 

In die tijd was er trouwens nog een oud ijzerhandelaar in Zoutkamp. Dat was ‘Olle Ietse (Westra)’ 

Die woonde naast het oude kerkhof (waar mevr. Ozinga nu woont). Bij ‘Olle Ietse’ kreeg je echter 

nooit een goede prijs, want als je daar kwam ‘’was internationoale old iezer markt in Utrecht krekt 

ien’kander zakt’’. Het kan verkeren natuurlijk. Bakker Jan de Vries: Op een gegeven moment 

stopte bakker de Vries en toen heeft mijn oom Eppie Porte de bakkerij nog een aantal jaren 

geëxploiteerd. Omdat er echter met 5 bakkers al te veel waren is die na enkele jaren daar gestopt. 

Daarop heeft de familie Moes in dat pand gewoond. Toen in de zestiger jaren die panden werden 

gesloopt is de familie Moes naar het ex café Bol in de Dorpsstraat verhuisd. In die tijd zei mijn 

vrouw eens tegen een van onze dochters:’ Goa moar even noar winkel om een worst veur stampot 

mous’. De bedoeling was naar Thea Pot van de Vivo, maar ze kwam bij mevr. Moes in de winkel 

terecht met het verzoek om een ‘ een worst veur de mous’. Mevr. Moes heeft haar toen vast een 

paar deuren verder gewezen.  

 

Rinus Dorst: De monteur die alles kon maken. Krabde zich wat achter het oor en had dan meestal 

wel een oplossing voor de technische problemen. Vlak voor hun deur had je in die tijd de 

Zoutkamper kermis die bestond uit een draai/zweefmolen en een schiettent. In de middag was het 

een draaimolen voor de kinderen en ’s avonds een zweefmolen. Als die molen werd opgebouwd 

hingen we als kwajongens daar altijd bij rond. En we reserveerden dan gelijk onze eigen paard. Wij 

hadden echter  een groot probleem: we waren gereformeerd en dan mocht je niet naar de kermis! 

Op een zaterdagmiddag stonden we weer eens met een paar jongens smachtend naar die draaimolen 

te kijken toen Rinus Dorst op ons afkwam en vroeg of wij er ook graag in wilden. Op ons 

bevestigend antwoord kregen we van hem een 5 ritten kaart. ‘Als je die nu over de middag verdeelt 

hebben jullie ook een mooie middag’ zei Rinus Dorst tegen ons.  

Voor mijn broer Jan en mij duurde de vreugde echter niet lang. Al na het tweede ritje zagen we 

onze vader in zijn witbestoven meelkleren door het dijkgat komen. We moesten onmiddellijk 

meekomen en mochten de hele middag niet meer van het Meulendiekje af. Iemand had ons 

natuurlijk verlinkt. De komische noot hierin is dat Rinus Dorst ook gereformeerd was. Maar je had 

ze blijkbaar in allerlei soorten en maten! Ondanks alle regeltjes en voorschriften hebben we in mijn 

herinnering een erg gelukkige jeugd gehad. Hele dagen buiten. Zwemmen, ‘scheuveln’, jutten, 

voetballen en altijd bij de bootjes en het water rondhangen.  

 

 



  

 

En er is eigenlijk niets mooier dan eb en vloed. Joap Zeeman: Die heette Joap Postma. Hij was 

geen zeeman en heette ook niet zo. Hij droeg echter altijd een schippers pet en dan had je vroeger al 

snel een bijnaam waar je nooit meer vanaf kwam. Hij was een kleinzoon van de waarzegster 

Dienemui en heeft eerst naast haar gewoond in het kleine huisje dat later is afgebroken voor het 

pand van kapper Huisman. Al die andere namen die toen algemeen gebruikt werden waren 

natuurlijk ook prachtig, zoals: Joap van Eis, Jans van Kloas, Derk Manneke, Piet van Wolke, Taame 

van Betto enz. Ligt in het Gronings ook lekker in de bek. Maar het Gronings is natuurlijk op zijn 

retour. Als ik tegenwoordig de kwajongens bij de sluis in het water zie rondscharrelen en hoor ze 

hoog Haarlemmer Duits met elkaar praten vind ik dat toch ergens jammer. Ds. Oldenhuis kan het zo 

mooi verwoorden: ‘De toal dai joen moeke joe leert het’.    

 

Zoutkamp, september 2014.  

Hendrik Nienhuis. (Nienhuis@inn.nl). (0653 653 335). 

  

ZK18 verslag van Johan Rispens 

Maandag 1 september: Om 12 uur verlaten we de haven van Lauwersoog en stomen door het 

Strandgat naar buiten. We gaan op de Wieringergronden aan om 1.00 uur. De ZK37 collega Buitjes 

had daar vrijdagmorgen nog een 100kg. We slepen een uurtje de netten over de bodem en gaan dan 

halen. Tja de natuur laat zich dus niet in een hokje stoppen en gaat zijn eigen gang, de vangst valt 

tegen, 20kg.met een box knikkerkwallen. De tweede trek gaat naar de Lauwers, 30kg.van vijf 

kwartier, wel mooi maar niet genoeg. Met de dag gaan we de plaat in. Hier zit een kleurtje aan het 

water, 50kg. Is de buit. Hierzo de ZK46 vist droger en ving daar 140kg. We scharrelen wat op de 

vlakte/Kaigat /Strandgat met hoog water lossen we de garnalen. Deze gaan in de auto van de 

Rousant. We stomen via het Plaatgat op de Westereems aan en zetten uit bij de ZK48 voor de 

huibert. Het is allemaal helder water dus we doen ook twee trekken voor weinig. Bij de nacht wordt 

het beter, tussen de 60 en 150kg.  We vissen in de Gootjes boven het Rifgat en het windmolenpark. 

Dinsdag bij de dag vissen we de Huibert in voor een zak of vijf. Later tegen hoog water de 

Lauwersgronden op in de zogenaamde zone een. Zoals het nu lijkt zijn we deze gebieden straks 

allemaal kwijt en wordt ons visgebied ingekrompen met 25% .  

 

Geen probleem zegt Henk Bleker dat moet gecompenseerd worden; allen Bleker maakt hem nu 

druk om zeehonden en is ons(even) vergeten. Over de eb vissen we in de Lauwers voor mooie dikke 

garnalen alleen smoor je in de knikkerkwallen. We blijven hier wat liggen het water blijft hier wat 

aan kleur totdat het halftij vloed is dan is het gebeurd. We draaien onder de Boschplaat het schip het 

strand op, stappen er af en gaan even zwemmen en een loopje doen op een onbewoond eiland, best 

wel even leuk. Hierna doen we een tukje van een paar uur. Daarna starten we de zaak maar weer op. 

We stomen West in en vissen bij Ameland, we hoorden daar goede vangsten van 150 a 200kg. De 

nacht vissen we bij de Penboei voor 100 a140kg. De nacht hier wat aangerommeld met veel 

schepen.  

 

Donderdag lossen we de garnalen prijzen op de klok zijn een goeie drie euro wat opvalt de laatste 

weken is dat Heiploeg/PP aardig koopt dit waren we met de oude eigenaren niet gewend. Ik ben ook 

blij dat het clubje klokvissers de rug recht hebben weten te houden en niet voor een loszandcontract 

is gezwicht. Nu is er tenminste ruimte voor nieuwe kopers.  

 

We gaan even naar huis voor een tukje en even douchen,  s “avonds  draaien we NW in en zetten bij 

de Penboei uit. Deze nacht gaan we op de rauwe markt dat betekend dus korte trekken want de 

garnaal moet onbeschadigd en zo levendig mogelijk wezen. De vangst gaat best tussen de 40 en 

250kg. Want we begonnen de week met 20 en eindigden met 250kg. Van dit kale nachtje. Blijft er 

648kg. Over. Deze gaan op transport naar Zoutkamp. In voormalig PKW worden ze ingevroren. 

mailto:Nienhuis@inn.nl


  

Aan de steiger is het schoonmaken smeren en netten maken bakje doen. Pa is van Zoutkamp 

gekomen en helpt mee dit scheelt ons een hoop werk zodat we om 12.15 thuis zijn. Maar!!! 

De week is nog niet om, na te zijn gedoucht komt Boobs met het busje Spoorstraat in knallen. Even 

later is Henk Buitjes er ook en gaan we naar Harlingen. Er moet weer vergaderd worden. Vibeg 

deel 2 is geopend om 15.00 in de afslag zitten we met vissers uit Den Oever, Harlingen, 

Terschelling en Texel om te kijken of we een oplossing kunnen vinden om ons visgebied weer open 

te krijgen, de vergadering loopt aardig. We geven een gebied aan wat ecologisch goed is voor 

natuur in de hoop dat we dat gebied kunnen ruilen zodat de schepen uit noordelijke havens kunnen 

blijven vissen.  

 

Om 17.15 staan we weer buiten, praatje met Koffeman. Hij verteld: We visten tweede etmaal voor 

800 kisten schol, 30 ton is dat en zelfs waren er kotters bij met 1100 kisten. De zee zit vol met 

schol. Om19.30 arriveren we weer op Zoutkamp, even een biertje lekker eten en juist dik in de knip 

in de stoel. 

 

Maandag 8 september, we draaien om vier uur de haven uit met het ebje mee zijn we zo buiten we 

zetten bij de Penboei uit en vissen west over. Na anderhalf uur, halen, 75kg. Ondanks dat het water 

helder is vangt het toch wel. Tweede trek is goed voor 110kg. De wind neemt wat toe zee zet aan 

het is een lange deining. Maar al gauw staat er dik twee meter. Maar op de diepte lig je al gauw een 

koers voor zodat je niet te veel slingert.  

 

Dinsdag probleem ijs op. Het water is nog 19 graden en dat doet het ijs gauw smelten. Met hoog 

water gaan we snel naar binnen. De laatste trekken stoppen we in de kisten zodat de rauwe markt 

ook bevoorraad blijft. Sikke gaat toch nog verkopen de prijs is 3,20, koper HP/PP. We gaan direct 

weer weg en gaan noord-west van het gat er aan op een meter of 8a9. Boven de boortorens langs zit 

er nog honderd kg. In. Een trek westelijker is goed voor 200kg. Zo liggen we de nacht daar met de 

WL18 en LO17 de vangst met een paar man op dit bestek blijft 160kg.  

 

Door de laatste trekken weer rauw te laten gaan we middags weer naar binnen want ook Piet 

Paulusma zal het weerpraatje bij ons aan boord doen. Helaas krijgen we dan te horen dat 

Sterkenburgvis in de brand staat wat een ramp zo’n heel nieuw pand en de familie hun levenswerk 

in vlammen op. Heel triest. Bij binnenkomst zien we de brandweer op de ladderwagens nog bezig, 

hoop voor hen dat ze snel de zaak weer kunnen opbouwen.  

 

De rauwe lossen we bij de veerboot, de rest gaat in de cel van de afslag. We verlaten de haven weer 

en stomen met de WL18  door het NW gat hier komt een klein gaatje waar we zelfs met laag water 

naar buiten kunnen. Het Westgat waar de boeien in liggen dat kun je met laag water en 1.50 deining 

wel vergeten daar sta je dan aan de grond met alle gevolgen van dien. Er zijn nou twee 

vergaderingen met RWS Betto Bolt, Douwe Hellenga, Harm Posten en Urker vissers om te kijken 

hoe we Lauwersoog bereikbaar houden.  

 

Baggeren is de kortste klap zeggen wij maar dan kom je in de papiermolen. En dan ben je ten eerste 

een hoop geld kwijt en een jaar verder. `Men wil het op zijn beloop laten. Dit alles is nog het gevolg 

van die dijk die er eigenlijk nooit had moeten komen. Doordat er geen water meer door het gat ging 

zoals voor 1969 verzand alles dit zegt zelfs RWS en dan niet te vergeten de zandsuppletie op 

Ameland. Hier worden miljoenen kuubs opgespoten wat met de vloed oost over raakt, komt dus 

voor een deel in het gat. Een slechte zaak voor Lauwersoog. Dit snijd de levensader van 

Lauwersoog door en daar zullen de gemeentes Dongeradeel en de Marne onder lijden.  

 

Johan Rispens ZK 18 

 

 



  

Berichten uit het Ontmoetingspunt. 

  

De afgelopen maanden zijn er veel veranderingen in het bestuur van Het Ontmoetingspunt geweest. 

Na zo’n tien jaar veel werk te hebben verzet heeft Trijn Zijlstra aangegeven dat zij het welletjes 

vond een minder verplichtingen wilde. Voor ons een heel begrijpelijke beslissing. Gelukkig is zij 

niet helemaal weg en kunnen we indien nodig altijd beroep op haar doen. Zij zal dus nog dikwijls 

aanwezig zijn tijdens het koffiedrinken. Haar taken zijn overgenomen door Tineke Sierat. Voor het 

reserveren van Het Ontmoetingspunt voor vergadering, feest etc. kunt u nu bij haar terecht. Tineke 

Sierat, tel: 402285 

 

De andere bestuursleden die zijn afgetreden zijn, Auktje Sterkenburg, Renze de Vries en Enne 

Tammens. Zij worden allen bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Gelukkig hebben we 

inmiddels nieuwe jongere bestuursleden bereid gevonden om de opengevallen taken over te nemen. 

Dat zijn  Sjoukje Oortwijn, Lies Visser, Meta Buikema, Aaltje Wiersum, Griet Horneman en Mia 

Schuitema. 

Wij zijn erg blij dat er toch altijd nog mensen zijn die zich willen inzetten voor een ander. 

Onze dank daarvoor. 

 

De komende maanden hebben we weer een gevarieerd programma voor u. 

 

Activiteiten t/m december  

1 oktober,       Herfststukjes maken met Karla Bolt. Eigen bijdrage, € 7,50. Aanvang 14.00 uur 

29 oktober,     Eettafel. Kosten € 8,00 euro incl. 2 consumpties. Aanvang 12.00 uur 

12 november,  Spelletjesmiddag. Aanvang 14.00, eigen bijdrage € 3,00 euro 

26 november,  Eettafel. Kosten € 8,00 euro incl. 2 consumpties. Aanvang 12.00 uur 

10 december , Kerststukjes maken met Karla Bolt. Eigen bijdrage, € 7,50. Aanvang 14.00 uur 

17 december,  Kerstmaaltijd. Aanvang 17.00 

Voor opgeven voor een activiteit of informatie kunt u bellen naar 

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

 

Koffiedrinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur. Loop eens binnen. U bent 

van harte welkom. Elke 1
e
 maandag van de maand kunt u kaarten maken. Aanvang 13.00 uur Wist 

u dat we ook een leuke verzameling boeken hebben die u kunt lenen? Tijdens het koffiedrinken, 

kunt u komen kijken of er iets van uw gading tussen zit. Het Breicafé dat het afgelopen seizoen zo 

succesvol was zal voortgezet worden zie elders in deze schudzeef. 

Wij houden u op de hoogte. 

 

Welzijn Ouderen Zoutkamp. 

  

Tijdens de vakantiemaanden heeft Welzijn Ouderen twee uitstapje georganiseerd. Beiden waren een 

groot succes. Op 9 juli zijn we naar de zandsculpturen in Zuid-Laren geweest. Het was een hele 

geslaagde middag met verrassende elementen ( o.a. een lasershow) en koffie met gebak toe. 

Het is beslist een bezoekje waard. De 19
e
 augustus zijn we met een grote groep op stap geweest en 

het was heel fijn dat er dit keer ook heren aanzwezig waren. De reis ging naar de Menkemaborg 

voor koffie met gebakje en een bezoek aan borg en tuin. Daarna ging de reis verder naar Termunten 

waar we bij Landman een visje hebben gegeten. Het was een hele fijne middag waar de deelnemers 

erg van hebben genoten. 

 

Zoals gebruikelijk zijn er in november en december ook weer reisjes gepland.  In november bij 

voldoende belangstelling naar Tuinland en in december naar winkelcentrum Paddepoel om inkopen 

te doen in kerstsfeer. Let u t.z.t. op de aankondigingen.  

 


