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Electra: zwemseizoen 2019
Het nieuwe zwemseizoen is in aantocht! Als bestuur werken we hard om alle voorbereidingen voor
het zwemseizoen 2019 te treffen. Langs deze weg willen we jullie alvast informeren over een
aantal belangrijke zaken.
Electra Duurzaam
Het najaar en de winter staan voor Electra in het teken van het duurzaamheidsproject. Op 17
november 2018 heeft wethouder Henk Bakker het eerste zonnepaneel van het tweede project
geplaatst. Met dit project zetten we als bestuur weer een belangrijke stap om Electra duurzaam te
maken voor de toekomst. Dit is van groot belang voor het behoud van het zwembad.
Klusdagen
Dan volgen de klusdagen waarop de vaste vrijwilligers hard werken om het bad klaar te maken
voor het zwemseizoen. De klusdagen zijn dit jaar op 6 en 13 april van 9:00 tot 12:00 uur. De
coördinatie van de klusdagen doet Nanning Zeldenrust.
Voorverkoop
Zoals gebruikelijk starten we dit jaar weer met de online-verkoop. Vanaf begin maart kunt u de
abonnementen online bestellen. Ook de opgave voor zwemlessen kan online via het
bestelformulier via de website. Na betaling kunt u de abonnementen en zwemleskaarten vanaf 29
april ophalen op het zwembad. Naast online bestellen is het ook mogelijk om op de eerste klusdag
(6 april) op het bad langs te komen voor de aanschaf van abonnementen en de opgave voor
zwemlessen. Op 6 april kunt u geen online bestelde abonnementen ophalen.
De voorverkoopavond vindt plaats op 10 april 2019 van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis ‘t
Humsterland.
Nieuwe vrijwilligers voor de kassa gezocht!
De afgelopen jaren is wel gebleken dat zwembad Electra kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Dit
jaar doen we als bestuur een oproep voor nieuwe vrijwilligers die mee willen draaien in de kiosk.
We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers die beschikbaar is voor de kiosk. Het zou fijn zijn
als er een paar vrijwilligers deze groep komen versterken! Bij belangstelling kunt u zich melden bij
het bestuur: persoonlijk bij Loanne Faber (0594-597046) of via de mail
(zwembadelectra@gmail.com).
Opening
En dan de allerbelangrijkste datum: de opening van het zwemseizoen is op 29 april 2019 om 13:00
uur. We hopen veel zwemliefhebbers te mogen ontvangen!
Tot ziens op Electra!
Namens het bestuur, Esther Nolles (secretaris)

Nieuws over de plastic doppenactie
KNGF Geleidehonden is een paar jaar geleden met de doppenactie begonnen. De kilo prijs van de
doppen was aan het begin van de actie behoorlijk hoog, maar stortte een jaar later in. Daardoor
kon KNGF zelf de actie niet meer ondersteunen (de personele kosten plus de kosten voor
transport. werden hoger dan de opbrengst van de plastic doppen), terwijl er in heel Nederland,
maar vooral in Groningen, Drenthe en Friesland inclusief de kop van Overijssel, heel veel actieve
spaarders waren, die graag door wilden sparen. Daarom is er besloten om een stichting op te
richten genaamd: Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland.
Er was al een prachtig depot in Donderen (Drenthe) bij de maatschap Hartlief Lammers en de
maatschap Hartlief Lammers vervoert de volle containers gratis naar de verwerker. Daarom word
er in Noord Nederland, zelfs bij een lagere prijs voor de plastic doppen, voldoende geld over
gehouden om een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de opleiding van de honden.
In 2017 zijn er 82.000 kg doppen opgehaald, verzameld en naar de verwerker gebracht. Bruto
leverde dat een mooi bedrag op en na aftrek van de kosten (huur van de vrachtwagens,
kilometerprijs en brandstofkosten) is er in december 2017 aan KNGF Geleidehonden een cheque
van 10.000 euro overhandigd. Dat is de basis opleiding voor twee geleidehonden. Afgelopen 15
december 2018 mocht er een cheque worden overhandigd van 15.000 euro plus een cheque van
2060 van Radio Sunstream. Deze radiozender heeft in week 47 een grote inzamelactie voor
gehouden. In totaal leverde de actie daarom 17.060 euro op in 2018.
Hoeveel moet er met de huidige prijs van de doppen worden gespaard?
De prijs voor een kilogram goede doppen is op dit moment (december 2018) rond de 20 eurocent
per kilogram doppen. Voor 1 basis opleiding moeten 40.000 kg dopjes worden gespaard…
In 1 kg plastic dopjes vinden we gemiddeld ongeveer 500 dopjes (er is een inzamelpunt dat alle
doppen telt die ze inleveren).
Grof berekend moeten we 20 miljoen (!!!!) doppen sparen voor de basisopleiding van 1
geleidehond. Ongelooflijk toch? En zo mooi. Wat vele handen en heel veel plastic doppen al niet
voor elkaar kunnen krijgen! Tegelijkertijd kun je je verbazen over hoeveel plastic doppen er
worden gebruikt in ons dagelijks leven en ons ook verbazen, dat slechts een fractie van al deze
plastic doppen wordt gespaard. Het kan dus altijd nog beter….
Kosten:
Wat kost zo’n hondje nu? Dat varieert een beetje, maar uitgegaan kan worden van een gemiddeld
bedrag dat ongeveer rond de 35.000 euro ligt. De hondjes worden door KNGF meestal zelf gefokt.
Soms worden hondjes in het buitenland aangekocht om de bloedlijnen zuiver te houden. KNGF
fokt voornamelijk met labradors, retrievers en herders en alle mogelijke kruisingen hiervan. Door
hun eigen fokprogramma hebben de honden van KNGF nauwelijks erfelijke aandoeningen.
De kosten gaan daardoor de honden vooruit.
Zodra een moederhond zwanger is (zo’n moederhond woont bij een vrijwilliger thuis) wordt het
puppyfokgezin samen met de moederhond begeleid door professionele mensen van KNGF.
Wanneer de hondjes zijn geboren en zeven weken oud zijn, gezond zijn bevonden, worden de
puppy’s uitgedeeld aan de puppypleeggezinnen. Daar blijven de puppy’s minimaal 12 maanden,
vaak wat langer. In die periode worden de hondjes gesocialiseerd en moeten ze al van alles leren.
Dit jaar waarin ze worden gesocialiseerd, gehoorzaamheid training krijgen, in drukke plaatsen
rustig leren blijven, leren om niet te zwemmen, om trappen te lopen, trein- en busreizen te maken,
is bedoeld als voorbereiding op de uiteindelijke training tot blindengeleidehond. Dit jaar bij het
puppypleeggezin kost ongeveer 5000 euro. Van dat geld worden alle kosten betaald: het voer
voor de hond, de reiskosten van het gezin dat met de hond in bus en trein moet, de reiskosten
naar en van de universitaire dierenkliniek in Utrecht, de entingskosten, dierenartskosten, de
begeleiding door consulentes van KNGF Geleidehonden enzovoort. Gaan de honden eenmaal
naar school, dan worden ze door professionele trainers opgeleid. Deze periode duurt meestal
ongeveer acht maanden. Een gediplomeerde geleidehond wordt aan een baas of bazinnetje
gekoppeld. Dit gebeurt heel zorgvuldig en er wordt goed gekeken naar baas en hond. Het team
wordt gedurende twee weken in Amstelveen intern opgeleid. Daarna gaat een team aan het werk.
Een blindengeleidehond werkt, wanneer alles goed gaat, minimaal zes jaren en vanaf het achtste
levensjaar van de hond, kijkt KNGF Geleidehonden of de hond aan pensioen toe is.

De blindengeleidehonden gaan meestal tussen hun achtste en negende jaar met pensioen. De
begeleiding tot aan het pensioen wordt ook gedaan door professionals van KNGF Geleidehonden.
Alles bij elkaar kun je dus zeggen dat KNGF Geleidehonden kosten maakt voor geleidehonden
lang voordat de bevruchting van een moederhond plaatsvindt tot aan het pensioen van de
blindengeleidehond.
Verder leidt KNGF Geleidehonden andere hulphonden op, de assistentie honden voor mensen met
een lichamelijke handicap, de buddyhonden voor mensen die te veel hebben gezien (mensen in
uniform met een Post Traumatische Stress Stoornis) en autismegeleidehonden voor autistische
kinderen tussen de 7 en 11 jaren. Tenslotte is KNGF Geleidehonden de laatste jaren bezig met het
opleiden van medische detectie honden. Deze honden leren darmkanker te herkennen aan de
geur van poepmonsters. Dit project is ondertussen een groot succes. KNGF Geleidehonden is
voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar
honden die opgeleid kunnen worden tot diabetes geleidehonden. Deze honden kunnen mensen
met diabetes die een hypo niet voelen aankomen helpen door ze op tijd te waarschuwen voor een
op hand zijnde hypo.
Hoofddoel is en blijft het opleiden van blindengeleidehonden, maar sommige honden hebben
andere talenten. Vroeger werd een hond ter adoptie aangeboden wanneer de hond het werk van
blindengeleidehond niet kon leren, maar nu gaan weinig honden meer ‘verloren’, omdat gebleken
is dat de honden van KNGF Geleidehonden zeker nog veel andere dingen kunnen en willen leren.
Welke doppen kunnen ingeleverd worden:
• Fruitsappakken
• Melkpakken, yoghurt en vla enz. NB: De biologische melkproducten hebben doppen
gemaakt met bestanddelen van rietsuiker of andere biologische bestanddelen … deze
doppen mogen NIET bij de plastic doppen, omdat ze het recycle proces ernstig verstoren.
• Mineraal- of spuitwater
• Sportdrank (verwijder alstublieft het kleine doorzichtige plastic dopje)
• Wasmiddelen (zowel de dop van de flacon als de was bolletjes)
• Doppen van vloeibare zepen, afwasmiddel en shampooflessen
• Deo- en spuitbussen
• Slagroombussen
• Pindakaas- en chocoladepastapotten
• Frisdrank flessen (deze mogen tegenwoordig zonder dop worden ingeleverd, ook als het
anders op de fles staat vermeld
• Spuitdoppen van sauzen (denk eraan deze schoon te maken)
• Doppen van spuitbussen (denk aan verf)
• Stiften
• Pennen
• Lipbalsem
• Tandpasta
• Doppen van tubes, make-up potjes
• Schoonmaakmiddelen
• Dopjes van Insuline spuitjes (graag zonder naalden i.v.m. onze veiligheid).
• Draaidopjes van lenzen
• Deksels van babyvoeding (Nutrilon, Hero, Nutrasense etc.)
• Deksels van Noveenkaarsen
• Doppen van sondevoeding
• Alle doppen en deksels moeten hard zijn. Als deksels makkelijk te verbuigen/ dubbel te
vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden. De deksels mogen niet breder zijn dan
15 cm. Een deksel mag er alleen bij wanneer u de code PP1 tot en met PP2 in de deksel
kunt zien.

Waarom?: zachter plastic smelt anders tijdens het recyclingsproces en verstoort en vervuilt
het proces daardoor, wat extra kosten met zich mee kan brengen of er zelfs toe kan leiden
dat alle doppen van een container (ongeveer 6.000 kg) worden afgekeurd.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl
www.geleidehond.nl, https://www.minthe-doppenactie.nl/ (een blog over blindengeleidehond
Minthe).
En alle mensen die dit jaar weer massaal doppen hebben ingeleverd HEEL HARTELIJK
BEDANKT !!!
Doppen kunt u inleveren bij Gineke Braaksma-Smidt.

Tv uitzending vlaggetjesdag 2018
Donderdag 4 april wordt het programma Lex Lokaal (BNN/VARA) uitgezonden op NPO3 om 21.40.
Deze uitzending gaat over de garnalenkoningin tijdens vlaggetjesdag 2018.
Lentefair
Na een heel gezellige herfstfair is er op zaterdag 6 april een lentefair in het Kegelhuis bij Gerrit en
Betty.
Er zijn weer veel leuke kramen, een modeshow, een ballonnenman en de kinderen kunnen paardje
rijden.
KOMT ALLEN en het zal weer net zo gezellig worden als de herfstfair.
Tot zaterdag 6 april van 14.00 en 18.00 uur ben u van harte welkom.
Tot dan, Marlieke Wieringa en Gerry Wieringa

Zoltkamp van hail vrouger
We hebben de laatste tijd veel gehoord over Zoutkamp tussen 1900 en 2000. Ongeveer de tijd
waarin onze ouders en grootouders hebben geleefd. Ook over de Spaanse tijd (met de slag om
Zoutkamp in 1589) en Napoleon rond 1810 weten we wel iets. Van de periode tussen 1820 en
1900 is echter minder bekend. Hierbij echter een verslag uit 1834 ( met dank aan Jan van der
Veen) van een schoolmeester die in een vraaggesprek de situatie in Zoutkamp in die dagen uit de
doeken doet.
Hoe is de naam van uwe woonplaats: Zoutkamp of Zoltkamp.
Welke gehuchten liggen in dezelve? Hoe ver liggen deze gehuchten of buurtschappen van de
kerk?: Zoutkamp is zelf een gehucht, dat onder het kerkdorp Vierhuizen, waar het een half uur
Zuid West van is verwijderd, behoort, waar de ingezetenen ook ter kerk behoren en de doden
begraven worden. Van de naamsoorsprong is mij niets bekend.
Welke rivieren, stroomen, maren, kolken of diepen worden in uwe kerkelijke gemeente gevonden?
En welke is derzelver loop en uitwatering?: De rivier de Hunze of het Reitdiep loopt en Westen,
van het Zuiden naar het Noorden, voorbij de Zoutkamp. Hier is ook eene goede en ruime haven,
welke ten Oosten, Noordoosten en Noorden, bijlangs den dijk met goed paalwerk en plankpaal is
voorzien, ten westen is een hoofd, het westelijke havenhoofd genoemd, bestaande uit twee rijen in
den grond geheide palen, welks tussenruimte met stenen is gevuld. Het is insgelijks met een
plankenpad voorzien, en aan weerszijden met trappen, om in, en uit de schepen die in de haven,
off aan de buitenzijdevan hoofd liggen, te komen. En ten zuiden is eene ruime ingang, zodat de
schepen er met volle zeilen kunnen inzeilen. In het midden van de haven staan vijf dukdalven, om
bij storm en ook wanneer de haven vol met schepen ligt, de schepen er aan vast te maken. Hier is
ook nog eene togt, welke voormaals, toen Zoutkamp met vestinggswerken omringd was, eene
gracht, om dezelve is geweest. Heden nog zij bij de ingezetenen bekend onder de naam van oude
gracht. Zij loopt van de rijdweg, langs de oostzijde, regt Zuiden en Noorden, dan Noordwest en
eindelijk Zuidwest, en ontlast zich door eene pomp, in den dijk gelegen, in den haven.
Welke gasten, wierden, warven, essen, heuvels, hoogten of dijken zijn er? Hoogten zijn er twee,
zijnde overblijfsel der oude vestinswerken. De eerste heeft een uitgebreidheid van 7 vierkante
nederlandsche roeden en 4 ellen en 5 palmen hoog, boven het gewoon hoog water. Zij is in het
jaar 1781 tot eene batterij gemaakt met een, daarin gemetselt kruidmagazijn, welke gedeelte nog
met palissaden is omringd. Hierbij staat ten zuiden eene langwerpig vierkante houten kazern,
welke in 1795 is gebouwd. Zij bestaat uit vier vertrekken en heeft ten tijde der Fransche
overheersing, gediend tot berging van krijgsvolk. Een weinig verder Zuidwaarts, staat een kleiner
vierkant houten gebouw dat tot wachthuis heeft gediend. De tweede hoogte heeft een
uitgebreidheid van 26 vierkante roeden en 25 vierkante ellen in dezelfs hoogte, 5 ellen en 2
palmen boven het genoemde peil. Verder is er nog eene kleine batterij, aangelegd in den jare
1795. Zij is met den zeedijk verenigd en heeft bijna de gedaante van een winkelhaak; het eene
gedeelte, loopende Zuiden en Noorden heeft een lengte van 50 ellen, en de breedte is 23 ellenen
en de hoogte ruim 5 ellen, boven meer genoemd peil. Eindelijk is er nog de Zeedijk, wanneer zij
aangelegd is , is mij geheel onbekend, doch in 1825 veel verzwaard en verhoogd en heeft nu een
hoogte van 4 ellen en 6 palmen boven volle zee.
Welke zijn de voortbrengselen uit ieder der drie natuurrijken? Voortbrengselen uit de drie
natuurrijken zijn hier weinig voorhanden. Paarden zijn hier niet meer dan de voerlieden
noodwendig tot het vervoeren van goederen nodig hebben; koeien en schapen niet meer dan
koemelkers houden. Zij worden geweid op landen onder Niekerk of Vierhuizen behorend. Bot en
aal wordt er gevangen op de oevers van het Reitdiep.
Welke kunsten of wetenschappen worden daarin beoefend? Kunsten of wetenschappen worden er
niet uitgeoefend, dan het lager onderwijs.
Welke fabrieken, travieken of handwerken worden er bedreven? Eene roggemolen, 2 kuipers, 1
smederij, 2 broodbakkers, 1 logement, timmerlieden, winkeliers en arebeidslieden, doch het
grootste gedeelte zijn vissers. Verder is hier eene bokkingdrogerij, die in de winter vele handen
werk geeft. De bokking is ene soort van haring, die in het voor- en najaar in de Zuiderzee , op de
Wadden, in de Louwerzee en elders veel gevangen wordt. Zij wordt in de rook van eikenhout
gedroogd.
Welke is de luchtgesteldheid in uwe stad, in uw dorp of in uw gehucht? De lucht is door de
nabijheid der zee, veranderlijk, zijnde in de zomer wel een warm op eenen dag en dan door het
spoedig opkomen der Noorde wind, en het opstijgen van zeedampen, weder spoedig koel, ja, des

avond wel eens koud, zodat de ingezetenen en vooral de handwerkslieden zich voor die koele
avondlucht moeten wachten; hierbij komt nog de onzuiverheid , veroorzaakt door de veelheid van
zeevisch, die hier aangebracht en gedroogd wordt, waardoor in den nazomer niet zelden
besmettelijke ziekten ontstaan, die vele mensen wegrukken en in het graf slepen.
Hoevele kerken, scholen leesgezelschappen en zanggezelschappen bestaan er ? Eene openbare
lagere school die in den jare 1817 op eigen kosten der ingezetenen is aangekocht en tot eene
school gereed gemaakt. Voor die tijd was hier geen school en de kinderen gingen te Vierhuizen
en elders ter school. In den jare 1825 is deze school met eenen vasten onderwijzer voorzien, met
eene jaarlijkse toelage van 175 gulden, goedgunstig, op verzoek der ingezetenen van Zijne
Majesteit, onze geerbiedigde Koning, aan dezelve toegestaan.
Welke middelen van bestaan hebben de inwoners van uwe woonplaats? De visserij en
oestervangst, geven aan het grootste gedeelte dezer ingezetenen hun bestaan. Verder zijn er de
handwerkslieden zoals eerder beschreven.
Hoe is hun platte taal ? Gelieve een voorbeeld te geven. Het is plat Gronings, doch verschilt veel
van die, welke in Groningen, het Westerkwartier en het Oldambt gesproken wordt en nog meer van
de echt Nederlandsche. Zie onderstaand voorbeeld. Gesprek tussen 2 vissers, waarbij nog een
derde komt. Geert: Het wat opdoan, Pait? Pait: Dat scheelt zoveel nait, Geert. Ient eerst was wie
wat ongelukkig, aans hadwe veul meer kregen. Hou is ’t mit joe? Geert: Wie hebben snik volvis,
moar dai donderze vrouwen willen er nait genoag veur geven. Pait: nait? Wie hebben ’t nog alwat
roakt, de wageners kriegen mienent altmoal. Geert: Doar hestoe geliek aan. Hadwie er twee uur
eerder werst, din hadwie bult geld moakt, moar ast noar sniedersders mout din binnen wie minder
of. Pait: Ja, ik ben der ook wel zoo ofkomen, wat willen ze geven? Geert: Vieftien stuvers] dat
mouwe neudig van sjouwen hebben. Willem: Hou gait Geert bis nog zond? Geert: Goud Willem, ik
bin zond, doe ook? Willem: Dat kinse zain, Hou ist? Nog nait tevree en snik volvis. Geert: joa moar
ze willen der nait genoag veur geven. Hou ist op ousterbank? Willem: Ousters genog te vangen.
Wie hadden disse rais een bult kregen, moar mien knecht het wat oetorder west. Ien de leste drai
week, hewwe nog negen doezend grooten vangen. Pait: ’t Is mit joe om riek worden te doan.
Willem: Dat zals nog wel beter gewoar worden asie ze wegbringen, ie krieg het geld en wie de lege
puil, moar ie lu, kloagen altied, alheje nog zo goud. Geert: Kom, kom! Schai der moar over oet,
kom hier Willem, hier hes een zoodje visch. Willem: Goud, k zel die der wat ousters veur brengen.
Welke is hun algemeen karakter en hunne levenswijze. Wat zijn hun zeden en gewoonten: Ze zijn
eerlijk en oprecht, vlijtig, helvaardig en mededeelzaam jegens armen en ongelukkigen; doch bij
gelegenheden niet zuinig. De tijd van opstaan geschiedt bij de handwerkslieden , in de zomer, te 4
a 5 uren en des winters te 5 a 6 uren, doch bij de visschers is dit niet zoo geregeld, daar zij weer
en wind, den tijd van hoog en laag water, in acht moeten nemen. Het ontbijten bij de den
handwerksman geschiedt s morgens om 8 uren, des middags om 12 uren en des avonds in de
zomer te 6 uur en in den winter te 7 uren; Bij den overigen is zulks niet zoo geregeld; hierbij moet
in aanmerking genomen worden, dat hier geene torenklok of iets van dien aard aanwezig is, en
ieder zijne huisklok zet , zoals hij goed vindt en zich daarnaar regelt. Het bedgaan geschiedt bij de
meesten des avonds tussen 9 a 10 uren en bij sommigen om middernacht en soms nog wel later.
De vermaken en uitspanningen zijn niet vele; alleen op Pinkster, wanneer het kermis is, dan
vermaakt een ieder zich zo goed hij kan en goedvindt en er wordt dan ook veel geld verteerd. Ook
plaatsen de ongehuwden dan op een open plein, een oude scheepsmast met twee a drie lang
dunne spieren en boven op, en met touwen goed vastgemaakt, in het midden met een groene
struik en een dwarslatje waaraan vlasschen en twee pijken hangen, in den grond. Aan het
boveneinde der bovenste pier wordt een ijzeren ring vastgemaakt, en waardoor een dun lyntje
gehaald, waaraan in de Pinksterdagen een vlag wappert. Deze opgerichte paal draagt de naam
Meiboom. Het bezoeken geschiedt in de winter voornaelijk des zondags avonds, wanneer men
elkander onthaalt op een kopje chocolade, koffie en brandewijn en genever. De gebruiken bij
trouwen zijn hier weinig meer in gebruik. Waneer de voltrekking door den Burgermeester, in het
gemeentehuis geschied is, begeven de gehuwden zich naar hunne woning met de naaste
bloedverwanten, waar tot verversing , koffie gedronken en een boterham gegeten , en ook nog we
een weinig brandewijn genuttigd wordt, waarna ieder zich naar zijne eigene woning begeeft. De
begravingsplechtigheden zijn eenvoudig. Nadat de doode ter aarde is besteld, gebeven de
bloedverwanten zich naar het sterfhuis, waar een ieder aan de tafel vervoegt, welke met
wittebrood en rijstebrei is voorzien, nadat de Predikant, zo die er bij tegenwoordig is, een zegen
heeft uitgesproken, nuttigt men daarvan met matigheid. Na den maaltijd doet de Predikant eene

dankzegging. De overige tijd, wordt in gesprekken, niet zelden over de overledene doorgebracht.
Na wat thee gedronken te hebben, verwijdert zich een ieder. Ze zijn gematigd in denkwijze en
bezoeken de kerken der naburige dorpen vlijtig.
S.A. Medum. Zoutkamp den 22 December 1835.
Naschrift: De taal is wat lastig te lezen. Je moet het eigenlijk een paar keer doornemen maar dan
vallen allerlei interessante dingen op. Allereerst de datum 22/12/1835. Dat is een jaar na de
Afscheiding in Ulrum. En omdat er staat dat de mensen de kerken in de omliggende dorpen
(allereerst Vierhuizen en Niekerk) bezoeken, kunnen we rustig aannemen dat er tijdens de
Afscheiding ook Zoutkampers in de kerk van Ulrum hebben gezeten toen de soldaten van Koning
Willem 1 de kerk in marcheerden. En dan te bedenken dat je per voet naar de omliggende dorpen
trok! De opmerking dat er geen torenklok was en dat ieder min of meer zijn eigen tijd had, is ook
schitterend. En van ‘tijd is geld’ had men nog nooit gehoord. Iedereen leuterde maar wat aan in zijn
eigen tijd. En die discussie van de 3 vissers . Prachtig. Als je vis en ousters vervangt door
garnalen had dit gesprek ook vandaag kunnen plaatsvinden. Het gaat over de prijs die niet goed is,
over het feit dat ze eerst wat pech hadden gehad, of de knecht die wat ‘oetorder’ was geweest.
Anders was de besomming nog veel beter geweest enz. enz. Ook valt op dat men toch wel vroeg
opstaat (in de zomer tussen 4 en5 en in de winter wat later). En dat men zondagsavonds braaf bij
elkaar op bezoek gaat om chocolade, koffie, brandelwijn of genever te drinken. Waar ik echter van
schrok was het feit dat door het drogen van vis er in de nazomer allerlei ziekte uitbraken,’’die vele
mensen wegrukken en in het graf slepen’’. Laten we onze zegeningen tellen! En wat zal het hier in
het kleine dorpje aan de brede monding van de Hunze bij een noordwester storm hebben
gespookt! Eerst werd bij een dergelijke storm het water de Lauwerszee ingestuwd en vervolgens
de Hunze in. De beide hoogtes in het dorp (aangelegd voor het garnizoen) zullen vaak als
toevlucht plaats hebben gediend, want de dijken waren destijds nog betrekkelijk laag. Echt andere
tijden, waarin het leven een struggle for life was. Maar met Pinksteren ging men ook toen goed los.
‘’Dan werd er veel geld verteerd’’.
Hendrik Nienhuis, maart 2019. nienhuis@inn.nl (0653 653 335).

Dorcas
Dorcas kleding inzamelen bij Pieterke Bolt Churchillweg 19 Zoutkamp deze kleding graag in
gesloten afvalzakken deponeren Dorcas verkoopt deze kleding en de opbrengst is voor de
allerarmsten het schuurtje staat elke dag open voor de kleding alvast bedankt

De Zonnebloem afdeling De Marne
De Zonnebloem heeft als doel om mensen met een fysieke beperking een mooie dag te bezorgen
of hen een bezoekje te brengen.
Ook het afgelopen jaar hebben de gasten weer genoten van ons programma
We hebben helaas ook weer afscheid genomen van enkele gasten maar er werden ook weer
nieuwe ingeschreven.
We moeten er wel voor waken dat de gasten die niet meer zelfstandig de deur
uit kunnen altijd voorgaan bij activiteiten.
In oktober bestaat onze afdeling 45 jaar…dat gaan we vieren. We houden u op de hoogte. Verder
is ons jaarprogramma al weer compleet. Alle gasten hebben inmiddels ons programma boekje
ontvangen.
Ook was er een prijs gevallen op de door ons verkochte loten.
Er heeft zich niemand gemeld maar dat is ook niet echt nodig. De elektrische fiets is gevallen op
lotnummer: 0621582….toch nog maar even nakijken.
Wilt u meer weten of contact met ons zoeken bel dan 0595481683.
Met vriendelijk groet.
Bouktje Bottema vrijwilliger activiteiten.

Berichtgeving van uitvaartvereniging De Laatste Eer Zoutkamp
In Zoutkamp bestaat sinds jaar en dag een uitvaartvereniging die is ontstaan door mensen uit het
dorp zelf, een soort van ”naoberschap” het omkijken naar elkaar.
Dit moeten wij met elkaar in stand houden en hier zijn leden en /of vrijwilligers voor nodig.
Leden zijn nodig om alles financieel rond te krijgen en vrijwilligers zijn nodig om de kosten zoveel
mogelijk te drukken.
Op het moment dat er een dierbare overlijdt moet er veel gebeuren in korte tijd.
Bijvoorbeeld:
• Wie moet ik bellen overdag of ’s nachts;
• Hoe zit het met het eventuele vervoer van de overledene;
• Waar haal ik een kist vandaan;
• Waar heb ik recht op;
• Hoe wordt alles geregeld;
• Wat wordt vergoed door de vereniging en wat door een eventuele overlijdensverzekering;
• Vragen, vragen en nog eens vragen.
Wat kunt u/jij verwachten van uw of jouw vereniging ; ja u leest het goed de vereniging is van ons
allemaal (leden).
Allereerst kunt u bij een overlijden aanspraak maken op onze uitvaartverzorger:
Hanneke Boersema telefoonnummer 0594 506083 of 06 51286108
Vanaf dat moment wordt alles door de uitvaartverzorger geregeld.
Verder is er een pakket samengesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt;
Wat houdt dit pakket in:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het vervullen van de nodige formaliteiten
Voorganger en dragers
Vervoer per lijkauto van aula naar begraafplaats of crematorium
Toezicht op kerkhof
Gebruik zink en baar toestel
Toezicht aula en controle overledene
Gebruik opbaarruimte en condoleanceruimte
Rondzeggen doormiddel van kaartjes rondbrengen
Klok luiden

Dit pakket heeft op dit moment +/- een waarde van € 890,=
Verder wordt van uw/jouw lidmaatschap geregeld naast het pakket waar u/jij recht op hebt:
• Zorgen voor voldoende mensen om alles te kunnen regelen
• Onderhoud gebouw, opbaarruimte en het netjes houden rondom gebouw
• Verzekeringen
• Bezoek van vergaderingen bv van de uitvaart federatie Groningen (een overkoepelende
organisatie), gemeente, enz.
• Boekhouding, secretariaat
Bent u/jij 18 jaar of ouder dan moet je zelf lid zijn van de vereniging (kinderen jonger dan 18 jaar
zijn automatisch mede lid van de ouder of verzorger).

Ons ledenbestand loopt langzaam terug, om ons vereniging zolang mogelijk zelfstandig te laten
blijven en te behouden voor Zoutkamp willen wij graag nieuwe leden verwelkomen.
Het lidmaatschap kost € 17.50 per jaar.
Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u lid worden van de vereniging dan betaald u eenmalig
instapkosten dit is afhankelijk van uw leeftijd.
Hoe eerder u lid wordt hoe goedkoper het is.
U kunt zich opgeven via het secretariaat: dlezoutkamp@gmail.com
of contact opnemen met 1 van de bestuursleden.
Peter Postma (secretaris)
0595402809 of 0653127395
Sjoukje Oortwijn (penningmeester)
0595402530
Jan Berend Zijlstra (voorzitter)
0595402433 of 0623465580
Indien u bent verhuist of kinderen hebt gekregen wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan
het secretariaat, anders kunt u geen aanspraak maken op deze diensten!!!
Nieuwsgierig geworden? U bent van harte uitgenodigd voor onze jaarvergadering op 10 april 2019
in gebouw ’t Anker aan de verbindingsweg in Zoutkamp. Aanvang 20 uur. Zie elders in de
Schudzeef voor de agenda.

Stichting Welzijn Ouderen
Het Bestuur van S.W.O. is weer bij elkaar geweest en heeft het programma voor 2019 bijna klaar.
Er zijn alweer een paar dames naar Paddepoel (dinsdag 19 maart) geweest. Ze zullen hun nodige
inkopen wel weer hebben gedaan en dan nog een bakje koffie/thee en wat lekkers er bij. Dan is
meestal de middag weer geslaagd.
Het plan is dat we dit jaar weer eens naar Warffum Roakeldais gaan. Dat is dan in de laatste week
van juni. U hoort daar nader van in een volgende Schudzeef.
14 Augustus (woensdag) gaan we naar een kaasboerderij in Scheemda en daarna nog een ritje
door Noord-Oost Groningen en dan Termunterzijl even aan voor een visje. UVO zal deze reis met
een bus verzorgen.
Misschien 17 september (dinsdag) weer naar Paddepoel. Als er genoeg belangstelling voor is.
En natuurlijk vaste prik naar TUINLAND op dinsdag 26 november.
Heeft U interesse in een uitstapje noteer het alvast.
Hartelijke groeten van het bestuur van S.W.O.

Optreden “The Messengers”
Onze kerk in Zoutkamp organiseert op de Eerste Pinksterdag een optreden van de band "The
Messengers" uit Garrelsweer.
Het optreden vindt plaats van 14.00 uur tot 15.00 uur in de trailer in de haven.

Verhaal Johan Rispens
Zoutkamp, maart 2019
Laatste week van februari 2019:
De meeste van ons denken dat de zomer begonnen is, prachtig mooi weer. De hele week geen
wind. Zonnetje er bij. Lekker, maar we weten, het is nog maar februari.
Maandagmorgen zijn we om 9 uur aan boord. Proviand in de kastjes. Staarten vast, trossen los en
naar de ijsfabriek. 500 Kg ijs er in. Ook pakken we ons opnieuw gekeurde dinky aan boord. Hopen
dat we hem nooit nodig zijn, maar ja, dat weet je nooit.
Tegen half 11 stomen we naar buiten. Het is 30 plus NAP. Zodoende kunnen we mooi wat
afsteken, wat zeker een half uur varen scheelt. Past allemaal in deze tijd, co2, reductie en scheelt
gasolie. Nou ben ik zo groot geworden, dus voor ons niks nieuws.
Plaatgat: uitzetten, trekje van een uur voor 50 kg. Mooie kuitgarnalen, wat grote haring er in, maar
voor de rest schoon van box.
Trekje Lauwers in. Ook hier eigenlijk alleen voorjaar box, tegen hoog water gaan we Noord in
stomen, Westereems in vissende. Ook hier mooie kuiters.
Rooie kant Westereems zijn ze klein. Zo zie je maar weer, één zeegat, twee verschillen. Week
ervoor waren ZK49 en wij er ook en toen zat er 80 kg mooie dikkerds in.
Als het eb is vissen we met onze positieveling, heer Bottema, GRE34, en ZK8 voor het Rifgat
langs.
Trekken worden maandagavond wat langer, 2 uur, zodat we na de kost ook nog even 5 kwartier
van de benen kunnen.
’s Nachts vissen we voor de Westereems, 40-70 kg bij de ankerliggers langs.
De eerste erfstukken van de MSC Zoë komen boven drijven, een dekbed over de klossen, plastic
platen in de zeefnetten.
Nou valt het hier nog mee eigenlijk. Om de West hoor ik andere verhalen. Veel troep, vooral de
mandjes zijn vervelend met de stangetjes.
Dinsdag: Met de dag gaan we de kant in, het water is helder met dit mooie weer, maar bij
Buitenste Rug is kleurig. De vangerij is hier een 25-60 kg.
Boerenleenbank maar in, maar zover is het nog niet, 15 kg.
’s Nachts doen we weer hetzelfde. De ZK37 en ZK17 komen ook oost over. Henk vist naar
Oostereens maar daar is nog veel meer MSC Zoë.
We liggen op hetzelfde, met hoog water hebben we er 110 kg in en ZK49 zelfs 180 kg. Mooie
trekken voor deze tijd van het jaar.
Woensdagmorgen gaan we naar binnen. Toch maar even lossen, gezien de lekkere temperatuur
smelt het ijs harder dan verwacht. 1032 kg, ziftsel 60 kg, dus dat valt mee.
Na het lossen gaan we even bij Rieks aan om een beetje eten en milkshake. Hierna draaien we
weer naar buiten voor nog een reisje.
De visserij is gelimiteerd aan uren op zee. De goede vangsten van vorig herfst heeft er voor
gezorgd dat de vrieshuizen nog aardig vol zijn. De kilo’s fluctueren. Van 5 tot 20 miljoen kg zou er
liggen. In ieder geval, we vissen beheerst, en dat is vanzelf goed er komt veel rust op zee en in
mijn beleving zie je dat ook terug, immers nu in deze tijd zijn er ook veel garnalen. Ik vind ook dat
de bonden nu spijkers met koppen moeten slaan. 7 Dagen in de week op zee hoeft ook niet meer.
Met veel of weinig vangst. De rem er op is goed. Ook van de zomer als er veel broed is moet je
deze de kans geven om groot te worden. Daar heb je later profijt van.
De contractvissers zijn in dit geval op 48 uur gezet. Uit haven tot in de haven.
Het klokgroepje, de zgn. vrije vissers, mogen stapelen tot 96 uur in de week. Maar liggen dan de
week er op. Wij kiezen voor stapelen omdat het de week er op slecht weer wordt.
We zetten maar uit, tegen strand Schier, in het kommetje, 3 kwartier vissen en ja, bingo, mooie
box. Wel klein, zak of 7, maar klossen vol met mandjes, tassen en troep. Ja, hier gaat wel weer
een half uur mee weg.
Trek er op zitten er 2,5 zak in. We stomen naar buiten en voor gat gaan we op 13 meter west over,
1 uur en 3 kwartier voor 5 kg. Ondertussen is het donker onder Vibeg door voor 50 kg klein en
weer veel rommel aan de klossen.
Trekken hoekje Bornrif in voor 50 kg, daarna maar bij buitenste rug langs voor 60 kg mooie dikken.
Op schot en bij de Malmö weer overboord, voor het Hok langs voor 60 kg.
Tegen hoogwater NW-gat in. Hier slaan we wat om, lange trekken voor zelfde.

Tegen de morgen maakt Michiel van de ZK50 een foto van ons. Hij benoorden de boortoren, wij
bezuiden er van. Wat zit hier achter. Vrijdagmiddag mogen we naar Amsterdam voor een
rechtzaak.
Tegen de middag stomen we naar Lauwersoog om de vangst te lossen. 488 Kg gezeefd voor de
koopman. Staan voor de vrijdagmarkt. Donderdag stopt de klok op € 2,83 vrijdag € 2,89. Ja, das
andere koek als vorig jaar met goed € 10. Enfin, Oortwijn zegt altijd “het het wel minner west”. Voor
februari 1500 kg is bijzonder goed. Ook het beeld is positief.
Vrijdag stappen Ingrid en ik in de Vivaro naar Amerstam. Om 12.30 uur maar weg. Hebben we alle
tijd en dat lukt ook aardig. Om 15.15 staan we in Amsterdam Zuid-Oost, voor de rechtbank.
Het volgende was gebeurt. Met update van ons plotter waren de veiligheidsringen om de toren niet
mee gegaan. Zodoende kwamen we binnen de 500 meter, met het gevolg dat er een acceptgiro
lag van € 8.100. Absurd. Niet normaal. Ik was het er ook niet mee eens, maar ja. 16.10 Uur, neemt
u plaats. Dank u.
De officier van justitie leest de verklaring voor en daarna mag ik mijn verhaal doen. Kijk mijn heer.
Een foto, de ZK18 zie u maar net. Dit had ik geleerd van Henk Rispens van de ZK46. Die zei ooit
al eens, neem maar een foto mee van je schip. Dan zien ze dit ook. Ook een besommingspapier
van die nacht mee. Heel goed, zei de rechter. U neemt ons mee in uw wereld, een wereld die wij
niet kennen. Denk dit is goed te horen. Nou hele verhaal ook over dat er nog een zaak loopt van €
2.000 inzake Vibeg Rottum. Ja mijn heer, klopt. Zijn het er niet mee eens dat de Duitsers onze
garnalen opvissen. Bla, bla, bla, heel verhaald. Moest ie lachen. Ik zei, hoop dat ik u van de zomer
hier ook over heb. U weet er nou al wat van. Al met al een begripvolle rechter en ook de officier.
Uitslag: van € 8.100 naar € 2.000 met 2 jaar proeftijd. Toch nog € 2.000 weg, maar dit loonde de
moeite wel. Hierna verlaten we gauw Amsterdam en toeren we weer naar ons dorpje in Groningen
aan de voormalig Lauwerszee.
Vriendelijke groet, Johan Rispens.
50 jaar afsluiting Lauwerszee - Het verdriet van Zoutkamp
In het Visserijmuseum aan de Reitdiepskade in Zoutkamp is van 6 april tot en met 31 oktober de
expositie ‘50 jaar afsluiting Lauwerszee - Het verdriet van Zoutkamp’ te bezichtigen.
Op 23 mei 1969 werd de Lauwerszee afgesloten onder het toeziend oog van koningin Juliana.
Feestelijk wapperden de vlaggen op de nieuwe dijk. Er was weer een stap gezet in de realisatie
van de Deltawet.
De blijdschap werd echter niet gedeeld door de Zoutkamper vissers; de vlaggen hingen halfstok.
De Lauwerszee was eeuwenlang hun visgebied. Vooral de laatste decennia was de
garnalenvisserij, naast de zeevisserij, het hoofdmiddel van bestaan. Het dorp telde ongeveer 30
garnalenvissers. Zij raakten hun visgebied kwijt en dit zorgde voor veel verdriet.
In 2019 is het 50 jaar geleden dat Zoutkamp van de zee werd afgesloten. Met een speciale
expositie staat het Visserijmuseum stil bij deze ingrijpende gebeurtenis en de invloed hiervan op
het leven in het Groningse vissersdorp.

Bericht vanuit de speeltuin
Hallo inwoners, hierbij een korte update. In de vorige editie vertelden we over de te volgen stappen
om tot realisatie over te kunnen gaan. We hebben 1 februari de jaarvergadering gehouden in het
ontmoetingspunt. We zijn blij met de opkomst en hopen hier op voort te borduren.
Verder hebben we op 16 maart meegedaan met NLdoet. Helaas was het vreselijk weer en zijn we
niet zover gekomen als we gehoopt hadden. Binnenkort hopen we verder te kunnen als de grond
wat droger is. We willen de vrijwilligers ontzettend bedanken voor het bikkelen in de regen.
Binnen een aantal weken verwachten we de ontwerpen van de beweegtuin terug en zullen we
weer een avond inplannen om u de resultaten te laten zien.
De brieven voor het bedrijfs- en verenigingsleven zijn de deur uit. De eerste toezeggingen zijn
gedaan. We hebben een bijdrage ontvangen van Groentehandel Pruim, Boer Gaaikema, ZK 44 en
ZK 43. Fijn dat de eerste ondernemers hun bijdrage hebben gegeven. We hopen natuurlijk dat er
in een volgende editie meer bedrijven te noemen zijn!
Daarnaast zijn Esther en Joyce bij Heiploeg op kantoor geweest. Heiploeg ondersteunt de plannen
met een bedrag van € 7500,-. We zijn hier echt ontzettend blij mee.
In de week na Pinksteren gaan we de Oranjefondscollecte lopen. Hiervoor zoeken we een aantal
vrijwilligers. Zou je voor ons een paar straten willen lopen? Contact ons even (op school, via de
mail of facebook).
Tot zover, vriendelijke groet,
Esther, Lianne, Robert, Bjorn en Harmen

Schuurverkoop op zaterdag 18 mei Zoutkamp van 10.00 tot 15.30
Hang je vlag (rood wit blauw of Zoutkamper) uit of versier de oprit.
Ik zorg voor een formulier met deelnemers.
Kosten € 2,50 per deelnemer
Opgave voor 11 mei.
Geef je op voor de schuurverkoop door mij een mail te sturen visser.lizette@gmail.com of te
appen 0651184534. Langs komen mag ook.
Groetjes Lizette Visser
Deel zoveel mogelijk op fb.
Mocht je spullen niet verkopen kun je pinksterzaterdag in de haven op de rommelmarkt staan

Oude kerk
Open, 11 en 12 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur i.v.m Kerkenroute 50 jarig bestaan van de
Stichting oude Groninger kerken (SOGK). Er wordt meegedaan door 18 kerken uit de regio, met
verschillende activiteiten in diverse kerken. Tevens wordt er een fietsroute langs de deelnemende
kerken uitgegeven.

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Tijmen de Wijn. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam:
Geboren op:
Woonachtig in Zoutkamp sinds:
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen:

Tijmen de Wijn
23-01-1980 te: Den Hoorn, Texel
2007
Ben ontvoerd door Josiena.

De inwoners kennen mij van: Die Tesseloar die met dat wichtje van Broere gaat. En ik woon in het
huis naast het Jeugdgebouw
Familie in Zoutkamp en wie:
Mijn vrouw Josiena, kinderen Fenneke en Tesse. En de fam. Broere
Karaktereigenschappen:
Eerlijk, humor, ongeduldig, doorzetter zorgzaam, ik probeer over het algemeen niet eerder mijn
mond open te doen als dat ik weet waarover ik praat. En soms een kort lontje.
Beroep en wat houd dit precies in:
Ik zit sinds 1.5 jaar op de garnalenvisserij. Hiervoor heb ik 12 jaar op de zeesleepvaart wereldwijd
gezeten. En daarvoor heb ik 8 jaar op de visserij vanaf Texel gezeten. Ik heb in deze periodes alle
functies bekleed die er aan boord van deze schepen zijn.
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom:
Boven op het reddingshuisje bij het Korte Hoofd. Het is een prachtig uitzicht van daarboven.
Bewondering voor:
Mijn moeder, die heeft haar leven ongelofelijk hard gewerkt. Naast een eigen watersportzaak/
zeilmakerij wist ze een groot gezin gaande te houden. En bij alle tegenslag die ze heeft gehad.
Wist ze altijd het goede weer te zien, pakte ze op en ging ze door. En nog altijd staat ze heel open
en positief in het leven.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is:
De eerste keer dat ik hier kwam. Dat was in 2000. Toen was het vrijdags bij Fenna in de Fuik
drukte met leuke muziek. En zaterdags was het bij Andries in de Boeter te doen. Op Texel was ik
gewend aan de 1, 2, 3 regeling. Dat betekende min of meer, dat je om 2uur je taks binnen moest
hebben. En om 3 uur werd je de tent uitgeknikkerd. Het was dan ook een hele schok, dat ze hier
om één uur nog even bedachten dat we naar Groningen op stap moesten. Want ik had om die tijd
al bijna mijn taks gehaald. Was evengoed nog wel gezellig in Groningen.
Over 10 jaar doe ik:
Ik weet niet hoe, wat of waar. Maar dan vaar ik sowieso nog altijd lekker rond.
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp:
Het mooist: Dat er een weg naar Texel is.
Het fijnst: Dat Zoutkamp aan het water en zo dicht bij de Waddenzee ligt.
En het leukst vind ik alle dorpsfeesten die hier georganiseerd worden. Dat is goed voor het sociale
binding in het dorp.
Mooiste moment in je leven:
Vorig jaar tijdens het mooie weer met de boot droogvallen op Wierumer Wad en dan s'ochtends
lekker met het gezin in de kuip ontbijten terwijl je de wadvogels overal vrolijk hoort kwetteren. Alsof
je bijna alleen op de wereld bent
Mijn grootste wens:
Het leren spelen op een muziekinstrument, en dan in een band beetje entertainen. Zingen word
sowieso niks…..en een eigen schip.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen:
Ik hoop dat gemeente Hogeland de potentie ziet die Zoutkamp heeft. En bereid is hier tijd en geld
in te stoppen. Dat is goed voor de reuring in het dorp. En komt uiteindelijk iedereen ten goede.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Erwin Stienstra

Wat zijn we ontzettend blij dat we mee mogen doen met het 3 D kanjers project.
Meneer Jos Kok kwam in de klas uitleggen wat het project inhield.
Als eerste gaan we zelf een 3D printer bouwen ( gelukkig krijgen we daar wel deskundige
begeleiding bij van John Sloot.) Is de printer klaar dan kunnen we d.m.v. tekenprogramma’s onze
eigen modellen creëren en uitprinten. Volgens meneer Jos is dit nl. de toekomst. Wanneer je bv .
een onderdeel nodig hebt voor de auto ,uit zeg maar Japan, dan wordt het niet meer verzonden
per vliegtuig, maar krijg je een code, zodat je het zelf kan uitprinten. De ecologische voetafdruk
wordt daardoor stukken kleiner.
Meneer Jos had verschillende modellen bij zich
Ook in de medische wetenschap wordt de 3D printer
vaak gebruikt.
We zijn dan ook super trots, dat wij de kans
krijgen,om aan dit project deel te nemen.
Door dit project worden verschillende talenten van
de kinderen benut en ontwikkeld.
Wat dacht u van begrijpend lezen. Een handleiding
lezen is voor de meeste van ons nog niet zo
eenvoudig. Bovendien moet er veel worden
samengewerkt.(sociale vaardigheden) Ook komen
de creatieve schrijftalenten aanbod, want er worden
bloggen en vloggen gemaakt..
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we 3D modellen
maken, via de computer en uitprinten.
En wie weet kunnen we een bedrijfje starten?
De leerlingen moesten eerst solliciteren op de verschillende banen: magazijnmeesters, bouwers,
vloggers, bloggers, modellenbouwers. Als het dus lukt wordt u op de hoogte gehouden van de
vorderingen. Natuurlijk mag u ook altijd in de klas komen kijken.
Wij hebben er zin in!

Jaarvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Zoutkamp
Op woensdag 10 april 2019 in gebouw ’t Anker,
Verbindingsweg 1 te Zoutkamp
Aanvang 20.00 uur

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen van de vorige vergadering
Ingekomen stukken
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie mw. B Zwart Koolstra en dhr. A. Zijlstra
Benoeming nieuw kascommissielid
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar dhr. J.B. Zijlstra. Mw. N.A. Helbig- Broere is
door het bestuur benaderd en zij heeft aangegeven toe te willen treden als extra
bestuurslid. Nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven tot start van de vergadering bij dhr.
P.M. Postma of via dlezoutkamp@gmail.com.
8. Pauze
9. Contributie
10. Mededelingen en w.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur:
Dhr. J.B. Zijlstra (voorzitter)
Dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395
Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester)
Vriendelijk doch DRINGEND verzoek aan de leden:
Als er een verandering plaatsvindt in de gegevens of in de gezinssituatie (bijvoorbeeld:
adreswijziging of geboorte), wilt u dit a.u.b. doorgeven aan de penningmeester.
Doorgeven kan ook via email op dlezoutkamp@gmail.com.
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. Dit geldt dus ook voor de kinderen van de leden
die niet zijn aangemeld! Hierbij alsnog de herhaaldelijke oproep om wijzigingen door te geven.

