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Agenda
t/m 31 okt.
17 okt.-14 nov.
28 oktober
3 november
5 november
11 november
22 november
28 okt./25 nov.

Expositie Visserijmuseum met schilderijen van Theun Visser.
Inzage Structuurschets Zoutkamp, gemeentehuis Leens
dagelijks van 9.00-12.00 uur.
Raadsvergadering over voortbestaan bibliotheek
gemeentehuis De Marne in Leens om 20.00 uur.
Vergadering Dorpsbelangen bij ZK86 om 20.00 uur.
Dorca Voedselactie vanaf 16.00 -17.00 uur bij de Gereformeerde
kerk of bij de Hervormde kerk. Zie info elders in deze Schudzeef.
Grabbelton bij ZK86
14.30 uur Sinterklaasintocht
Iedere laatste dinsdag van de maand van 13.00-16.00 uur kleding
inzamelen voor Polen en Roemenen in ’t Anker, Geref. Kerk.

Oud papier
In september is er 8120 kilo oud papier opgehaald. Bedankt!

Nierstichting
De collecte voor de Nierstichting heeft dit jaar in Zoutkamp 537,95 euro opgebracht.
Alle gevers hartelijk bedankt.
Namens de Nierstichting, Tineke Kamstra.

“Het leven gaat voort” – deel 11
De volgende dag werd Adriaan gearresteerd door de Marechaussee. In Zoutkamp bracht
het voorval een grote opschudding teweeg. Veel mensen werden ondervraagd door de
marechaussee over wat of ze afwisten van Adriaan’s gewoonten, wat het jagen betrof.
Ook Jeanette Ensinga en een vriend werden ondervraagd, maar ze gaven elkaar
tegenstrijdige beschrijvingen van een persoon die die avond er voor in de binnenhaven
hadden zien lopen. De zaak kwam voor het gerecht toen de winter al vroeg begon in te
zetten. De rechtszitting was rumoerig begonnen toen Jeanette Ensinga als getuige was
opgeroepen. Voordat de rechter haar de eerste vraag kon stellen, was Adriaan opgestaan
en had verklaard, dat hij de persoon was, die met de veldwachter om het geweer had
gevochten. In zijn pleidooi wist de advocaat, die Adriaan verdedigde, de rechter ervan te
overtuigen, dat de zaak zich handelde rondom een onverwachte overrompeling, waarbij
het geweer door een ongelukkig toeval was afgegaan.
De uitspraak luidde “onmiddelijke invrijheidstelling”. Een geldboete voor het lichtbak jagen
en bovendien werd hem het recht ontzegd om een jachtacte en geweer te houden, voor de
tijd van twee jaar.
De Zoutkampers waren verheugd over de uitspraak van de rechtbank. Er was niemand die
geloofde, dat Adriaan met opzet op de veldwachter had geschoten. Adriaan zelf was diep
getroffen door Jeanette’s verklaring aan de Marechaussee en haar bereidheid om in zijn
voordeel te getuigen op de rechtszitting. In de jaren die hij bij haar vader in dienst was
geweest, had hij veel met haar samengewerkt, betreffende de administratie van de trawler
“Meermin”. Een diepe genegenheid was er tussen hen beiden gegroeid.
Dani.
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Nieuws uit de bibliotheek
Nieuwe boeken
Abdolah, K / Portretten en een oude droom
Baantjer, A C / De Cock en geen excuus
Berg, G van den / Zomeravond
Ekman, K / Het laatste hout
Fielding, J / De huurster
Fredriksson, M / De nachtwandelaar
Graaf, A de / Kruispunt van wegen
Grafton, S / Q staat voor qui-vive
Máraia Sándor / De opstandigen
Peper, R / Wie scheep gaat
Thijsing-Boer, H / Mensen met geschiedenis
Wageningen, G van / Hoeve ‘Het Paradijs”
Willett, M / Een vergeten glimlach

psychologische roman
detective
familieroman
thriller
historische roman
familieroman
detective
psychologische roman
familieroman
streekroman
familieroman

Nieuwe jeugdboeken
B
AA2
B
AK
B
AP
A

Beukenkamp, G / De Kattenkwaadclub
Bouwhuis, M / Voetbal is gaaf!
Coolwijk, M vande / Het zwaard van ridder Rondeel
Hollander, V den / Lekker op vakantie
Markesteijn, C / Een schat in de Biesbosch
Ross, T / Ik wil niet naar bed
Slee, C / Opa en oma komen logeren

J 289
AJ 552.4
AJ 568.1
J 619.12
J 644.9
AJ 678.6

Vingerhoets, T / Amish
Llewellyn, C / Mijn eerste boek over de maan
Llewellyn, C / Mijn eerste boek over de zee
Basisboek voor voetbal
Parker, S / Water
Pirotta, S / Mijn eerste boek over chocolade

Prijsvraag
Donderdag 9 oktober ging de bioscoop film Phileine zegt sorry in premiere. Deze film is
gebaseerd op het gelijknamige boek van Ronald Giphart. De film heeft maar liefst vier
Gouden Kalveren gewonnen en staat op het ogenblik volop in de belangstelling. Over de
film, het boek en Ronald Giphart leest u meer onder de button Filmquiz op de site van de
bibliotheek www.ob-zoutkamp.nl.
Op deze website vindt u ook de prijsvraag over de film waarmee u twee vrijkaartjes kunt
winnen. U kunt meedoen aan de prijsvraag tot 17 november.
Tot ziens in de bibliotheek

Open brief
Oproep van de bewoners van de Bernhardstraat e.o.
De bewoners van de Bernhard doen een oproep om de brievenbus aande Sikkemastraat
weer terug te plaatsen. In deze wijk (de Bernhardstraat en omliggende straten) wonen veel
oudere mensen, die niet zo goed meer lopen en dan is het soms moeilijk om naar het
Dorpsplein te lopen. Straks komt de winter, met sneeuw en ijs, en dan wordt het hopeloos.
Wie kan hier wat aan doen?
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Qu' Appelle, 04 -10-2003

Bericht van de familie Rispens
Het is begin oktober, we wonen hier bijna 2 maanden en ik moet zeggen het gaat goed
met ons. De eerste weken was kamperen, geen meubels. Gelukkig konden we in het dorp
slapen. Het huis van Bouwe z'n baas was onbewoond en voor ons opengesteld. Na weinig
slaap vraag je je dan de volgende dag af: “Zou het huis al leeg zijn wat we gekocht
hebben?” Dus 's morgens al heel vroeg erheen en inderdaad het leek allemaal leeg. We
konden met een gerust hart naar de notaris waar we om half 11 moesten zijn.
En dan...huis bekijken…verf kopen, kwasten, alles wat nodig is voor de schoonmaak,
oude kleren aan en aan de slag.
Na een week hard werken waren we al een stuk opgeschoten. Op een gegeven moment
ben je dan zover, dan kunnen de meubels erin. Dit duurde ongeveer 4 weken. Het gaat via
Montreal en dan per trein naar Regina en daar duurde het nog een aantal dagen voor het
vrijgegeven werd. Het was afzien, maar alles is goed gekomen. De meeste spullen
hebben weer een plekje en wij zijn bezig om ons wat in te burgeren hier in den vreemde.
Het is wennen, heel veel dingen gaat anders. Waar je het meest aan moet wennen is dat
je overal voor moet reizen en hiermee bedoel ik dat je heel lang onderweg bent. We
wonen 3 mijl ten westen van Qu'Appelle en 50 km vanaf Regina.
Heel eenvoudig boodschappen doen, hier ben ik een groot deel van de dag mee bezig.
Het zijn zulke grote winkels! Heel anders dan Super de Boer of de Meermarkt. Het
personeel sjeest erdoor op skeelers. Daarbij komt nog dat je de produkten niet kent. Je
moet alles uitzoeken. Zou het smaken? Wat moet ik hebben? Wat is het Engelse woord
ervoor?
We vragen heel veel en van vragen wordt je wijs hebben we al wel ontdekt. Als je
meerdere winkels moet hebben moet je er zeker een dag voor uittrekken. Het is allemaal
even groot. Het went wel hoor.
Verder merken we dat we in Nederland toch wel heel erg verwent zijn. Er wordt heel veel
voor je gedaan, maar dat is hier niet zo. Je moet overal zelf achteraan. Je moet er meer
moeite voor doen. In Nederland ben je als werknemer overal voor ingedekt. Hier ook wel,
maar je moet er zelf achteraan dat het voor elkaar komt. Is op zich niet verkeerd denk ik.
Een van de eerste dagen kwamen de buren al kennis maken, heel leuk hoor. Verder
hebben we al mensen gehad voor Supper. Het is hier de gewoonte dat je mensen
uitnodigd voor Supper(avondeten) of Dinner. We zijn al bij mensen geweest en zo
langzamerhand bouw je wel een vriendenkring op. We willen nog een party houden voor
de buren, maar iedereen is hier nog druk met de oogst. We hebben namelijk heel veel
buren, alleen wonen ze iets verder uit elkaar dan aan De Schuit. De eerste buren wonen
denk ik op 800 m afstand. De buurt is ongeveer 1 mijl bij 1 mijl.
Het weer hier: De zomer was ontzettend heet, 35 graden en hoger. Eigenlijk helemaal
geen regen en nu is het 's nachts -6 en overdag een graad of 20 . De natuur is prachtig.
Indian Summer noemen ze het. Hele mooie herfstkleuren. Vooral in de Qu'Appelle Valley
is het schitterend. De natuur is hier nog echt, met veel wild zoals wasberen (ragoons).
Deze dieren lopen 's nachts rond ons huis en hebben al een jonge kat verorbert.
Stinkdieren liggen geregeld dood aan de kant van de weg en herten zie je ook geregeld,
en slangen. Al met al kan ik zeggen: we zijn een heel ander leven begonnen .
Philip gaat hier naar Highschool met een mooi gele schoolbus. Het is net als in een film
Anton gaat in januari naar Saskatoon. Hij heeft de hele zomer een akkerbouwer mee
geholpen met de oogst. Soms denk je: het is een film, maar dan is het wel echt.
We missen Nederland niet, maar af en toe zeggen we wel: thuis hadden we het zus of
thuis was het zo. Na twee maanden kun je nog niet zeggen “ik ben hier thuis”, maar we
voelen ons hier wel happy.
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Bouwe heeft wel eens zin in een lekkere zoute haring en Philip zou wel een frikandel
lusten en een bordje boerenkool zou er ook wel ingaan denk ik. Maar ik heb al advokaat
gemaakt, volgens het recept van vrouw Smit. Het was goed gelukt.
Ik stop ermee, missschien de volgende Schudzeef een vervolg, dan zitten we denk ik
midden in de winter. Als we de mensen moeten geloven valt er hier in november al
sneeuw en is het niet eerder weer weg dan maart en de temperatuur schijnt ongeveer
tussen de -20 en -30 te zijn. We hebben al thermo kleding gekocht dus.... wij zijn er klaar
voor.
Groeten van The Rispens family (e-mail: brispens@sasktel.net, tel.: 001306 699 7248)

Persbericht 20 oktober 2003

‘Provincie Groningen compleet aansluiten op breedband’
Goed nieuws voor internetters op het platteland van de provincies Groningen. De
noordelijke provincies willen dat alle inwoners en bedrijven in zogenaamde onrendabele
gebieden zich kunnen aansluiten op een snelle internetverbinding.
De bestuurscommissie EZ van het Samenwerkingsverband Noord Nederland heeft
besloten een voorstudie op te starten naar hoe het landelijk gebied in de drie noordelijke
provincies versneld aangesloten kan worden op breedbandinternet. Het doel is dat ook
inwoners, bedrijven in zogenaamde onrendabele gebieden zich kunnen aansluiten op een
snelle internetverbinding. Beoogd wordt een open netwerk, waarop alle
dienstenaanbieders toegang hebben.
Deze studie wordt eind dit jaar afgerond en leidt tot een go/no go beslissing van de SNN
Bestuurscommissie EZ. In het geval van 'go' zal er een openbare aanbesteding
plaatsvinden, waar de markt op kan intekenen. Op die manier hebben alle aanbieders
gelijke kansen. Uit de partijen zal een keuze worden gemaakt. Besluitvorming hierover zal
plaatsvinden door de Bestuurscommissie EZ van het SNN. De benodigde investering voor
dit project wordt geschat tussen de € 6 en € 12 mln.
De SNN bestuurscommissie EZ vindt het beschikbaar stellen van snelle
internetverbindingen van algemeen belang. Dus waar je ook woont of werkt, je moet
hierover kunnen beschikken. De bestuurscommissie is van mening dat dit primair een
verantwoordelijkheid is van de markt, maar dat in de zogenaamde onrendabele gebieden
een rol voor de overheid is weggelegd. Ook vindt deze SNN bestuurscommissie het voor
dit project noodzakelijk dat alle aanbieders van breedband in de gelegenheid worden
gesteld om een voorstel in te dienen. Dit alles baseert de bestuurscommissie mede op het
advies dat zij heeft gekregen van het ministerie van EZ over voorwaarden wat betreft
openbare aanbestedingen en staatssteun met betrekking tot dit project. Het gaat binnen
dit project om zogenaamde onrendabele gebieden die nog niet ontsloten zijn en de eerst
komende jaren niet ontsloten worden, omdat de markt hier niet werkt.
In de voorstudie wordt verder gekeken naar wat bijvoorbeeld de (on)mogelijkheden van
subsidies zijn en daarmee dus het daadwerkelijke financieel draagvlak voor dit project, wat
de juridische kaders zijn en de toepassing daarvan, zoals dus op het punt van staatssteun,
mededinging en procedure van aanbesteding. Ook wordt meegenomen in het advies wat
de gewenste projectorganisatie is, hoe de communicatie, informatie en samenwerking
moet verlopen met de diverse betrokken partijen, waaronder de gemeenten. Er wordt
bovendien een interdisciplinaire begeleidingscommissie van deskundigen ingesteld.
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Nieuws van Dorpsbelangen
Als eerste wil het bestuur van Dorpsbelangen iedereen bedanken voor
zijn/haar inzet om de lichtweek weer tot een succes te maken. Het was
geweldig.
Uitslag mooiste straat
Het bestuur heeft De Schuit 2 met als sprookje "Ali Baba en de veertig rovers" uitgeroepen
tot "mooiste straat lichtweek 2003". Voor ons kwamen drie straten hier voor in aanmerking.
dit waren naast De Schuit 2, de combinatie Beatrixstraat/Margrietstraat met "Sneeuwwitje
en de zeven dwergen"en de De Snik met " Hans en Grietje. Maar omdat De Schuit 2 ook
de verlichting zelf hadden gemaakt, is die uitgeroepen tot de mooiste straat. Proficiat!
Bij deze nodigen wij vertegenwoordigers van De Schuit 2 uit voor de bestuursvergadering
van 3 november om 20.00 uur in ZK 86 om de prijs in ontvangst te nemen.
Uitslag Vossenjacht
's Middags deden er 22 kinderen mee. De prijswinnaars zijn:
1e prijs: groep Dion & Joni Lukkien, Melvin Mollema, Thom Zwart, Dennis & Mark Visser.
2e/3e prijs: tegelijk binnen Bas & Gijs Knol, Henri & Jasper Nienhuis.
's Avonds waren er 20 kinderen. De volgende deelnemers zijn in de prijzen gevallen:
1e prijs: Bart Volbeda, Frank & Lisanne Zijlstra, Marijke & Rick Zijlstra.
2e prijs: Theo Abbas, Anja Oosterkamp, Hielke Vos
3e prijs: Steffan Hofman, Erwin Mosk, Ricardo Honsbeek.
Dan kunnen wij u melden dat wij dhr. Oomke Bos bereid hebben gevonden om toe te
treden tot het bestuur. Oomke zal de functie van penningmeester op zich nemen. Oomke
woont in de Julianastraat. In november kunnen wij nog een nieuw bestuurslid bekend
maken en deze zal de taak van secretaris op zich nemen. De benoeming van deze nieuwe
bestuursleden zal op de ledenvergadering formeel voorgelegd worden conform de
statuten.
Sint Maarten
Op 11 november zal er weer een grabbelton staan namens Dorpsbelangen bij de ZK86.
Sinterklaasintocht
Sinterklaas komt op 22 november om 14.30 uur aan per boot in de binnenhaven van
Zoutkamp, waarna hij met zijn zwarte pieten naar HCR 't Reitdiep gaat.
Tot zover Dorpsbelangen nieuws. Moi.

Aankomst Sinterklaas in Zoutkamp
op zaterdag 22 november
om 14.30 uur
in de binnenhaven
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Een nieuwe Structuurschets voor Zoutkamp
Waarom een structuurschets Zoutkamp
De afgelopen jaren zijn er vele plannen gepresenteerd rondom de toekomst van Zoutkamp. Vele
keren is er een inspraakavond geweest, maar de resultaten lieten steeds op zich wachten.
Afgelopen zomer heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe structuurschets
voor Zoutkamp vastgesteld waarbij gekozen is voor een andere insteek. Een bewuste keuze om
meer subsidie gelden te kunnen realiseren en een bewuste keuze om meer samenhang in alle
ontwikkelingen te krijgen.
De structuurschets is opgesteld aan de hand van een structuuranalyse van de kern, een
karakterisering van de te onderscheiden gebieden en een beschrijving van de (dis)kwaliteiten.
Hierdoor is een beter overzicht ontstaan van mooie en minder mooie deelgebieden en hun
betekenis voor Zoutkamp. Zo wordt bijvoorbeeld de oude dorpskern van Zoutkamp beter zichtbaar
gemaakt ten opzichte van omringende gebieden. Niet alleen door het terugbrengen van de
vestingstructuur, maar ook door nieuwbouw aan de Woldringhstraat. Het karakter van en het
onderscheid tussen de deelgebieden vormen een goede basis voor de aanpak van projecten.
Masterplan
Om te bepalen hoe de deelgebieden en het gebruik ervan moeten worden aangepakt, wordt de
structuurschets verwerkt in een masterplan. Het masterplan is een noodzakelijke onderbouwing
om de projecten op elkaar af te stemmen en subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Het is
ook bedoeld om strategische keuzes te kunnen maken en om te bepalen in welke volgorde de
projecten de komende jaren moeten worden uitgevoerd.
Reeds in uitvoering
Inmiddels zijn de volgende projecten besproken met de bevolking van Zoutkamp en in uitvoering
genomen:
 De aanpak van de Wilhelminastraat/Woldringhstraat e.o. en het laatste deel van de
Churchillweg.
 De realisatie van de tweede fase vestingstructuur in aansluiting op de eerste fase.
Hoe nu verder
De structuurschets wordt nu met een eenvoudige procedure vastgesteld, omdat het gesprek met
de burgers straks met name moet gaan over de uitvoering van de verschillende deelprojecten
zoals:
 De invulling van het voormalige Heiploegterrein, met (senioren-)woningen en de nieuwbouw
aan de Woldringhstraat. (start 2004). Voor de invulling van het Heiploegterrein is op dit
moment een bestemmingsplan in voorbereiding.
 Voor 2004 staat op stapel de aanpak van de Reitdiepskade, het Korte Hoofd en bijbehorende
voorzieningen, een wandelpad door de Reitdiepssluis, het aanpakken van het plein rondom ZK
’86 en de Sluisweg en Schoolstraat.
 In de periode 2005-2006 wordt de herinrichting van het Dorpsplein aangepakt.
Procedure
De structuurschets ligt met ingang van vrijdag 17 oktober 2003 tijdens openingstijden (9.00 tot en
met 12.00 uur) 4 weken ter inzage op het gemeentehuis van De Marne, R. Ritzemastraat 2 te
Leens. Desgevraagd ligt de structuurschets gedurende genoemde periode van 4 weken drie
aaneengesloten uren per week buiten kantooruren ter inzage. Gedurende de termijn van ter
inzagelegging kunnen ingezetenen en in de gemeente natuurlijke en rechtspersonen hun
zienswijze omtrent de structuurschets kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente De Marne.
Informatie
Indien u meer informatie wenst over de Structuurschets Zoutkamp dan kunt u zich wenden tot de
heer A. Dijkstra, taakveld grondbeleid, tel. 0595-575550.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne.
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DORCA HULP
Nationale voedselactie
“Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven” zegt de Here Jezus in Mattheus
25. Daarom houdt de christelijke hulporganisatie Dorcas Hulp Nederland van 2 tot en met
9 november voor de achtste keer de Nationale Voedselactie. Ook in onze gemeente willen
we ons inzetten voor de allerarmsten in Oost-Europa door samen voedsel in te zamelen.
Op 26 oktober 2003 zullen er boodschappenlijstjes uitgedeeld worden bij de uitgang van
de kerk. We hopen dat u mee gaat doen. Van de producten worden voeselpakketten
gemaakt. De volgende producten gaan hierin:
3 pakjes droge soep
1 pakje cacao
1 pakje droge kruidenmix
2 kg suiker
1 pak/doos brinta e.d. (ontbijt)
2 doosjes (fruit)thee
1 pak theebiscuit
3 pakken macaroni (pasta)
1 pak vruchtensap (1,5 liter)
1 kg (jodiumhoudend) zout
2 plastic flessen zonnebloemolie
1 pot pindakaas of jam
1 blik groente a 800 gram
1 pakje kaarsen (2 a 3 stuks)
1 blik witte of bruine bonen a 800 gram 2 tandenborstels
1 blik vruchten a 800 gram
1 tube tandpasta
2 kg gebroken rijst
(i.v.m. douanevoorschriften s.v.p. geen andere producten inleveren!)
Oost-Europa
De economische situatie in veel Oost-Europese landen blijft slecht. Vooral bejaarden,
alleenstaanden en invalide mensen in Oost-Europa hebben het erg moeilijk. Zij hebben
nauwelijks geld om voedsel te kopen. Het is echt een strijd om te overleven. Door
duizenden medemensen in landen als Rusland, Albanië, Roemenië, Oekraïne en Moldavië
een voedselpakket aan te bieden , kunnen we een getuige zijn van de liefde van de Here
Jezus. De mensen, die tijdens de winter een pakket ontvangen, ervaren dat als een
enorme bemoediging. Helpt u mee?
U kunt uw producten voor een voedselpakket inleveren op woensdag 5 november vanaf
16.00 -17.00 uur bij de Gereformeerde kerk of vanaf 16.00-17.00 bij de Hervormde kerk.

Lieve mensen, bedankt!
Namens de familie Bulthuis bedanken wij iedereen voor de bloemen, kaarten, telefoontjes
en andere gelukwensen, die van ons 60-jarige huwelijksfeest een onvergetelijke dag
hebben gemaakt.
En niet te vergeten Restaurant Suyderoogh en voor het bedienend personeel een 10+.
Familie J. Bulthuis, De Schans 47
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Bericht van de stichting Help de Polen

Schooltassen en rugzakken gevraagd
Eind april ging een delegatie van onze stichting naar Roemenië om te controleren waar al
onze hulpgoederen die we het afgelopen anderhalf jaar gestuurd hadden gebleven waren.
Allereerst bezochten we Cluj-Napoca waar we veel kleding en ziekenhuismateriaal
brachten en een compleet kerkinterieur vanuit Groningen heen verplaatsten. De kleding
wordt verkocht in kleine winkeltjes voor een klein prijsje en met de opbrengst daarvan
wordt een apotheek gesteund waar drie keer per week een arts gratis de mensen (de
allerarmsten) onderzoekt en gratis medicijnen verstrekt. We hebben een kerkdienst
meegemaakt op de stoelen die we zelf gebracht hadden. Het preekgestoelte werd gebruikt
zoals we dat gewend zijn, maar het doopvont werd als collectebak gebruikt. Dopen doen
ze gewoon met een groenteblik en we waren een ogenblik bang dat het kind zou
verdrinken. Alle tafels en stoelen zagen we weer terug. In een internaat hadden ze onze
oude houten stoelen netjes met stof overgetrokken. Alleen aan de metalen poten kon je
nog zien dat ze bij ons wegkwamen, want die moesten nog overgespoten worden.
Daarna naar Oradea waar we een project van straatkinderen ondersteunen en een groep
zigeuners die nu in een geimproviseerd schooltje les krijgen. Overdag de kinderen en ’s
avonds de ouders. Vooral bij de zigeuners is er grote moeite om orde te houden. Je moet
er als een generaal voorstaan vertelde Janusz Hermans en je zit regelmatig onder de
luizen of schurft. Voor deze groepen is grote behoefte aan schooltassen of rugzakken. En
natuurlijk allerlei schoolmateriaal. Onder leiding van de Lutherse kerk is er een school
opgericht voor de allerarmsten en daar hebben we tafels en stoelen heengestuurd plus
een complete verwarmingsinstallatie die we in Drachten waar een school afgebroken werd
op de kop konden tikken. Alles werkte perfect. We waren dankbaar en blij dat we deze
mensen konden helpen met al ons afgedankte materiaal. We willen wel doorgaan met dit
werk maar onze financiën raken uitgeput. Een vracht naar Roemenië kost nu nog zo’n
3000 euro. Als de tol in Duitsland per 1 november wordt ingevoerd komt er 1000 euro bij.
Hebt u nog kleding of ander materiaal dan kunt u dat elke laatste dinsdag van de maand
inleveren van 13.00-16.00 uur in ’t Anker, Gereformeerde Kerk, Verbindingsweg 1,
Zoutkamp. Als u ons wilt steunen met giften, graag op rekening 335217605 t.n.v. Aktie
Polen. Voor meer informatie Kina Zuidema-Postma (401856) of Trijn Zijlstra-Van Dijken
(402153). Voor grotere dingen b.v. 1 pers. bedden en ledikanten is het contactadres:
B. Visser, tel. 401306.
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