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Iedereen verleent belangeloos zijn medewerking ! 
 
 
 
 

!! BELANGRIJK OM TE WETEN : 
 
 
Copy voor "De Schudzeef" dient een week voor de verschijnings-
datum* te worden ingeleverd bij:  
 
 ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP  
 of 
 EPPO LUKKIEN BAKERSSTRAAT 3 ZOUTKAMP 
 
 
 
*Geplande verschijningsdata: 21 augustus 
      16 oktober 
      13 november 

      18 december 
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 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
-BAR "DE FUIK", Churchillweg 2, tel.402006. Maandags gesloten. 
-Bistro ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742. Di. gesloten. 
-BLOEMBOETIEK "KIMCHA", Churchillweg 9, tel. 402100, Ma.      

 gesloten 
-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 
-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 
-COSMETICS YVONNE, Dorpsplein 3. Behandeling op afspraak. Tel. 
 402417. 
-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Dorpsplein 1c. 
-HAARMODE ZOUTKAMP, Sluisweg 2a, tel. 402659. Ma. gesloten. 
-H.C.R.'t REITDIEP, Dorpsplein 1. Di. gesl. tel. 402426. 
-JAN v/d HEIDE, vishandel. Kraam bij de dijk, tel. 402131. 
-MAKELAARDIJ LAUWERSLAND taxatie, verzekeringen en hypotheken, 
 Spuistraat 22, tel. 0595-401343, fax 402510. Ma. t/m vrij    
 09.00-17.00. Zaterdags gesloten. Buiten kantooruren na       
 telefonische afspraak. 
-JOGCHUM EN FREERKTJE ZIJLSTRA tweewieler- en kado-shop.  
 Churchillweg 26. Dinsdags gesloten behalve in het toeristen  

 seizoen. Tel. 401374; fax 401374. 
-KAPSALON "TRENDY", Churchillweg 9, tel. 401011 ma. gesloten. 
-KEGELHUIS "DE ZEEAREND", Dorpsplein. Op afspraak.  
 Tel. 401515. b.g.g. 05951-4111. 
-MEERMARKT, Dorpstraat 1, tel. 401382. Iedere dag open. 
-PALINGROKERIJ POSTMA. Reitdiepskade 21a. Tel.0595 402177. 
 open vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 
-PIZZERIA l'ANCORA, Sluisweg 8, tel. 402800. Ma. gesloten. 
-'t SNUUSTERHOUKJE. Zie poppentheater. 
-POPPENTHEATER "EYA POPEYA". Open wo.- en zaterdag van 15.00  
 tot 16.00 na plaatsbespreking. Havenstraat 3. Tel. 401830. 
-POSTKANTOOR, Bakkersplein 4, tel. 402232. Di.middag gesloten. 
-RABO-bank, Dorpsstraat 5, tel. 401671. Open: ma-, di-, wo-,  
  do- morgen tot 12.00. Vrijdag 09.-12.00 en 13.30-18.00. 
-"DE ROUSANT" camping en feestzaal, Nittersweg 8. Tel.        

 402500. 
-REDERIJ ZOUTKAMP, boekingskantoor 'bruine vloot' Spuistraat  
 22. Tel. 0595401557. Fax 402510. 
-STOUTMEYER b.v. schildersbedrijf, Havenstraat 2, tel. 401378. 
-TOXOPEUS ANSICHTKAARTEN. Bakkersplein 4, tel. 402232.  
 Dinsdagmiddag gesloten. 
-TOXOPEUS zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729. 
-VOLBEDA BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b. Tel.0595      
 402410. 
-WOBBEN & DEKNATEL sanitair, loodgieter, verw., hengelsport,  
 Sluisweg 3, tel. 401683. Dinsdagmiddag gesloten. 
-WODDEMA Tweewielercentrum, Schoolstraat 2, tel. 401320.      
 Dinsdagmiddag gesloten. 
-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957  fax   
 402714.  

 Open: ma t/m vrij. 09.00-17.00 's Zomers ook zaterdags       
 van 10.00-12.00 en 13.00-16.00, zondags van 13.00-16.00. 
-VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP, Reitdiepskade 11, tel. 401957. Open 
 van 1 april tot 1 november. Voor Openingstijden: zie VVV. 
-OPENBARE BIBLIOTHEEK, Vishalstraat 6. tel. 0595-402750 
 open ma. 14.30-17.30 Do. 14.30-17.30 en 18.00-20.00 
-ZIEZO, Dorpsstraat 44, Zoutkamp 
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voorwoord 
 

Dit is voor ons de laatste Schudzeef van deze periode. We hebben namelijk vakantie in de maand 

september.  

De schoolvakanties zijn alweer op de helft. Velen van u/jullie zijn op vakantie geweest. Heeft iemand 

nog iets leuks beleefd, schrijf het op en stuur het naar de Schudzeef. Wij zijn blij met uw/jullie 

vakantie reaktie.  

Het muziekfestival dat zaterdag 14 juli werd gehouden, was een succes. Echter één ding zorgde 

ervoor dat er een schaduw over deze avond viel. De nieuwe boompjes die geplant zijn aan de 

Sluisweg (Rabobank/Deknatel) werden vernield. Waarom ??!! Dit is ook zinloos geweld. Probeert 

men het dorp leuk aan te kleden, zijn er een paar vandalen die dit vernielen. 

 

We missen onze vaste rubrieken, jammer genoeg, waarschijnlijk i.v.m. de komkommertijd. 

Desondanks hebben we toch, volgens eigen zeggen, leuke copy. We hebben natuur, cultuur, iets 

culinairs, sport en politiek. Voorwaar veel leesvoer. 

 

De redactie. 
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HET VOORMALIGE BEDRIJVENTERREIN VAN HEIPLOEG.Fout! 
Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 

 

Alle bedrijfsactiviteiten van Heiploeg zijn recent beëindigd maar dit brengt wel het een en ander 

teweeg. 

Wij krijgen dan ook mededelingen vanuit de bevolking van stankoverlast. 

Zoals bij u thuis een koelkast, welke na jaren gebruik wordt uitgezet, is hier, in het groot, van een 

vergelijkbare situatie sprake. Hierdoor ontstaat in de omtrek waarneembare overlast. Dit zal nog 

worden versterkt doordat het rioleringssysteem niet meer of uiterst minimaal, alleen bij regen, 

gebruikt wordt. Veel zgn. stankafsluiters zullen droog komen te staan waardoor rioollucht vrijelijk 

kan ontsnappen. Er worden weliswaar maatregelen genomen om dit te voorkomen maar of dit 

voldoende is moet blijken. 

In vrijwel alle gebouwen is sprake geweest dat zij direct gebruikt zijn in de keten van een 

voedingsproduct. Hoewel het nodige is gedaan om e.e.a. schoon op te leveren is het ondoenlijk dit zo 

uit te voeren dat er geen resten achter blijven. Men mag verwachten dat dit een aantrekkende werking 

heeft op minder gewenste dieren in ons leefmilieu. 

 

Hoewel wij voornemend zijn de nodige maatregelen te treffen is ook overlast hierdoor niet uit te 

sluiten. 

Het gehele complex zal afgesloten worden van elektra, gas en water. Op diverse plaatsen blijven 

echter nutsvoorzieningen gebouwen en kasten aanwezig. Afsluiting hiervan is i.v.m consequenties 

voor het dorp niet mogelijk. 

 

In veel gebouwen is sprake van gevaarlijke situaties bij betreden: kuilen en gaten in vloeren, niet 

betreedbare ruimtes met schijnbaar vloeren wat niet draagbare plafonds zijn enz. enz. 

Het bovenstaande moge voor u duidelijkheid verschaffen dat er om meerdere redenen sprake is van 

een complex met situaties waar men zich niet moet bevinden. 

Wij hebben dan ook maatregelen getroffen om dit te bereiken: 

Afsluiting d.m.v. een hek en borden met Verboden Toegang. Het helemaal onmogelijk maken is 

echter niet doenlijk. 

 

Op de spelende jeugd zal een aantrekkende werking uitgaan van een dergelijke omgeving. Zelfs niet 

uitgesloten mag worden dat volwassenen, om welke reden dan ook, een kijkje gaan nemen 

Een dergelijk voorbeeld-gedrag zou betreurenswaardig zijn. Wij willen het verzoek tot u richten uw 

kinderen van het gevaarsaspect op de hoogte te stellen. 

 

Het gemeente bestuur van De Marne. 
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DE DAG VAN DE OUDEREN IN DE GEMEENTE DE MARNE 

 

Hierbij delen we u mede dat op donderdag 7 oktober 1999 een dag voor de ouderen in onze gemeente 

De Marne wordt georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in het Kronkelhuis in Kloosterburen. 

U kunt de datum alvast vastleggen in uw agenda. Het wordt een hele gezellige dag met veel 

activiteiten. Nadere gegevens volgen in de Hogelandster of in u “De Schudzeef”. 

 

De ouderenraad in De Marne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BEACHVOLLEYBAL 
 

Weken van tevoren zitten we bij elkaar met veel enthousiasme het draaiboek door te nemen. Moet er 

nog iets veranderd worden, zijn er dingen die niet meer kunnen of hoeven. Vorig jaar is het een beetje 

misgelopen. Wereldkampioenschap voetbal waren we vergeten. En gezien het feit dat dan vele 

sportievelingen voor de buis zouden zitten is het evenement op het laatst toch nog afgeblazen. Jammer 

natuurlijk maar..... 

 

Dit jaar, 1999, de vooruitzichten zijn gunstig. Geen “vergeten” activiteiten maar wel zomers weer. Dit 

zou toch echt een succes kunnen worden. Als je ziet hoeveel jeugd er in Zoutkamp woont, zouden er 

genoeg ploegen zich kunnen opgeven. 

 

We moeten nog van alles regelen, het zand, het vervoer, vrijwilligers, affiches, toestemming van de 

gemeente, financiën regelen, nieuw materiaal. Het is hartstikke leuk maar het vergt toch veel tijd. 

Maar ach wat geeft het, het belooft dit jaar goed te gaan met misschien wel veel deelnemers. 

 

En dan is het zover, Zaterdag 24 juli (er hebben zich nog maar 8 teams opgegeven, maar ach wie 

weet, stromen straks de aanmelders wel binnen). Om 13.00 uur komen de jongens van Loonbedrijf 

Geertsema langsrijden. Grote kippers met veel, heel veel, zand. Dit wordt mooi uitgelegd op het plein. 

Het machtigste is nog die grote shovel. En binnen een korte tijd liggen er 2 speelvelden klaar op het 

dorpsplein. Nu komt het op echte “mankracht” aan. Dikke palen, geleend van Postma en Co, moeten 

de grond in om er vervolgens de netten tussen te spannen. Onze mannen (Jan, Tabo en Jan Willen) 

zijn inmiddels hierin zo ervaren geworden, zodat deze er ook binnen de kortste keren klaar staan. Nu 

nog de velden afmeten en nog een beetje afwerken. 

 

Tijd om te beginnen. Gelukkig heeft er inmiddels nog een goede en gezellig team zich aangemeld om 

aan dit festijn deel te kunnen nemen. Het valt al met al dus wel een beetje tegen. Zoveel jongelui en 

sportievelingen in ons dorp. Ze waren misschien wel met z’n allen naar het strand want het was 

tenslotte prachtig beach(volleybal) weer. 

Het ging er vaak fanatiek aan toe maar vooral het plezier, de lol, was aanwezig. 

De ploeg Veltrop is 1e geworden, knap werk! 
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Om 20.00 uur is het afgelopen. Frieda dankt iedereen en wij willen Frieda bij deze nogmaals hartelijk 

danken. Zij gaf verslag vanuit een mooie trailer van Firma Visser Transport. Fijn, dat we de trailer 

ieder jaar weer mogen gebruiken. Veel handen maken licht werk. Met de veger en schop en grote 

machines maken we het plein weer schoon. Na inspannende arbeid verricht te hebben eindigen we 

met welverdiende “fris”. Gezellig. 

 

We hebben het weer gered. Met we bedoelen we: Alle vrijwilligers die zo aardig waren om te helpen 

bij het klaren van deze grote klus (iedere keer maar weer). Hartelijk bedankt. Ook diegene die zich als 

ploeg hebben opgegeven, want zonder jullie zouden we de moed echt verliezen.  

 

Na een spannende finale zag de eindstand er als volgt uit:  

   1. Team Veltrop uit Zoutkamp 

   2. Team Knol uit Leens 

   3. Team Kamminga uit Uithuizen 

   4. Team Klaziena Bolt 

   5. Team Wendy 

   6. Team Zijstra/Nienhuis/Tadema 

   7. Team Hofman 

   8. Team Postma/Moes 

   9. Team Visser/Zijlstra/Veenstra 

 10. Team Bolt/Lukkien 

 

Ook hartelijk bedankt: 

Dolf Toppen voor de muziek 

de scheidsrechters en de tellers 

alle vrijwilligers voor en na de wedstrijden 

alle omwonenden 

onze sponsors:  HCR 't Reitdiep 

  Vereniging Dorpsbelangen 

  Handelsvereniging 

 

We hopen dat alle deelnemers het een leuke dag hebben gevonden en graag tot het volgend jaar. 
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EEN VRAAGJE!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Rare wezens vind ik ze, de vleermuizen die iedere avond voor ons huis vliegen, constant achter elkaar 

aan. Wat dit betekent en wat ze hier doen is voor mij een raadsel. 

Misschien is er iemand die mij daarop een antwoord kan geven!? Het leukste zal zijn als het antwoord 

de volgende keer in “De Schudzeef” geplaatst kan worden (we gaan er een maand tussenuit, dus er is 

tijd zat). Wie heeft er verstand van vleermuizen. Schrijf ons!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Dorpsbelangen 

Zoutkamp organiseert 
 
 

 
 

ROMMELMARKT 
 

en  
 

vrijmarkt voor jonge en oudere 
Zoutkampers 

 
 

op zaterdag 28 augustus a.s. 
 

aanvang 13.00 uur 
 

op het Marneplein 
(Wilhelminastraat) 

 
 
 
 
 
 

Inlichtingen: Sjaak Muller tel. 0595-402267 en Bartelt Smidt 0595-401766 
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Nieuws van Dorpsbelangen 
Zoutkamp 

 
 

Grunniger Aovend 

 

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp organiseert voor u een Grunniger Aovend. 

Deze avond is in eerste instantie voor onze leden en zal gehouden worden op zaterdag 6 november 

a.s. aanvang 20.00 uur in HCR 't Reitdiep.  

 

Deze gezellige avond zal worden verzorgd door de Eemsmond Zangers, deze groep zal, zoals de 

naam zal doen vermoeden, niet alleen zingen, maar ook andere optredens verzorgen.  

 

De kaarten zijn op woensdag 13 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur gratis te verkrijgen in HCR 't 

Reitdiep voor alle leden van onze vereniging. Per lid kunnen er twee kaarten worden opgehaald.  

 

Als er daarna nog kaarten over zijn kunnen deze worden gekocht door niet-leden voor fl. 5,-- per 

kaart. 

 

Het belooft een gevarieerde en gezellige avond te worden voor jong en oud. 

 

Klachten  

 

Klachten die dringend verholpen moeten worden kunt u rechtstreeks aan de gemeente doorgeven. 

 

Voor groen kunt u bellen: 401605, 

 

Dit nummer is voor bijv. omgewaaide bomen en takken die in de weg liggen en opgeruimd moeten 

worden en andere storende zaken. 

 

Voor wegen, riolering en afvalstoffen kunt u bellen: 571541  

 

Dit nummer is voor gaten en verzakkingen in trottoirs en wegen, verstoppingen in het hoofdriool en 

andere calamiteiten.  Wat afvalstoffen betreft is dit nummer voor o.a. kapotte en het niet ledigen van 

containers. 

 

 

 

Dus:  ROMMELMARKT EN VRIJMARKT 28 AUGUSTUS 

  

 GRUNNIGER OAVEND 6 NOVEMBER 
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KEUKENGEHEIMEN 
 

Of ik  even een stukje wil schrijven over Theater te water, een soort recensie. 

Een recensie is toch een beoordeling?  Dan kan ik kort zijn, het was heel leuk. 

Dan nu het stukje. 

 

Gezien op 21 juli jl. het toneel gebeuren “Keukengeheimen” gebracht door Theater te Water. 

 

Vooraf 

Het schip betreden dat ligt aan de binnenhaven. Het ruim instappen waar ± 45 zitplaatsen zijn 

(sinaasappelkistjes e.d.) en zelf thee of koffie inschenken, gaan zitten en wachten tot het ruim vol is.  

Intussen is een aantal mensen druk met thee/koffie zetten, afwassen, opruimen, spullen klaar zetten 

etc.  

Om 20.30 is het schip vol (ik tel meer dan 50 mensen, weinig Zoutkampers!) 

Dan begint een van de mensen die zo druk waren met afwassen hardop te praten.  

Begin van het  

 

+ 

Hoofdgerecht 

Het toneelstuk dat volgt blijkt een verhaal vol intriges, list en bedrog over de rondborstige weduwe 

Rita die een restaurantje heeft en verliefd is op een veel jongere knul en dat kan natuurlijk niet in het 

dorp waar ze woont. Dus wordt er van alles bedacht om deze liefde om zeep te helpen door 

dorpsgenoten, zogenaamde vrienden, de pastoor en andere figuren die hun eigen belangen hebben. Er 

wordt zelfs een andere jongere vrouw zogenaamd zwanger gemaakt (het was nep, ze had een kussen 

onder haar jurk) om die veel te jonge knul van Rita los te peuteren. 

Het wordt allemaal vrij ingewikkeld en ik ben getuige van bij vlagen zeer goed acteren, mooi zingen, 

vechtpartijen, persoonsverwisselingen en Mariaverering, terwijl de kok uien staat te bakken om even 

later als pastoor op te treden. 

Gelukkig, pauze. 

 

Tussendoortje 

Het natje en droogje wordt verzorgd door dezelfde mensen die net nog stonden te spelen en zingen 

Na de pauze, deel 2 

 

Hoofdgerecht  

Nog meer verwarring, wie is zwanger van wie, wie zit er achter wiens geld of rokken aan, wie speelt 

dubbel spel, zal de Heilige Maagd (c.q. de kok) uitkomst brengen? 

Omdat enkele acteurs een dubbelrol spelen is het vliegen en rennen door het ruim, van voor naar 

achter, een deur door, andere kleren aan, buiten om het schip lopen om aan de goede kant weer in de 

goede rol op te komen. Omdat het geheel zich in zo´n kleine ruimte afspeelt, ben je er als publiek heel 

dicht bij betrokken en dat maakt het zeer vermakelijk. 

Aan het eind krijgt Rita natuurlijk toch haar zin, nadat ze eerst nog bijna met een ander moest trouwen 

(en daarbij helaas voor sommigen haar bloesje moest dichtknopen, het uitzicht werd een stuk minder). 

De schijnzwangerschap wordt weer een platte buik en de grote boosdoener krijgt op z´n donder.  

Met een prachtig meezinglied komt het 

 

Nagerecht 

De toeschouwers kunnen nog wat napraten bij een pilsje (wijntje), geserveerd door leden van de 

toneelgroep. 

 

Nu ik het eens nalees is er voor iemand die er niet geweest is waarschijnlijk geen touw aan vast te 

knopen. Volgende keer dus zelf gaan kijken, je hebt een prachtige avond. 

Dus toch een recensie? 

 

JDS 

 

 


