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Voorwoord 
 

Natuurlijk was en is de bibliotheek het gespreksonderwerp van de afgelopen dagen. Het 
plan van de gemeente om de bieb in ons dorp maar te sluiten heeft nogal wat stof doen 
opwaaien! Vele dorpsgenoten gaven dan ook gehoor aan de oproep van het actiecomité 
om de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. Dat had kennelijk wel effect, want dit 
volstrekt onzinnige plan wordt pas medio september weer op de gemeenteagenda gezet. 
Tot die tijd maar opletten en alert blijven dus! Wat natuurlijk ook actueel begint te worden 
zijn de jaarlijkse pinksterfeesten, het programma vindt u in deze schudzeef. Ook de altijd 
actieve speeltuinvereniging heeft deze editie nieuws. De spelweekcommissie heeft 
eveneens nieuws te melden en, zeer belangrijk, de mensen van het Vlaggetjesdagcomité 
zoeken vrijwilligers. O ja, er is ook weer een gedicht aangeleverd....... 
Veel leesgenot namens de redactie 
 

Colofon 
 
Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
Hink Horneman tel. 433333 Redactie 
Erna Knol tel. 401447 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 27 juni. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 18 juni. 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,  
bij voorkeur per mail of op diskette. 
E-mail adres: schudzeef@planet.nl 
 
Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 
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Agenda 
 

wo. 21 mei Vergadering vrijwilligers Pinksterfeesten 
 Lokatie: De Kegelbaan. Aanvang: 20.00 uur. 
 

za. 31 mei Damestoernooi SV Zeester te Zoutkamp 
 Gemeentetoernooi te Eenrum 
 

wo. 4 juni Jaarvergadering Speeltuinvereniging 
 Lokatie: Deurenloods. Aanvang: 20.00 uur. 
 Zie de agenda elders in deze Schudzeef. 
 

do. 5 juni Lauwersmeermars 
 

do. 5 juni Publieksavond Revitaliseringsplan Zoutkamp 
 Lokatie: Gemeentehuis Leens. Aanvang: 19.30 uur. 
 Zie voor de agenda elders in deze Schudzeef. 
 

vrij. 6 juni Aanvang Pinksterfeesten. 
 Zie het programma elders in deze Schudzeef. 
 Voetbalwedstrijd Oud Zeester – Nieuw Zeester 
 

ma. 9 juni Vlaggetjesdag  
 

vrij. 20 juni Remmelt-bokaal te Vierhuizen (SV Zeester) 
 

za. 30 augustus BB-toernooi (SV Zeester) 
 

za. 6 september “Dag van de Garnaal” op Lauwersoog 
 

za. 6 t/m vrij 12 september Lichtweek Zoutkamp. Thema: Sprookjes. 
 

Exposities in het Visserijmuseum: 

5 april t/m 1 nov.   “Redders en reddingen rondom Zoutkamp” 
5 april t/m 7 juni   Foto-expositie Dia Veenwijk. Thema: Zoutkamp. 
8 juni t/m 15 aug.   Expositie schilderijen Trijn Zwerver. Thema: waterland. 
16 aug. t/m 31 okt.   Expositie schilderijen Theun Visser. 
 
Een tip van Dorpsbelangen: Sluit deuren en ramen af bij het verlaten van uw auto!  
Zoals het spreekwoord zegt: een gewaarschuwd mens telt voor twee! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oud papier 

In de maand april is er 7440 kilo oud papier opgehaald. In mei 7180 kilo. Bedankt! 

Opening taakveld burgerzaken 
gemeente De Marne 

 

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 
2003 is het taakveld Burgerzaken elke 
woensdagmiddag geopend van 14.00 tot 
18.00 uur.  
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Jaarvergadering Speeltuinvereniging “De Regenboog” 
Op woensdag 4 juni 2003 om 20.00 uur in De Deurenloods, Reitdiepskade 1 

 

Agenda 
1. Opening 
2. Notulen/jaarverslag 
3. Verslag penningmeester 
4. Verslag kascommissie 
5. Benoeming nieuw kascommisssielid 
6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Trea Vos en Hennie Homan. 
Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

Pauze 

7. Speeltuinnieuws 
8. Rondvraag 

9. Sluiting 
 

Het bestuur: Piet Landman (voorzitter), Trea Vos (secretaris), 
Hennie Homan (penningmeester), Peter Postma en Miranda Biesterveld. 

 

Pinnen bij de Rabo in Zoutkamp 
 

Het is wel even wennen,  
we hebben een nieuwe manier van pinnen. 
De Rabo kon hier niet verder gaan, 
dus moeten wij nu buiten staan. 
Wij met z’n allen als aandeelhouders, 
kijken nu mee over andermans schouders. 
Het is trouwens wel gepast, 
steeds lees je, “sorry voor de overlast”. 
Voor de stoep, nou dat valt wel mee, 
maar met de rest zijn we niet tevree. 
’s Morgens moet je er niet wezen, 
want dan kun je er niks van lezen. 
Dit probleem is anders heel simpel en klein, 
een luifeltje er boven zou al een oplossing zijn. 
Misschien iets voor de Rabo om te overwegen, 
en dan hebben wij geen last van zon of regen. 
Vooral de ouderen zijn het hier mee eens, 
maar ja, ’t is Zoutkamp en geen Ulrum of Leens. 
De kans dat wij het hier zo krijgen is heel klein, 
want ja, verschil dat moet er zijn. 
Nou, dat nemen we dan maar voor lief, 
maar los dit op voor ons gerief. 
Qua kosten wordt het vast niet duur, 
en halen wij ons geld droog uit de muur. 

 
 

 

Nieuws van de ZAC 
 

De Zoutkamper Activiteiten Commissie zoekt nieuwe bestuursleden. Omdat de huidige 
bestuursleden i.v.m. werkzaamheden niet altijd beschikbaar zijn voor de geplande activiteiten. Wie 
meldt zich aan, en wil meewerken aan een “levendig” Zoutkamp?!  
Opgave bij Karina Lukkien (Spuistraat 22, tel: 401284), Andries Zuidersma (Café De Boeter, tel. 
401314) of Siena Sloot (Churchillweg 46, tel.402394). 
De licht/feestweek is in 2003 van zaterdag 6 t/m vrijdag 12 september. Het thema is ‘Sprookjes’. 
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Nieuws van het wandelfront 
 

Zoals jullie wel weten, zijn Tineke, Siena en ik (Anja) weer aan het lopen. Wilt u wel geloven, dat 
het dit jaar helemaal niet zo lekker gaat als vorig jaar?! Wij houden het er maar op, dat het komt 
doordat we alle drie een jaartje ouder zijn geworden en spreken ons zelf moed in. Wij zijn op 1 
april begonnen te oefenen. Korte afstanden. Voordat we de Lauwersmeermars (65 kilometer op 
één dag) lopen op 5 juni, lopen wij als training vijf keer kollum heen en terug. Dat is ongeveer 32 
kilometer per keer. Dan moeten we dus op 5 juni nog 33 kilometer verder…. We komen ook door 
Zoutkamp, dus mensen bij deze, moedig ons wat aan met muziek en vlaggen. Als we goed op 
schema zijn, hopen we tussen 16.00 en 17.00 uur in Zoutkamp te zijn. We starten ’s morgens om 
5.00 uur.  
Met de oefeningen naar Kollum komen we onderweg van alles voorbij. Ongeveer op de helft is een 
bank om te rusten. Hoe verder je loopt hoe gezelliger het wordt. Eerst is er een dikke geit, die ik 
‘Sikje’ heb genoemd. Hij staat er elke week en lust graag een hondenkoekje van Tineke. Dan volgt 
er nog een bankje met de tekst “Rust Gerust” en dan nog een peerdje (paard) dat ook graag een 
hondenkoekje lust. Tenslotte komen wij dan bij de brug van Kollum. Gelukkig…! Dan gaan we bij 
Maritha, de dochter van Siena, in haar videotheek een heerlijke bak koffie drinken met lekkere 
koek, en na ongeveer 1 uur rust, lopen we de hele route terug. ’s Avonds om ongeveer 20.30 uur 
zijn we dan weer terug. 
Nog even dit. We zijn ook al over een sloot gesprongen en gelukkig zijn we droog overgekomen. 
We hebben ook nog een gezellige babbel onderweg en er wordt gelukkig ook veel gelachen. Wat 
je bij je moet hebben is Red Bull. ‘Krijg je vleugels van’ wordt er gezegd. Wij hebben het nog niet 
gemerkt, maar wie weet…. 
Het verslag van de Lauwersmeermars komt in de volgende Schudzeef. 
 

Tineke, Siena en Anja 

 

De jeugdsoos i.o. ’t Visnet 
 

De jeugdsoos in oprichting ’t Visnet heeft inmiddels een gesprek gehad op het gemeentehuis met 
burgemeester Stam, dhr. M. van Dijk, dhr. R. Smit en met Siena Sloot en Tineke Wolters van 
Dorpsbelangen Zoutkamp. Er bleek voorlopig alleen een hangplek nodig te zijn. Er wordt bekeken 
of de oude jeugdsoos voldoet aan de eisen. De oude jeugdsoos zou open zijn tot september. We 
wachten op antwoord! Er wordt verder nagedacht of er een voortgang op deze plek of een andere 
gaat komen. 
Er is veel overleg nodig, maar wie wat gaat doen? Een goede basis is zeer beslist nodig voor het 
doorzetten van de jeugdsoos. Voor administratie en andere verantwoordelijkheden. Verder rest de 
vraag: is er wel een jeugdsoos nodig!? Uit opgaven voor de geplande uitstapjes bleek weinig 
interesse.  
Voor het eerste uitje naar het Jongeren Theater in de Palingrokerij was weinig interesse. Zijn er 
mensen die mee willen doen?! Graag!  
Is een jeugdsoos van belang voor Zoutkamp, zet je/u er dan voor in. Ouders èn jeugd zelf! 
Dat weten we alleen als je je opgeeft of reageert: bel Freya, tel. 401830. 
 

Diana, Sven, Dominique, Fernando, Fiona, Frank en Isabel, jeugdsoos i.o. ’t Visnet 

 

Jeugdsoos krijg je niet, jeugdsoos maak je met elkaar! 

 
 

 
  

Te koop: visboot + motor, riemen en kleed. 
 Tel. 0595 401331 
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Brief van Dorpsbelangen Zoutkamp en de medewerkers van Bibliotheek Zoutkamp 
aan het college van B&W en de raad van De Marne inzake de sluiting van de 
Bibliotheek Zoutkamp 
 

De berichten over de voorgenomen bibliotheekbezuinigingen hebben ons bereikt. Dorpsbelangen 
en de medewerkers van de bibliotheek in Zoutkamp hebben een brief ontvangen met de 
mededeling dat de vestiging in Zoutkamp wordt gesloten. Op 12 mei ’03 nodigt de gemeente De 
Marne ons uit voor een informatieavond. Dit is mosterd na de maaltijd. Wij zijn niet in de 
gelegenheid gesteld om mee te denken en te praten over de toekomst van ons dorp. Het nieuws 
heeft gewoon via de media zijn ronde gedaan. Deze werkwijze staat haaks op het door beide 
partijen ondertekend convenant. 
 

Zoutkamp 
Vanaf de herindeling in 1990 ziet de toekomst van Zoutkamp er zonnig uit: o.a. een overdekt 
zwembad met een compleet vakantiepark; verfraaiing van de dorpskern; grote uitbreidingsplannen 
buitendijks; een bejaardencomplex op het voormalig Heiploegterrein. Plan na plan, visie na visie. 
Helaas, we zijn plm. 10 jaar en 10 notities van dure bureaus verder en er heeft nog bijna geen 
enkele vernieuwing plaatsgevonden. 
 

Zoutkamp nu… 
Nog steeds een lelijk dorpsplein, het voormalig Heiploegterrein is omgetoverd tot gronddepot voor 
de gehele gemeente De Marne, gevolg: zwaar transport met de daarbij behorende 
verkeersoverlast. De inwoners van o.a. De Schans krijgen een compleet garnalenbedrijf in hun 
achtertuin. Dit betekent opnieuw stankoverlast en verkeershinder. Ook een zand- en 
schelpenbedrijf is (illegaal maar zeker wel bij u bekend) gehuisvest op het terrein aan de 
Reitdiepskade. Deze Reitdiepskade is één van de weinige projecten die de gemeente De Marne 
wel heeft gerealiseerd in Zoutkamp. Het was de bedoeling dat deze kade de uitstraling zou krijgen 
van een wandelboulevard met kleinschalige bedrijfjes. Gezien het bovenstaande is dit dus 
absoluut niet gelukt. Het heeft de burgers veel geld gekost, resultaat nul. De inwoners van 
Zoutkamp en de toerist heeft hier helemaal niets aan.  
Kort samengevat: 
Gronddepot i.p.v. bejaardencomplex, zand- en schelpenopslag i.p.v. wandelboulevard met kleine 
bedrijfjes, en twee garnalenfabrieken i.p.v. één. Gemeente gefeliciteerd! U heeft gefaald. 
 

Dan de boodschap: De Marne moet bezuinigen. Bibliotheekwerk is kostbaar in De Marne. Het 
college besluit om de vestigingen in Zoutkamp en Kloosterburen, en diverse bibliobusplaatsen te 
schrappen. Het enige gebouw in Zoutkamp waarvoor de gemeente zich niet hoeft te schamen is, u 
begrijpt het al, de bibliotheek. Een voorziening die plezier biedt aan jong en oud, man of vrouw en 
386 leden telt op een inwoneraantal van 1227 (gelijk aan het landelijk gemiddelde van 30%). 
Iedere zelfrespecterende vereniging in deze gemeente is jaloers op dit groot ledenaantal. 
Het is een bezuiniging die valt in de categorie paniekvoetbal. Wij vragen ons af met ongeveer 10 
vette jaren hoog conjunctuur in Nederland, waaraan u als gemeente het geld heeft besteed. Zeker 
niet in Zoutkamp, de structuurvisies op papier niet meegerekend. Na jaren van falend beleid 
betalen de burgers van Zoutkamp wederom de rekening. In plaats van uitvoering en realisering 
van plannen in ons dorp wordt er een voorziening geschrapt, die eenmaal weg, ook in tijden van 
welvaart, zeker niet terugkomt. Maar het huidige gebouw in Zoutkamp voldoet ruimschoots aan de 
eisen en de jaarlijkse lasten bedragen maar € 3.784. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
bibliotheek in Eenrum met een jaarlast van € 13.055! 
 

Het college bij monde van wethouder Bakker, vertelt ons via de televisie dat het niet wenselijk is 
om de huidige bibliotheekvoorziening in Zoutkamp in stand te houden. Hij hoeft toch niet te betalen 
voor het leesplezier van een ander! (Waarschijnlijk heeft hij nooit een bibliotheek bezocht, en is 
dus niet op de hoogte, dat zijn werk in de politiek altijd betekent dat je geld uitgeeft aan 
voorzieningen c.q. plezier voor een ander: zwemmen, muziek, voetbal, tennis, school, vervoer, 
onderhoud, fietspad, picknick voorzieningen etc.)  
In het collegevoorstel van 22 april worden veel getallen genoemd. De gegevens zijn voor ons 
zonder de achterliggende stukken, moeilijk op een rijtje te krijgen. De ene keer worden getallen uit 
1998 of 2000 gebruikt. En verderop in de notitie spreekt men over gegevens met peildatum 2003. 
Eén peildatum lijkt ons raadzaam! 
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In variant A speelt de brede school in Leens een grote rol. Het is totaal niet duidelijk wanneer deze 
school er komt. Er wordt in het voorstel geen datum genoemd. Dit voorstel is dus luchtfietserij. 
Maar in variant B, waarin verder geen sprake is van een brede school, wordt eveneens weer 
gesproken over 4 uitbreidingsuren in verband met de brede school. (Alsof het realiseren van een 
brede school geen geld kost, maar dit terzijde) Het is ons niet duidelijk of bijvoorbeeld deze extra 
urenuitbreiding/schoonmaakkosten e.d. in het voorstel zijn opgenomen. En zo zijn er meer 
financiële onduidelijkheden. Het is steeds appels met peren vergelijken. En waarom geen variant C 
of D? Het is nu allemaal zeer willekeurig. 
Verder is het ons niet duidelijk of een bibliobus voldoet aan de gestelde eisen. Over ICT 
voorzieningen en een avondopenstelling in de bibliobus wordt niet gerept! Veel leden maken nu 
gebruik van de avondopenstelling in verband met werk elders. Ook de ruimte in de bus voor 386 
leden in verband met een gestelde eis in uw voorstel “een verblijfsfunctie” lijkt ons zeer beperkt. 
De bibliotheek in Zoutkamp voldoet echter (net als de bibliotheekvoorziening in Ulrum, Leens en 
Eenrum) aan de gestelde eisen in uw voorstel (ledenaantal, school en arts aanwezig in het dorp 
plus een fleurig winkelbestand). En nogmaals: 386 bibliotheekleden!! 
Maar dit alles komt voort uit het feit dat u, geachte gemeente, wilt bezuinigen. U begint willekeurig 
bij de bibliotheekvoorzieningen. Een kwetsbare groep! Indien het water zo hoog aan uw lippen 
staat, is het voor ons als inwoners van Zoutkamp onduidelijk waarom wij in de media berichten 
lezen met voorstellen van luxueuze aard als: 
 

 Parkeerdek Lauwersoog (135.000 euro gemeentelijke bijdrage) 

 Expozee (???? euro) 

 Fietspad Abelstok-Warfhuizen (60.000 euro gemeentelijke bijdrage) 

 Een gemeentesecretaris uit Limburg! 
(voor dit bedrag kunnen inwoners van onze gemeente wel 10 jaar lezen!!) 

 Verhuizing sociale dienst naar Winsum 
(extra structurele jaarlasten huisvesting in een buurgemeente) 

 Bijdrage voor oud- en nieuwfeesten/diverse subsidies 

 Landelijke boomfeestdag 

 en waarschijnlijk nog talloze zaken waarvan wij niet op de hoogte zijn. 
 

Wij zien dan ook niet in dat met het sluiten van onze bibliotheek in Zoutkamp er een einde komt 
aan uw financiële malaise. Een maatregel voor u als bestuurders, een druppel op de gloeiende 
plaat, betekent voor ons dorp het verdwijnen van een zeer belangrijke basisvoorziening voor alle 
leeftijdsgroepen! . Een belangrijke openbare voorziening die tevens voorkomt op uw lijst van 
vergoedingen aan de minima. Wij zien deze actie dan ook als paniekvoetbal, een eenmalige 
kortstondige bezuiniging die verder nergens toe bijdraagt dan alleen afbraak, een falend beleid 
voor het dorp Zoutkamp.  
Geachte College, uw argumenten om de bibliotheek in ons dorp te sluiten, slaan nergens op. 
Volgens u begint de opbouw van Zoutkamp bij het afbreken van de voorzieningen. 
Wij zijn nu pakweg drie verkiezingen verder, met als hoofdthema luisteren naar je burgers.  
Zelfs tijdens de provinciale verkiezingen stond het punt “leefbaarheid in de plattelandsdorpen” 
hoog op de agenda.  
Mocht u door willen gaan met dit absurd plan, dan stellen wij u voor om tijdig een informatie 
bijeenkomst te organiseren in Zoutkamp voor alle betrokken inwoners, zodat politiek De Marne kan 
horen wat de inwoners van Zoutkamp graag willen.  
Geachte politici de door u beoogde bezuinigingen zullen uit een andere hoek moeten komen.  
Wij hopen dat u op uw voorgenomen besluit wilt terug komen. 
 

Met vriendelijke groet 
Namens: 
 

Dorpsbelangen Zoutkamp  Medewerkers Bibliotheek Zoutkamp 
Hiljo Keizer, secretaris   Frieda Buitjes medewerkster. 
 
Ziet op uw zelve! - Onderzoekt alles maar behoud het goede! 
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Rede uitgesproken door Ina Visser tijdens de raadsvergadering 14 mei j.l. 
 

Geachte dames en heren, 
Wij als medewerkers van de bibliotheek in Zoutkamp zijn zeer verontwaardigd over de sluiting van 
de bibliotheek in Zoutkamp en met ons alle leden en inwoners van Zoutkamp. 
De bibliotheek in Zoutkamp zit al jaren op een stabiel ledenaantal van rond de 400 leden. Op het 
aantal inwoners van 1227 is dit 30%, wat ook het landelijk gemiddelde is. Het aantal uitgeleende 
boeken is de laatste jaren alleen maar gestegen en zit nu boven de 14.000 uitleningen in 2002. 
Het argument van de gemeente dat het lezen als vrijetijdsbesteding onderdruk staat gaat voor 
Zoutkamp niet op. Wij merken dat het tijdens de uitleenuren steeds drukker wordt en dat ouders 
kinderen steeds jonger lid maken van de bibliotheek en met de kinderen worden veel ouders ook 
lid. Bij het ledenaantal valt op te merken dat veel volwassenen “meelezers” hebben. Partners of 
huisgenoten lezen op hetzelfde abonnement. 
De gemeente heeft het in haar brief over een aantal maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen. Wij zien niet hoe een bibliobus deze ontwikkelingen adequaat op kan vangen. 
1. ‘De bibliotheek moet een actievere rol spelen in het beschikbaar stellen van informatie.’ De bus 

zal 2 uur uitlenen i.p.v. de 8 uur die nu beschikbaar is. Nu worden gemiddeld 270 boeken 
uitgeleend per week. Dit houdt in dat er 135 uitleningen per uur plaats vinden in de bus. Voor 
het buspersoneel misschien wel haalbaar, maar voor het publiek niet prettig om op deze 
manier een boek uit te zoeken. Door deze drukte zal het personeel geen tijd hebben voor het 
verstrekken van extra informatie aan het publiek. De bus beschikt niet over een 
internetcomputer. Deze wordt veelvuldig gebruikt door jeugd en volwassenen. Via het web valt 
veel over de wereld te weten te komen. Een aansluiting op het internet is echter niet voor ieder 
huishouden betaalbaar. De bibliotheek vormt een financieel haalbaar en prettig alternatief om 
via het internet meer kennis op te doen. 
Ook onze bibliotheek volgt alle nieuwe ontwikkelingen in het beschikbaar stellen van 
informatie, zoals het gratis beschikbaar stellen van bijvoorbeeld de krantenbank en 
uittrekselbank. Of het meedoen met een nieuwe service van de Centrale Discotheek 
Rotterdam “leendirect”. 

2. ‘De dienst verlening aan het onderwijs veranderd.’ Wij zijn hier op ingesprongen door de 
scholen een speciaal abonnement aan te bieden. De twee scholen samen lenen 125 boeken 
uit de bibliotheek die ze regelmatig ruilen. De bus kan met haar veel kleinere collectie deze 
aantallen niet aan. Daarbij komt dat de ruimte veel te klein is om een schoolklas rustig te laten 
zoeken. Voor leesbevorderingsactiviteiten als een klassebezoek zullen de scholen moeten 
reizen naar een ander dorp, wat weer inzet van ouders vraagt. 

In uw beleidskader Onderwijs-Jeugd 2001-2004 ‘Over jeugd gesproken’ staan een aantal 
speerpunten genoemd die haaks staan op uw voornemen:het versterken van de algemene 
voorzieningen voor de jeugd en het bestrijden van achterstanden in de Nederlandse taal. 
Lezen en leesbevordering is hiervan een wezenlijk onderdeel. De Openbare bibliotheek is hiervoor 
een onmisbare schakel. 
Voor de leerlingen die naar het voortgezetonderwijs gaan zijn we de ideale plek om informatie voor 
werkstukken en spreekbeurten te vergaren. De bus naar Groningen stopt tegenover de bibliotheek. 
Veel jongeren lopen voor ze naar huis gaan even bij de bibliotheek binnen. 
Laten we de oudere lezer ook niet vergeten. Deze groep is misschien dan niet zo groot als de 
jeugd, maar het zijn wel de meest trouwe lezers. De bibliotheek is voor deze groep letterlijken 
figuurlijk laagdrempelig. Wat van de bus niet gezegd kan worden. De locatie van de bibliotheek is 
uitstekend, op korte afstand van de bejaardenflat en de dorpskern. 
De gemeente signaleert een aantal knelpunten, te weten: 

 De personele formatie in de vaste vestigingen is slechts minimaal en er is geen ruimte om 
nieuwe taken op te pakken. Door er voor te kiezen om in 2001 de vacature Eenrum/Ulrum niet 
te vervullen (met in het achterhoofd deze bezuinigingen) konden de twee overgebleven 
bibliothecarissen niet alle nieuwe taken oppakken. Dit zal ook zo blijven als onze formatie niet 
uitgebreid wordt. Een clustermanager kan maar een klein deel van onze taken overnemen. 

 Het aanschaffen en up-to-date houden van de ICT-infrastructuur vergt vorse investeringen. In 
2002 zijn de uitleencomputers vernieuwd en is er een inlichtingencomputer voor de 
bibliothecaris aan geschaft. Op dit moment is de ICT-infrastructuur up-to-date. 
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 Het aantal uitleningen ligt ver beneden de norm voor een rendabele vestiging. Waar ligt die 
norm? In 1999 was de norm 14.000 uitleningen per jaar, waar wij aan voldoen. In 2003 is de 
norm ineens verhoogd naar 18.000 tot 20.000 uitleningen per jaar. 

Voor Zoutkamp zal de komende jaren een ingrijpend revitaliseringsplan worden uitgevoerd. Laat 
de gemeente ophouden met geld uitgeven aan plannen die toch niet uitgevoerd worden. Laat ze 
haar basisvoorzieningen op pijl houden. 
Raadsleden, u heeft op onze uitnodiging een bezoek gebracht aan onze bibliotheek. U hebt tijdens 
gesprekken met medewerkers en bezoekers kunnen zien en horen hoe belangrijk de bibliotheek 
voor Zoutkamp is. Wij rekenen er dan ook op dat u dit voorstel van het college niet aanneemt en 
de bibliotheek van Zoutkamp open laat! 
Tenslotte willen wij de voorzitter van de raadscommissie 983 handtekeningen en persoonlijke 
reacties van leden en inwoners van Zoutkamp aanbieden. Hieruit blijkt hoe betrokken de inwoners 
van Zoutkamp zijn. 
Omdat wij de indruk krijgen dat de heer Bakker nooit in een bibliotheek komt bieden wij hem een 
abonnement aan van onze bibliotheek. Misschien dat hij dan gaat inzien hoe fijn het is om een 
boek te lezen. Gezien onze financiële situatie is het een abonnement voor 1 jaar. Het tweede jaar 
zult u zelf moeten betalen, maar dan bent u vast zo enthousiast dat dit geen probleem is. Het is 
een abonnement voor Zoutkamp, zodat u ook ervaart hoe het is om voor de bibliotheek te reizen. 
Dan tot slot nog een aantal vragen: 
 Wat zijn uw plannen met het gebouw? 
 Waarom sluit uw een bibliotheek in een dorp waar nog winkels, scholen en mogelijkheden tot 

de bouw van nieuwe woningen zijn? Is dit in het kader van plattelandsontwikkeling en het 
leefbaar houden van kleine kernen? 

 Wat bedoeld u met het moderniseren en effectiever in zetten van de kernfuncties van de 
bibliotheek? Kan dit niet in Zoutkamp? 

 U verwacht 75% van de leden kwijt te raken. Vindt u het dan verantwoord een bibliotheek te 
sluiten? 

In de Ommelander Courant van 8 mei j.l stond een pagina grote advertentie van de stuurgroep 
Noord. “Bepaalt u mee!” wordt er nadrukkelijk gezegd. Wij willen wel meepraten, maar krijgen de 
kans niet. De beslissingen zijn al genomen. Voor Zoutkamp zal de komende jaren een ingrijpend 
revitaliseringsplan worden uitgevoerd. Laat de gemeente ophouden met geld uitgeven aan plannen 
die toch niet uit gevoerd worden. Laat ze haar basisvoorzieningen op pijl houden. 
 

Onze kinderen zijn ons lief 
 

Acht kinderen spelen er iedere dag bij ons in de straat. Acht prachtige kinderen, waar we er echt 
niet één van kunnen missen. Blijkbaar denkt een groot aantal autobestuurders hier heel anders 
over. Als compleet gestoorde (ja inderdaad, gestoord!!) formule-1-coureurs komen ze hier met een 
waanzinnige snelheid de straat door crossen. 
Nu denkt u: “Ach ja, van die jongeluu mout’n je niks anders verwachen”, of “zeker luu van boet’n 
of”. Nou, vergeet het maar. Bovengenoemde gestoorden komen verdacht vaak gewoon uit ons 
dorp en ze zijn echt niet allemaal jong meer. Je vergeeft het jezelf toch nooit wanneer je een klein 
kind aanrijdt of, erger nog, dood rijdt?! Want echt, de levensgevaarlijke situaties zijn niet meer op 
de vingers van één hand te tellen. Je leert je kinderen het gevaar van verkeer, maar wanneer het 
verkeer niet op je kind let, wat dan? Nu zegt u natuurlijk: “Hol dien kiener den achter ’t hoes”. Ja, 
en voor hoe lang? Tot ze 18 zijn? “Loat ze den op riep speul’n”. Helaas onze Spuistraat kent geen 
stoep. Bent u zelf geen kind geweest? Speelde u altijd netjes op de stoep? Beging u nooit een 
misstap? 
Stoep of geen stoep, in een dorp behoor je voorzichtig en langzaam te rijden. 30 zoals die niet 
gelezen verkeersborden ons vertellen. Natuurlijk is zelfs dit nog veel te hard. Probeer maar eens te 
remmen wanneer er ineens een kind uit een “steegtje” rent of fietst. Dan is het echt bekeken 
mensen. Dan is het afgelopen met onze kinderen. Dan heeft spijt echt geen zin meer. Echt in 1 
seconde kan er niets meer teruggedraaid worden. Natuurlijk geldt dit voor alle straten in ons dorp: 
Denk om onze kinderen!!! 
 
Karina Lukkien 
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Nieuws uit de drogisterij 
 

“Eindelijk weer wat nieuws!”, zullen sommige onder u misschien wel denken.  
Om heel eerlijk te zijn ben ik vorige keer vergeten te schrijven, maar hij is er weer. 

 Vogel tuinen: Het is misschien mogelijk om voor geïnteresseerden een reisje naar de 
tuinen van Dr. Vogel in Elburg te organiseren. Het kan een heel leuk uitstapje zijn met 
een grote groep mensen. Indien u geïnteresseerd bent, vraag dan gerust naar wat 
informatie of geef u op bij Willem. Bij voldoende deelname organiseren wij een 
busreisje naar Elburg. Het programma gaat er ongeveer als volgt uitzien: Ontvangst 
met gratis koffie en cake, filmpresentatie, rondleiding door de tuinen met uitleg, vrije 
wandeling, lunch, workshops (maken van producten van planten die groeien in de 
tuinen) en een bezoek aan het centrum Elburg. Kortom, leerzaam en leuk. Opgeven 
dus!!! 

 Inktjetpatronen: Wij zijn in de winkel gestart met een assortiment inktpatronen voor de 
printers bij u thuis. Ik zal ze zeker niet allemaal in voorraad hebben, maar ik kan ze wel 
dagelijks bestellen. Dus mocht uw typenummer er niet bijstaan, bestel hem dan. 
We werken hoofdzakelijk met het eigen merk WECARE. Deze zijn goedkoper dan de 
topmerken en ze zijn ook voller gevuld met inkt. Tevens is er bij ons de mogelijkheid 
om uw lege patronen in te wisselen. Bij de meeste patronen kan ik ook nog statiegeld  
teruggeven. 

 Suikervrije producten: Velen van u zullen het misschien al wel hebben ontdekt, maar 
er zullen toch altijd mensen zijn die het niet weten. Ons assortiment met suikervrije 
producten zijn we beetje bij beetje aan het uitbreiden, zodat u iets meer keus zult 
hebben in Zoutkamp. Mocht u nog bepaalde artikelen missen, dan mag u ze gerust 
bestellen. 

 Plante System, huidverzorging: In de salon werk ik met een nieuw produkt. 
Wat men al meer ziet op deze markt is het werken met natuurlijke stoffen (gewonnen 
uit de natuur). Deze natuurlijke stoffen komen veel meer overeen met de huid en 
vormen geen barrières voor de daadwerkelijke werkzame stoffen. De huid accepteert 
dit beter……En dus werken ze effectiever op de huid. Ook hebben deze produkten het 
voordeel dat ze overeen komen met Purell waar ik al mee werk sinds twee jaar. 
Plantaardig!!!! Dus het accepteert elkaar en kan samen worden gevoegd. 

 BMI23: Dit is een nieuw afslankproduct en reken maar dat deze een goed effect heeft, 
mits het goed wordt gebruikt. Het werkt heel gemakkelijk: op momenten dat u minder 
wilt eten, neemt u BMI23. BMI23 heeft de eigenschap dat het opzwelt in uw maag en 
dus het hongergevoel wegneemt. Zo kunt u snel en gemakkelijk afvallen. 
Honger weg!!! Vet weg!!! Kilo’s weg!!! Raadpleeg uw drogist. 
Tevens hebben wij een aanbieding met appelslank: Twee halen, één betalen. 

 Babyvoeding: Sommigen onder u zullen het misschien al wel hebben gehoord dat wij 
met voeding in het geheel overstappen naar Frisolac van Friesche Vlag. 
Deze stap hebben wij genomen omdat we regelmatig pakken van Nutricia moeten 
weggooien omdat ze over datum zijn . Dit kost ons veel geld en ook veel ruimte . 
Friso is een evengoed product als Nutricia. Er wordt alleen niet zoveel over gepraat op 
consultatiebureaus. Bovendien is het ook nog iets voordeliger, wat dus weer heel goed 
uitkomt in deze tijd. Haalt u de komende maand een blik Frisovoeding, dan krijgt u er 
tevens een zomerpakket bij voor de baby, bestaande uit zonnehoedje, zonnebril en 
een opblaasbal. 

 

Vriendelijke groet, Willem & Yvonne 
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Nieuws uit de bibliotheek 
 

Nieuwe boeken 
Baantjer, A / De Cock en moord in reclame  detectiveroman 
Chaikin, L / Bittere erfenis    romantisch verhaal 
Cookson, C / De vreemdeling    romantisch verhaal 
Garcia Marquez, G / Leven om het te vertellen  toptien-boek 
Haasse, H / Sleuteloog     psychologische roman 
Lewis, B / Dochters van het verbond 
Nadel, B / Arabesk     detectiveroman 
Perry, A / De man zonder gezicht   detective roman 
Oster, A / Sjans!     verhalen 
Rivers, F / Onbevreesd     bijbelse roman 
Thijssing-Boer, H / Wie goed doet…   familieroman 
Thorvall, K / Naar Parijs     psychologische roman 
Ven-Rijken, R v.d. / Droomvlucht   familieroman 
 

245.4 Nouwen, H / Keerpunt    spiritualiteit 
629.2 Oliver, J / Jamie    kookboek 
786 Wade-Matthews, M / Muziekinstrumenten 
VS 945 Rossem, M van / Amerika voor en tegen 
 

Nieuwe boeken voor de jeugd 
C Balthazar, N / Niets was alles wat hij zei 
A Biessels, C / Tussen Mees en Mol 
AP Bruna, D / Boris de piloot 
AK Freeman, M / Om te smullen 
AK Heens, C / Kris, de blote kikker 
C Horowitz, A / Cayo Esquelito 
A Ross, T / Het geheim van het verdronken dorp 
AK Steggink, D / Kamil, de groene kameleon 
B Verhaegen, M / De verdwenen verteller 
B Wiersema, B / Ontvoering op Urk 
 

Bibliotheek gesloten 
De bibliotheek is gesloten op donderdag 29 mei 2003 (Hemelvaartsdag) en maandag 9 juni 2003 (Tweede 
Pinksterdag). 
 

Tot ziens in de bibliotheek 
 

Kunst in middeleeuwse kerken op het Groninger platteland 
 

In het kader van 'Kunst in Kerken' organiseert Stichting Circuit dit jaar weer een aantal 
tentoonstellingscircuits op het gebied van hedendaagse kunst. De tentoonstellingen vinden plaats 
in middeleeuwse kerken in de provincie Groningen. Het thema van deze  
exposities is dit jaar 'De vrije geest'. De eerste tentoonstellingsreeks vindt plaats op een vijftal 
weekeinden van 24 mei t/m 22 juni. De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 13.00-17.00 
uur. Deelnemende kunstenaars zijn per kerk: 

 Kerk in Den Ham, Isabella Werkhoven, schilderijen    
 Kerk in Garnwerd, Dolly de Rode, schilderijen 
 Kerk in Feerwerd, Annelies Schuls, schilderijen 
 Kerk in Zuurdijk, Marc Woldering, collages 
 Kerk in Pieterburen, Geurt van Dijk, tekeningen 
 Kerk in Saaxumhuizen, Jan de Bruin, schilderijen 
 Kerk in Breede, Ad Kempers, schilderijen 

De toegang is gratis. De feestelijke opening vindt plaats in de kerk van Pieterburen op zaterdag 24 
mei om 13.00 uur. De gedeputeerde van cultuur, Hans Gerritsen, zal het openingswoord houden. 
Er zullen optredens zijn van de dichter Ronald Ohlsen en de pianist/componist Erik Huele die 
onder begeleiding van zang klankkomposities en jazzliederen ten gehoor zal brengen.  
Op deze middag zijn ook de exposities op de andere locaties te bezoeken. 
Voor meer informatie kijkt u op www.stichtingcircuit. U kunt ook telefonisch contact opnemen met 
Circuit via 050-3604265. Vraagt u naar E. Normann. 
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Violen aktie peuterspeelzaal Pinokkio 
 

De violen aktie van onze peuterspeelzaal dit jaar gehouden op 18 maart was een daverend 
succes. De bedoeling was om twee avonden te lopen, maar door een misverstand met de kweker 
kregen we alle bloemen op 18 maart. En nog hadden we geen violen genoeg! Aan enkele straten 
zijn we niet toegekomen, want we waren uitverkocht. Sorry mensen, we hebben jullie straten 
opgeschreven en de bedoeling is om daar te beginnen het volgende jaar, zodat jullie ook kunnen 
genieten van onze mooie violen. 
De opbrengst was 492,10 euro. Hier kunnen we leuke dingen voor doen in de peuterspeelzaal. 
Nogmaals bedankt en tot volgend jaar. 
 

Ouderraad peuterspeelzaal Pinokkio 

 

Revitaliseringsplan Zoutkamp 
 

Eindelijk! Praat mee over het revitaliseringsplan Zoutkamp. 
De provincie heeft ineens door dat er iets moet gebeuren aan Zoutkamp om ons dorp aantrekkelijk 
te maken voor toeristen en bewoners. In de uitnodiging voorr de bevolking in de Ommelander 
Courant van afgelopen donderdag/maandag stond dat ‘voor Zoutkamp de komende jaren een 
ingrijpend revitaliseringsplan zal worden uitgevoerd. Belangrijke onderdelen zijn hier de aanpak 
van het centrum, de herontwikkeling van de Reitdiepskade en het Heiploegterrein alsook het 
zichtbaar maken van de vroegere vestingstructuur’. 
De provincie organiseert daarom op donderdag 5 juni a.s. in het gemeentehuis in Leens een 
publieksavond. Op deze avond kunt u meepraten over de gebiedsuitwerking Noord-Groningen. Het 
thema is: Lauwersmeer. 
Op deze informatiemarkt kunt u informatie vinden over alle plannen en projecten. ovendien zijn 
bestuurders en medewerkers uit de regio Noord in de stands aanwezig om met u van gedachten te 
wisselen. Het programma ziet er als volgt uit: 

19.30 Ontvangst met koffie; de informatiemarkt is open 
20.00 Welkomswoord 
20.05 Visuele rondleiding door de plannen voor Noord-Groningen 

 Toelichting door de Stuurgroep 
 Vragen, opmerkingen en suggesties uit de zaal 

21.30 Hapje, drankje en een gesprek op de informatiemarkt 
22.00 Sluiting van de markt 

De avonden staan onder leiding van Goos de Boer. U kunt zich telefonisch aanmelden op 
telefoonnummer 050-3164859 of stuur de bon uit de Ommelander op. 
 

Munitie gevonden bij restauratie sluis te Zoutkamp 
 

Bij de restauratiewerkzaamheden aan de Reitdiepsluis te Zoutkamp, zijn bij graafwerkzaamheden 
enige handgranaten en resten van een clusterbom boven water gekomen. Afgelopen maandag 19 
mei heeft de EOD de vondsten nader geinspecteerd en bevestigd dat het inderdaad om munitie 
gaat. De munitie is gevonden in een van de zogenaamde stroomkokers. Het scheepvaartverkeer 
ondervindt geen hinder. De aannemer heeft na de vondst de werkzaamheden stilgelegd. Na 
overleg met de EOD is besloten tot een vooronderzoek. De plek waar de munitie is gevonden 
wordt nader onder de loep genomen.Het vooronderzoek start in week 22 en duurt naar 
verwachting 2 week. Gedurende deze termijn ligt het werk stil. Na afloop hiervan is duidelijk 
wanneer het werk weer hervat kan worden. De gevonden handgranaten zijn door het EOD 
afgevoerd en tot ontploffing gebracht. De werkzaamheden moeten in het voorjaar 2004 gereed 
zijn. 
 

 

Vlooienmarkt in Zoutkamp 
Datum en tijd: zaterdag 7 juni tijdens de pinksterfeesten van 9.30 uur - 16.00uur  
Kosten: staanplaats 5 mtr. €10,00, kraam €16,00  
Tijdens de vlooienmarkt vrijmarkt voor kinderen tot 12 jaar. 
Aanmelden: Barteld Smidt, Margrietstraat 5, 401766  
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Officiële opening in augustus 

Uitbreiding Kegelbaan De Zeearend 
 

Het gonst van de bouwactiviteiten aan het Dorpsplein 1d, achter Kegelbaan De Zeearend. 
Eigenaar Gerrit Arkema is druk bezig om De Zeearend uit te breiden met een overdekte tuin en 
terras. Dat gebeurt aan de achterzijde van het gebouw. Tussen de oude zeedijk en zijn pand wordt 
de laatste hand gelegd aan de verwarmde serre waar binnenkort gebarbecued kan worden en 
waar bij mooi weer de deuren open gaan, zodat ook de ruimte van het zonnig en beschut gelegen 
terras benut kan worden. 
Hiermee heeft Gerrit niet alleen de capaciteit van zijn Kegelbaan uitgebreid tot groepen van 200 
personen, maar bovendien bestaat straks de mogelijkheid om meerdere groepen tegelijkertijd te 
ontvangen. Dit alles nog steeds op afspraak. 
De officiële opening is in augustus, maar de primeur krijgen de bezoekers al tijdens de 
Pinksterdagen. 
De Kegelbaan bestaat dit jaar een kwart eeuw. Gerrit is met Pinksteren al tien jaar lang de uitbater. 
Door de uitbreiding is Zoutkamp een bijzondere uitgaansgelegenheid rijker. 
 
 

Genealogie Buikema-Loots 
Via de e-mail ontvingen wij van dhr. Jaap Schelhaas onderstaand verzoek om informatie. 
Misschien dat de lezers van De Schudzeef hem verder kunnen helpen? Stuur uw reactie naar: 
jamast@wanadoo.nl of lever hem in bij één van de redaktieleden van De Schudzeef, dan zorgen 
wij ervoor dat dhr. Schelhaas uw reaktie ontvangt. 
 

Via mijn grootvader Jacob Buikema uit Leens, ben ik bezig mijn eigen stamboom te voltooien (fam. 
komt uit Leek, Mensingeweer en Kloosterburen) met gegevens van mijn moeders kant. Veel heb ik 
al uit boeken en van andere stambomen/reeksen. Vele malen heb ik gelogeerd bij familie in de 
Zijlmasingel, Achter Börg en Valge in Leens. Ook heb ik Zoutkamp bezocht. 
Maar ALLEEN feiten noemen dat iemand is geboren, gehuwd, kinderen heeft gekregen en is 
overleden, is niet zo interessant. Nu vond ik in een aantal stamreeksen uit Leens en Zoutkamp, dat 
in de nacht van 5 op 6 maart 1883, negen Zoutkamper visserlui zijn verdronken. Enkele namen 
heb ik. In Paesens-Moddergat staat sedert 1958 een monument met 83 namen. 
Het gaat mij echter om die negen. Ik heb de volgende: 

 Albert Nienhuis, geb. 28-04-1854 Hornhuizen, zeevisser 
 Geert Thijs Dijkhuis, geb. 09-08-1848 Zoutkamp, visser 
 Abel Martens Buitjes, geb. 04-04-1837 Zoutkamp, schipper 
 Heine Heines Bosveld, geb. 10-04-1832 Zoutkamp, schipper 
 Abel Jans Buitjes, geb. 20-07-1855 Zoutkamp, schippersknecht 

De overige vier weet ik niet. Kunt u mij daaraan helpen? Ook gaarne scheepsnamen én 
registratienummers. Misschien? Ook graag meer informatie over nummer 6 op het monument: 
“Joannes van der Leest, in den ouderdom van 14 jaar en 11 maanden, scheepsjongen, geb. 1868, 
Delfzijl”. Alvast hartelijk bedankt. 
Met vriendelijke groeten, Jaap Schelhaas uit Hoogeveen 
 
 

Schotels, schotels……….en……….nog meer schotels?? 
Sinds een jaar of 20 staan in Zoutkamp 2 schotelantennes. Een grote en een iets kleinere. Die 
kleine werd wat later bijgebouwd op het terrein aan de Panserweg, achter de ijsbaan en de 
Marechaussee kazerne. Hoewel we het bijzondere buren vinden, je spreekt elkaar eigenlijk nooit, 
zijn we aan het verschijnsel gewend geraakt. O ja, behalve dan die keer dat ik de witte poes al een 
paar dagen kwijt was en ik ook wou zoeken op het terrein van de schotels. Tot mijn verbazing 
kende de dienstdoende militair mij bij naam en natuurlijk mocht ik wel even rondkijken op het 
terrein of de poes er was.En later die keer dat een van onze kippen, een zwarte die al op leeftijd is, 
’s avonds naar de overkant van de sloot was gevlogen en niet van plan was terug in het nachthok 
te komen. De post was toen onbemand. Ik belde met de kazerne en legde mijn probleem voor. 
Geen punt, de bewaking rijdt nog wel even bij u langs. De kip werd mij met een jeep thuisbezorgd. 
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De laatste maanden valt het ons trouwens wel op dat de beveiliging kennelijk verscherpt is, want 
deze jeepjes rijden elke avond de Stationsstraat in om te zien of alles wel pluis is (?)en draaien 
dan bij de schelpenbult weer terug. Deze situatie gaat veranderen! 
Inmiddels zijn er 2 publicaties geweest in de Ommelander Courant, die te maken hebben met het 
uitbreiden van het aantal schotelantennes bij Zoutkamp. In november 2002 kwam de eerste 
mededeling van de Gemeente. Het ging toen over de bestemming van een terrein aan de 
Strandweg. Daar wordt inmiddels gebouwd. Er komen schotelantennes van Defensie. Waar dat 
voor is en of ze gaan zenden of alleen ontvangen, is niet duidelijk. In maart 2003 kwam de tweede 
mededeling. Het ging nu om uitbreiding van het aantal schotels aan de Panserweg. Nu waren we 
extra geïnteresseerd natuurlijk want het zijn onze buren en het terrein ligt vlak bij de andere huizen 
aan de Stationsstraat, de Panserweg en de dorpskern van Zoutkamp. We gingen naar de 
Gemeente om ons te laten informeren. Het zou gaan om het legaliseren van de 2 schotels die er al 
staan en een uitbreiding van 6 extra schotels. Op 19 april verscheen het eerste artikel in het 
Dagblad van het Noorden. “Zoutkamp” luistert geen mobieltjes af, was de aansprekende titel. Door 
dit stukje in de krant raakten we gealarmeerd! In de krant kon je lezen dat het wel over 22 schotels 
zou gaan. Een paar mensen uit de Stationsstraat gingen opnieuw naar de Gemeente om te vragen 
hoe dit nou zit. Ook na dit gesprek hielden we veel vragen over en inmiddels zijn we echt bezorgd 
over wat er allemaal gaat gebeuren en wat dat kan betekenen voor onze directe omgeving en het 
dorp. Hoewel de periode om formeel bezwaar te maken voorbij was hebben we alsnog een brief 
geschreven naar de Gemeente met onze vragen en de punten waar we bang voor zijn. Het bleek 
dat er wel 1 andere tijdig bezwaar was en we hebben ons daarbij aangesloten. Later bleek… uit de 
krant, dat de Socialistische Partij, ook formeel bezwaar heeft gemaakt. 
Moet dat nu zo?? Toen de plannen voor een nieuwe brandweer kazerne klaar waren is door de 
Gemeente een voorlichtings- en informatiebijeenkomst georganiseerd waarvoor alle 
belanghebbenden zijn uitgenodigd. Dat is een goede manier van omgaan met de bevolking als er 
iets gaat veranderen in hun directe omgeving. In dit geval kost het dus heel veel moeite om er 
achter te komen hoe het allemaal zit! Het zou toch niet zo moeten zijn dat je in de krant weer 
andere dingen leest dan dat de gemeente je vertelt? 
Welke vragen en zorgen hebben wij? 
- Om hoeveel schotels gaat het nu eigenlijk? 
- Gaan die schotels ook zenden of is het alleen voor ontvangst? 
- Als ze gaan zenden is er dan ook stralingsgevaar? 
- Hoe zit dat met onze privacy? Mag dat zomaar? 
- Waar is dit eigenlijk voor, als het niet gaat om het afluisteren van mobieltjes? 
- Of luistert er toch iemand mee als ik aan het telefoneren ben?! 
- Hoe wordt het terrein ingericht? 
- Het wordt vast drukker met auto’s, gaat dat dag en nacht door? 
- Hoe wordt de beveiliging geregeld? 
- Lopen we ook gevaar op terroristische- of andere aanslagen? 
- Kunnen ze niet ergens anders worden geplaatst, verder van een dorp als Zoutkamp? 
- 22 schotels lijkt wel erg veel voor dit terrein? 
- 20 meter hoog lijkt wel erg hoog voor zo dichtbij? 
De wethouder Zorge blijkt begrip te hebben voor onze vragen. Hij was bereid een bijeenkomst te 
beleggen voor alle mensen die een brief hebben geschreven. Inmiddels zijn bij direct 
aanwonenden 23 handtekeningen opgehaald van mensen die ook vragen hebben en zich zorgen 
maken (Stationsstraat en Panserweg). Deze handtekeningen hebben we op 15 mei, met dit 
verhaal aan de wethouder Zorge overhandigd. Hij gaf daarbij aan dat hij de meeste van onze 
vragen wel kon beantwoorden en zegde ons toe met Defensie te zullen overleggen  over een 
bijeenkomst met meer mensen (ook de ondertekenaars) dan alleen de briefschrijvers. 
Als u ook met vragen zit zoals wij die hebben………laat dat dan weten aan de wethouder Zorge. 
Wellicht wil hij u ook uitnodigen voor de informatiebijeenkomst. (575500). 
U kunt ook bellen met een van de andere betrokkenen: 

 Ebel Rispens (Socialistische Partij: Formeel bezwaarmakers; Guus van der Lubbe: 528615) 
 Jaap Meijer (formeel bezwaarmaker: 402270) 
 Elly en Jan v.d. Heide (briefschrijvers: 402131) 
 Nanco en Ienke Wildervanck-Baars (briefschrijvers: 401926) 

 

Met vriendelijke groet, Ienke Baars, Stationsstraat 14 
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Schroefje los bij overheid? 
of 

Prinses Marguerita, we worden waarschijnlijk allemáál afgeluisterd! 
SP Noord-Groningen tegen plaatsing schotels Zoutkamp 

Defensie heeft bij de gemeente vrijstelling aangevraagd voor het plaatsen van 6 antenneschotels 
aan de Panserweg in Zoutkamp. De SP Noord-Groningen is hier tegen omdat het vermoeden 
bestaat dat het station in Zoutkamp wordt gebruikt door Echelon. 
Echelon is de codenaam voor een wereldwijd spionagenetwerk van Amerika en Engeland. Met dit 
netwerk kan Amerika al het telefoon-, internet-, email- en telex-verkeer aftappen. Door het gebruik 
van filter/trefwoorden, worden berichten onderschept en verder geanalyseerd. 
In Zoutkamp staan reeds twee schotels. Met de extra mogelijkheden die 6 (en in een volgend 
stadium mogelijk maar liefst 22) schotels bieden, wordt de privacy van iedereen aangetast. Om bij 
iemand af te mogen tappen, hoort diegene verdacht zijn en moet de minister toestemming geven 
tot het afluisteren. Maar het aftappen van informatie door Echelon gebeurt bij iedereen, verdacht of 
niet, en zonder toestemming van de minister. De SP Noord-Groningen vindt dat op deze manier de 
vrijheid van het leven in onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd. Ook zijn er vermoedens 
dat via Echelon gevoelige bedrijfsinformatie is gefilterd, waardoor het Nederlandse bedrijfsleven 
grote orders is misgelopen. 
De toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken, De Vries en van Defensie, De Grave gaven in 
januari 2001 toe dat het bestaan van echelon aannemelijk is. Ook zei De Grave dat niet alleen de 
Amerikanen en Britten de ether afspeuren. Verdere details wilde hij hier niet over geven. 
Voor het plaatsen van de genoemde schotels is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.  
De SP Noord-Groningen heeft hiertegen een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. 
Momenteel beraden wij ons over acties tegen plaatsing van deze onfatsoenlijke schotels en 
samenwerking met andere partijen die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel hebben 
staan en niet afluisteren hoog in de schotel. 
Wilt u ons meehelpen dit gevaarlijke tij te keren? Voor meer informatie, bezoek de site van de 
afdeling SP Noord-Groningen, www.noordgroningen.sp.nl. De meer dan 160 leden van de SP 
afdeling Noord-Groningen staan open voor uw ideeën. 
 

Oproep aan alle inwoners van Zoutkamp 
Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp zoekt voor de diverse activiteiten betreffende het komende 
pinksterfeest vrijwilligers. Om het feest netjes te laten verlopen is het bestuur net als in voorgaande 
jaren afhankelijk van hulp van de bewoners van Zoutkamp. 
Wij zoeken mensen die ons willen helpen met o.a.: 

 De verkeersregeling 
 Plaatsing van wervingsborden 
 Aankleding van het dorp 
 De veegploeg voor na het feest 
 Toezicht bij op en afbouw van stands voor de vrij markt 

Uw kunt zich opgeven als vrijwilliger bij de volgende personen: 

 Geale Postma, Kerkstraat 7, tel. 402793 (na 18:00 uur) 

 Gert van den Broek, Bernhardstraat 45, tel. 402385 (na 18:00)  
of op de jachthaven, tel. 402875 

 Hiljo Keizer, Beatrixstraat 33, tel. 402686 
Wanneer u zich wil aanmelden als vrijwilliger, wilt u dan onderstaande gegevens invullen? 
 
 
 
 
 
 
 

Als u zich beschikbaar stelt als vrijwilliger voor de Pinksterfeesten 2003, bent u hierbij uitgenodigd 
voor de taakverdeling op 21 mei om 20:00 uur in de Kegelbaan. 
 

Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 

Naam ......................................................................................................................................  
Adres ......................................................................................................................................  
Telnr. ......................................................................................................................................  
Eventuele voorkeur voor vrijwilligers werk .........................................................................  
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Rede van Heleen van den Broek, fractievoorzitter van GroenLinks in De Marne, inz. 
Havenliggeld Zoutkamp, uitgesproken op de raadsvergadering van 22 april 2003 
Voorzitter, 
Uit onze reactie tijdens de commissievergadering bleek al dat wij het veel verstandiger hadden 
gevonden om dit voorstel terug te laten komen in de commissie in mei alvorens er hier in de raad 
een besluit over te nemen. Het bijgewerkte voorstel is namelijk niet goed genoeg voor GroenLinks. 
Wij vinden dit voorstel onacceptabel om een heel aantal redenen waarvan ik een paar wil noemen: 
De bedoeling was dat Zoutkamp zelf met een voorstel zou komen. Er is een gezamenlijk voorstel 
ingediend, te laat, maar toch. Daar is niet of onvoldoende naar gekeken en vervolgens zijn er 
onderhandelingen geweest met slechts enkele betrokkenen. Een manier van handelen, naar ons 
idee inconsequent, ontactisch en contraproductief. Met als gevolg dat Zoutkamp wederom als een 
sterk verdeeld dorp wordt gezien, waar toch nooit iets opgelost kan worden. 
Er worden appels met peren vergeleken. Het voorgestelde tarief is in dit voorstel nog steeds veel 
te hoog. Het argument dat de prijs inclusief water, stroom en afvalverwerking zou zijn, op de radio 
gehoord, is onzin. Water wordt betaald met een erg duur muntensysteem en is wat capaciteit 
betreft beslist onvoldoende. Op stroom zou ontzettend veel bespaard kunnen worden door de 
openbare verlichting niet altijd maar te laten branden. En ook op de afvalverwerking is enorm veel 
te besparen door bijvoorbeeld serieus te voorkomen dat anderen hun afval in de voor de schippers 
bedoelde afvalcontainers dumpen en de plaatsing van een glasbak. 
Dat in het tarief de kosten zijn verwerkt voor de aanleg van voorzieningen, vinden we niet terecht. 
GroenLinks vindt het absurd om de havengebruikers te laten betalen voor voorzieningen die er niet 
zijn.  
Wij willen Zoutkamp toch op de kaart zetten? We hebben er verschrikkelijk  prestieuze plannen 
voor, waarin steeds de 'authenticiteit' van het vissersdorp wordt genoemd. De beeldkwaliteit, het 
plaatje, vestingstructuur… zoveel mooie woorden; voor fatsoenlijk onderhoud is nu al geen geld. 
Hoe lang horen we al dat het een wonder is dat nog niemand zijn nek heeft gebroken over het 
Lange Hoofd..? En voorzieningen? Misschien hadden we beter fatsoenlijke toiletten kunnen 
neerzetten in plaats van fatsoenlijke leilindes bij de kerk… 
En dan de plaatselijke middenstand. Ook zij verdienen aan de Bruine Vloot . Zij zullen de gasten 
missen, die in grote groepen na een zeiltocht een pizza gaan eten of een visje bij de dijk. Als de 
Bruine Vloot vertrekt, verschillende schippers zijn al in onderhandeling met andere havens, zal de 
middenstand, voor zover nog aanwezig,  in hun voortbestaan worden bedreigd. Is dat de toekomst 
die we willen voor Zoutkamp? Een kille, steriele haven, zonder vissersstokken en netten in een 
hoek, maar wel met een havenmeester met mobiel pinapparaat…??? Wij dachten van niet… 
Heleen van den Broek, fractievoorzitter GroenLinks 
 

Nagekomen bericht per e-mail van mevr. Van den Broek: 
Inmiddels is de storm van protest rondom de havenliggelden weer enigszins gaan liggen. Nieuwe 
gesprekken hebbben de partijen weer wat bij elkaar gebracht; een goede ontwikkeling. Mijn stukje 
dat ik laatst instuurde is dan ook min of meer achterhaald. Het zij zo. Dan denk je dat je het gehad 
hebt en dan komt daar het voorstel voor de sluiting van de bibliotheek. Zonder overleg, met 
dubieuze argumenten, in strijd met ander (jeugd- en onderwijs-) beleid. Je wordt er moedeloos 
van. GroenLinks steunt de strijd om het behoud van de bibliotheek en gaat ervan uit dat er een 
creatieve oplossing bestaat. 
Vriendelijke groeten, Heleen van den Broek, fractievoorzitter GroenLinks. 
 

Lauwersmeermars 
Aanstaande donderdag d.d. 5 juni is er weer de LAUWERSMEERMARS. Van de vaste lopers 
hebben we begrepen dat de slingers en versiersels langs de straten zeer gewaardeerd werden, 
niet alleen door de vaste lopers zelf maar ook door lopers die hier nog nooit waren geweest en ook 
heel goed die laatste steuntje in de rug konden gebruiken. Wanneer de deelnemers door zoutkamp 
lopen hebben ze nog enkele kilometers voor de boeg. En uiteraard zijn dit vaak de moeilijkste 
kilometers. Alle steun, vrolijkheid en aanmoedigingen zijn dan ook van harte welkom en worden 
zeer gewaardeerd. Een mooie bijeenkomstigheid is dat Pinksteren na deze donderdag zal 
beginnen. Dus waarom niet 1 dag de slingers eerder buiten hangen. Wat zal dit een feest worden 
voor de actieve, sportieve en (waarschijnlijk) vermoeide mensen. Alle deelnemers wensen we veel 
loopplezier en heel veel succes. 
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Stratenvolleybal 
8 en 9 mei was er weer een traditioneel stratenvolleybaltoernooi. We hadden het mooiste weer dat 
je je bedenken kon. Af en toe zon en weinig wind. Het was dan ook gezellig en er kwam publiek 
kijken. Een ding was erg jammer. Er deden maar 5 teams mee wat nog met moeite tot stand 
kwam. Maar de mensen die er waren die waren dan ook erg enthousiast en sportief. Er is geen 
wanklank gevallen. Beide avonden speelde ieder team tegen elkaar en daaruit is de volgende 
rangorde gekomen: 
1. combinatie Churchillweg/De Schans 16 punten (8 wedstrijden 2 punten) 
2. combinatie Dorpskern 10 punten 
3. combinatie Beatrixstraat  16 punten 
4. Julianastraat 6 punten 
5. combinatie Beatrixstraat 2 2 punten 
Dit jaar had elk team een prijs om van te smullen wat bij enkelen wel heel erg werd gewaardeerd. 
Iedereen bedankt voor de medewerking, sportiviteit en gezelligheid en hopelijk zijn er volgend jaar 
meer teams. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!!! 
 

Bedankje 
Beste inwoners van Zoutkamp, 
 

Hartelijk dank voor alle steun die wij van u hebben gekregen. Veel mensen bij de raadsvergadering 
en 983 handtekeningen voor het open houden van de bibliotheek. 
In een woord geweldig!! 
We zijn er echter nog niet want de beslissing valt op de raadsvergadering in september. 
Blijf ons dus steunen, maak uw kinderen lid (tot 18 jaar gratis) en natuurlijk ook uzelf als 
volwassenen. 
We staan veel sterker als we nog meer leden hebben. Wilt u een raamposter ophangen met als 
tekst “de bieb moet blijven” dan kunt u die van de bibliotheek halen. Loop gerust eens bij ons 
binnen en kijk wat wij allemaal te bieden hebben. 
 

Nogmaals bedankt en mogen wij op uw verdere steun blijven rekenen! 
 

Medewerkers openbare bibliotheek Zoutkamp. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Te koop: 8-kantige blank houten box “Joy” 
Zo goed als nieuw! € 50,- 
R. Nienhuis, tel. 401413
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Programma Pinksterfeesten 
Donderdag 5 juni 
 16.00 - 18.00 uur Garnalen Party van de Gem. De Marne en St. Vlaggetjesdag voor genodigden 
 

Vrijdag 6 juni 
 16.00 uur Opening Kermis door de heren Postma en Van Maare 
 19.00 - 20.45 uur Voetbalwedstrijd Oud Zeester – Jong Zeester 
 

Zaterdag 7 juni 
 9.00 - 17.00 uur Vlooienmarkt 
 10.00 - 12.00 uur Jurering visserschepen 
 10.30 - 12.30 uur Brandweer demonstratie “Brand blussen aan boord vissersboot” 
 11.00 uur Opening kermis 
 12.00 - 17.00 uur Rondvaarten met traditionele zeilvissersboten t.b.v. Visserijmuseum 
 13.00 - 16.30 uur Optreden van de “Waddenwichter”en “Ollerommer Vlintboksems” en 
    het “Zoutkamper Smartlappenkoor” 
 15.00 - 16.30 uur Klepelhangen in de binnenhaven 
 
Zondag 8 juni 
 12.00 - 17.00 uur Visshow met diverse vissoorten en diverse oude ambachten 
 12.00 - 17.00 uur Rondvaarten met traditionele zeilvissersboten t.b.v. Visserijmuseum 
 13.00 - 16.00 uur Nettenboeten/splitsen wedstrijd 
 13.00 - 17.00 uur Modelboten demonstratie 
 13.00 - 13.30 uur Optreden Poppentheater Eya Popeya voor kinderen t/m 6 jaar 
 15.00 - 15.30 uur Optreden Poppentheater Eya Popeya voor kinderen t/m 6 jaar 
 15.30 uur Opening Kermis 
 16.00 - 17.00 uur Visverkoop bij opbod (t.b.v. Visserijmuseum) 
 

Maandag 9 juni 
 9.00 - 17.00 uur Opening Jaarmarkt 
 vanaf 10.00 uur Optredens van drumband UNO ANIMO uit Zuidwolde 
 10.00 uur Opening kermis 
 10.30 - 11.00 uur Jetski demonstratie van Jetski Demo Team Holland 
 11.00 uur Bekendmaking Koninginneschip 
 11.30 - 12.00 uur Jetski demonstratie van Jetski Demo Team Holland 
 11.30 - 15.00 uur Optreden Garnwerder Sjanters en Ainrommer Shantykoor en  
    het Zoutkamper Smartlapperkoor 
 13.00 uur Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de Garnalenkoningin 
    (Meevaren gratis, maar wel op eigen risico!) 
 13.30 uur Afvaart vissersschepen 
 14.00 - 14.30 uur Jetski demonstratie van  
    Jetski Demo Team Holland 
 15.30 - 16.10 uur Ontvangst van de Garnalen koningin  
    met hofhouding. 
    Toespraak Garnalen koningin. 
 16.00 uur Prijsuitreiking visserschepen 
 16.15 uur Rijtoer Garnalen koningin begeleid door  
    UNO ANIMO 



 Pagina 19 

Brandweer zoekt vrijwilligers 
Als er ergens bij u in de buurt brand uitbreekt of een ernstige aanrijding plaatsvindt, een auto te water raakt 
of een tankauto met gevaarlijke stoffen omslaat dan belt u de brandweer (alarmnummer 1-1-2). Maar ook als 
een vliegtuig neerstort, er een ontploffing plaatsvindt, bomen omwaaien of dieren in nood raken dan belt u 
de brandweer. De brandweer roept dan zijn "vrijwilligers" op. Mensen, die net zoals u gewoon aan het werk 
zijn met een draagbaar oproepapparaat bij zich. Zij laten meteen alles en iedereen in de steek als hun 
"pieper" gaat. Want vanaf dat moment telt letterlijk elke seconde. Omdat zij, die mensen zoals u, zo 
toegewijd zijn, is de brandweer altijd al enkele minuten na alarmering ter plaatse. Onwillekeurig denk je dat 
vrijwilligers "amateur brandweerlieden" zijn. Maar niets is minder waar. Hun training is zwaar. Hun opleiding 
is precies hetzelfde als bij beroepsbrandweermensen. Het enige verschil is dat zij geen dagtaak hebben aan 
hun brandweertaak. Gelukkig maar 
 
De brandweer is meer 
Wie brandweer zegt, denkt allereerst aan "blussen". Maar de brandweer doet meer. Veel meer. Natuurlijk, 
blussen blijft een voorname taak. Blussen met water, schuim of andere blusstoffen. Het blussen van een 
schoorsteenbrand is een klein klusje waar de brandweer zijn hand bij wijze van spreken niet voor omdraait. 
Al zijn de mensen die het overkomt reusachtig dankbaar dat die vrijwilligers binnen een paar minuten voor 
de deur staan. Maar er zijn ook andere branden. Denk eens aan bos en hei. Denk eens aan bedrijven, 
opslagplaatsen, loodsen, silo's. Denk eens aan de rookontwikkeling die er vaak bij optreedt. Waardoor het 
zicht minder wordt. Waarbij er met zogenaamde persluchtmaskers gewerkt moet worden. Ook daar treden 
de vrijwilligers op. Ook voor u, als u in nood verkeert. Trouwens u kunt het zelf ook. Na een goede opleiding 
en steeds weer oefenen. Want aan brandbestrijding is niets gevaarlijks zeggen we bij de brandweer altijd. 
"Als je maar weet wat je doet".  
 
Technische hulpverlening is minstens zo belangrijk 
Wie anders dan de brandweer zou u uit uw auto moeten halen als u daarin bekneld zit? Wie anders zou in 
die duizend en een ongevallen die zich kunnen voordoen in het land de helpende hand moeten bieden? 
Technische hulpverlening is de naam waaronder al dat "niet-bluswerk" valt. Dat daarvoor een redelijke 
technische vaardigheid nodig is hoeft verder niet te worden toegelicht. Maar daarom is het niet alleen voor 
handarbeiders geschikt werk. Ook hoofdarbeiders die de handen uit de mouwen kunnen steken zijn meer 
dan welkom. En wat al die brandweerlieden gemeen hebben is een grote mate van zelfbeheersing, een 
sportieve instelling, een goed verstand, een absolute hekel aan paniek en bravour, en de bereidheid zich 
dienstbaar te maken. Voor hun technische taken krijgen ze te maken met hypermoderne apparatuur. 
moderne verbindingsmiddelen, uitgekiende, veilige en beschermende kleding, andere uitrustingsstukken en 
snelle voertuigen.  
Alles is er. Alleen uw plaats als vrijwilliger is nog open. 
 
Je leert er wat van 
De training die u bij de brandweer krijgt komt u vaak in het dagelijks leven ook heel goed van pas. Want u 
leert om te gaan met zeer moderne gereedschappen. U leert veel over gevaren die bepaalde situaties 
kenmerken, u leert gevaarlijke situaties het hoofd te bieden maar ook maatregelen te nemen ter voorkoming 
van ongelukken. U leert ook om in teamverband te werken, om elkaar te beschermen om in te grijpen waar 
dat nodig is. U leert ook het een en ander over moderne verbindingsmethoden. Eerste hulp bij ongelukken is 
ook zo'n aspect van belang. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.  
 
Het is veiliger dan autorijden 
Wie twee brandweerlieden met persluchtmaskers op, een als een fakkel brandend huis binnen ziet gaan om 
er kinderen te redden, bewondert hun moed maar vraagt zich af of het geen gekkenwerk is. De vrijwillige 
brandweerman ziet dat anders. Als je weet wat je doet, is het niet gevaarlijk. Je moet weten wanneer je er 
wel en wanneer je er niet meer in kunt. De moderne apparatuur en vooral de voortdurende oefening maken 
dat je zo weinig mogelijk gevaar loopt. Het werk van de brandweervrijwilliger is bij lange na niet zo gevaarlijk 
als het er uit ziet. Denkt u het aan te kunnen?  
Op Pinksterzaterdag zal de vrijwillige brandweer van Zoutkamp een demonstratie geven en de gehele dag 
aanwezig zijn met een informatie stand. Kom eens langs om te kijken of het ook iets voor jou is. 
 


