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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan
Kamstra.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 24 december.
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 december.

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.

Agenda sportvereniging zeester
aktiviteiten voor het seizoen 2004/2005
24 nov
2 dec.
8 jan.
22 jan
leens
29 jan
leens
febr
16 april
13 mei
21 mei
28 mei
30 mei- 3 juni
4 juni
9/10 juni
21 juni

banketaktie
gezellige training voor f, e en meisjes
nieuwjaarsvisite jeugd: 10.00 tot 12.00
volwassenen van 16.00 tot ??? uur
gemeentetoernooi zeester/ pwc; sporthal
gemeentetoernooi zeester/ pwc ; sporthal
schaatsen/apekooi in gymzaal
bingo
zeester-???
afsluiting voor de jeugd
damestoernooi
avondvierdaagse
bb toernooi
afsluiting seizoen senioren
stratenvolleybaltoernooi
remmelt bokaal

Agenda overige activiteiten
12 en 19 feb.
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Toneeluitvoering Dukdalf

WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-402403.

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek
september en oktober 2004
Romans
Allende, Isabel - Het woud van de Pygmeeën
Appel, René - Misbruik wordt gestraft
Binchy, Maeve - Regen en sterren
Blake, Michael - De dans van de krijger
Burgers - Drost, Julia - Raadsels rond het duinhuis
Clark, Carol Higgins - Opgekrast
Desoto, Lewis - Vallei van de hemel
Ekman, kerstin - Krasloten
Evans, Jonathan - De backpack - trail
Evans, Richard Paul - De laatste belofte
Frőlich, Susanne - Vers geperst
Fuller, Alexandra - Voor de leeuwen
Gerard, Nicci - Het voorbijgaan
Goddard, Robert - Terugkeer naar Brighton
Haan, Marian de - De wade des doods
Hart, Maarten ‘t - Lotte Weeda
Hawkins, Karen - De gouvernante
Heuvel, Aad van den - Het Sahara raadsel
Heuvel, Dick van den - Spelen met vuur
Japin, Arthur - Een schitterend gebrek
Joncour, Serge - Verblindendwit
Liebeek - Hoving, Ietje - De nacht voorbij
Long, Kate - Handboek voor slechte moeders
McCullough, Colleen - Land van doornen
Mankell, Henning - De blinde muur
Margolin, Philip - De dode slaapster
Minco, Marga - Storing
Montefiore, Santa - De zwaluw en de kolibri
Noort, Selma - De eetclub
Purcell, Deirdre - Zomer in Arcadië
Smit, Susan - De stad en de sterren
Trollope, Joanna - Broer en zus
Wageningen, Gerda van - Josephine
Informatieve boeken
Amant, Kathleen - In bad
Ayaan Hirsi Ali - De maagdenkooi
De allerlekkerste roerbakgerechten
De allerlekkerste snelle gerechten
Bashir, Ala - Getuigenissen van Saddams lijfarts
Bleumink, E - Ik ben senior
Brown, Roland - Encyclopedie van motoren
Dom, Georgie - Bewegen en fit blijven
Eekhof, Willem - Wat ben je mooi!
Groningen - Topografische atlas
Hermans, Mariëtte - 100 vragen over homosexualiteit
Hoedeman, Jan - Vrouwen van Oranje
Mak, Gerard - Bureau Warmoesstraat; zijn laatste
adem
Mak, Geert - In Europa
Motorfiets: volledige theorie en praktijk
Personenauto: theorie en praktijk
Rose, Sara - Handboek voor stressverlichting
Schaller, Gerard - De Olympische spelen van Athene
tot Athene04
Smith, Karen:Massage: de genezende kracht van de
aanraking
Snellen, Nelly - Queree

Informatieve boeken (vervolg)
Sulzberger, Margrit - Allergieën kookboek
Varelos, Nikos - Athene; reisgids
Vries, Peter R. - Een crimineel liegt niet altijd
Verhalen- en prentenboeken tot 8 jaar
Baar, Kees de - Joep is jarig
Baar, Kees de - Joep leert fietsen
Baar, Kees de - De lekke band
Berge, Marieke ten - Yep
Blain, Christophe - Isaäc de piraat
Boeke, Jet - Dikkie Dik: De zon, de zee en de wind
Bril, Martin - De avonturen van Max en Vera
Bruna, Dick - Nijntje en het verkleedfeest
Bruna, Dick - Nijntje voelboek
Busser, Marianne - Het grote Pietertje Pet boek
Carle, Eric - Vader zeepaard
Dillon, Jana - Heksenschool
Eeden, Maria van - Een hut bij de zee
Hammenga, Lijda - Fluiten op het strand
Hofmans, Jurge - Rijm je mee?
Hollander, Vivian den - Beschuit met heel veel muisjes
Hollander, Vivian - Met de muziek mee
Hollander, Vivian den - Vrije trap
Hooft, Mieke van - Annabella gaat verhuizen
Jackowski, Amelie - Een slecht humeur
Kooiker, Leonie - Opgesloten in school
Kruit, Johanna - Komt het nog goed?
Kuijer, Guus - Het grote boek van Madelief
Loon, Paul van - Dolfjes dolle vollemaansnacht
Slegers, Liesbet - Mijn huis
Walt Disney’s assepoester
Verhalen vanaf 8 jaar
Biegel, Paul - Swing
Biegel, Paul - Het sleutelkruid
Daniëls, Wim - Hendrik Joppers
Eiselin, Judith - De ogen van Jesleia
Hokke, Henk - Avontuur op de heksenroute
Hooft, Mieke - Zwijgplicht
Kasse, Bram - Gaaf
Levine, Gail Carson - De verwensing
Mollema, Elisabeth - Doe eens raar met je haar
Mous, Mirjam - Alle dagen hartstikke druk
Oosten, An van’t - De oorlog van Sophie
Vegter, Chris - Verbroken vriendschap
Verhalenboeken vanaf 12 jaar
Deen, Femke - Glazen hart; verhaal over een loverboy
Furlong, Monica - Colman
Goudsmit, Bobje - Loservirus
Hoogstraten, Theo - Last minute
Lindgren, Astrid - Pippi Langkous
Oates, Joyce Carol - Freaky groene ogen
Ollivier, Mikaël - Dik voor alkaar
Remmerts de Vries, Daan - De liefste Olivier
Smids, Annejoke - De zwarte baron
Taylor, G.P. - Schaduwmeester
Tijsinger, Ellen - Aurora
Vakantie op Wadsoog
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Informatieve boeken voor de jeugd
Adams, Simon - De rol van de Verenigde Naties
Bakker, Erica en Ellen van den Broek - Het speurtochtenboek
Connolly, Sean - Hasj en weed
Fittes, Francine - Scoebidoe pret
Horst, Han van der - Avontuur van Nedeland
Metselaar, Menno - Het verhaal van Anne Frank
Smeaton, Michael - Wat je moet weten over gokken
Truckstar foto - jaarboek 2004
Uschan, Michael - De val van Saigon
Vendel, Edward van den - Superguppie; gedichten

Schotels, schotels en……….toch meer schotels??????????????????
Dorpsgenoten,
Op 8 november waren we voor de tweede keer in Den Haag, bij de Raad van State, om
ons pleidooi te houden tegen het oprichten van een afluisterstation met 22 satellietschotels
door Defensie in Zoutkamp, aan de Panserweg.
Op 11 juni j.l. diende het kortgeding tegen het afgeven van meer bouwvergunningen.
Omdat we dat toen gewonnen hebben, is er nog steeds niet gebouwd en ligt de uitbreiding
van het huidige park stil. Opnieuw waren ook Defensie, de gemeente De Marne en de
Provincie Groningen uitgenodigd voor deze zitting.
Het pleidooi, dat door Jaap Meijer goed is gepresenteerd op 8 november, was geen
herhaling van zetten, maar zoveel mogelijk aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en
inzichten. Hier volgt de (hier en daar samengevatte) tekst:
Vandaag is ons bezwaar aan de orde tegen de goedkeuring van de “Partiële herziening
bestemmingsplan Industrieterrein Noord Kern Zoutkamp Telecommunicatie” van 20
januari 2004.
Ik spreek mede namens mijn buurman Koning en overigens voel ik mij gesterkt door ruim
dertig inwoners van Zoutkamp die ter ondersteuning hun handtekening zetten. Deze
handtekeningen zijn vooral gezet door direct omwonenden die zeer bezorgd zijn over de
plannen van Defensie. Ze wonen bijna allemaal vlak bij het schotelpark dat sinds kort
bekend staat als het Afluisterstation Zoutkamp. Overigens heb ik in de afgelopen tijd
gemerkt dat er in ons dorp veel meer steun is voor ons initiatief dan in het begin. De
mensen zijn intussen beter geïnformeerd over de plannen en realiseren zich nu wat er
eigenlijk aan de hand is.
We begrijpen allemaal dat we ons moeten inspannen om terrorisme en daaruit
voortvloeiende onveiligheid te bestrijden en zo mogelijk uit te bannen. Onze bezorgdheid
over privacy aspecten hebben dan ook feitelijk meer van doen met onze zorg over
democratische controleerbaarheid. Dit moeten we dan maar aan de politiek overlaten.
We hebben in ons beroepsschrift van 10 maart 2004 onze bezwaren aangedragen.
Staatsraad Cleton heeft gelukkig een voorlopige voorziening getroffen. Dit heeft als gevolg
dat tot nu toe geen bouwactiviteiten zijn gestart. We nemen aan dat dit in verband staat
met het risico dat het totale project niet gerealiseerd kan worden.
Alle bezwaren die in ons beroepsschrift staan gelden nog onverkort. Ik wil van deze
gelegenheid gebruik maken u een actualisatie te geven van onze argumenten.
1. Zicht en uitzicht
Ons uitzicht wordt daadwerkelijk verminderd. Ook al hebben we nu geen onbelemmerd
“landelijk uitzicht” we voelen aan dat we als het ware opgesloten zullen worden door
schotels of een hoge bomenrij. Intussen ontving u een aangepast beplantingsplan van
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Defensie. Dit omdat de heer Cleton vragen had over het ontbreken van begroeiing aan de
westzijde van het terrein.
Over dit groenplan is met ons geen overleg gevoerd zoals toegezegd. Wij wijzen
beplanting buiten de huidige afrastering af.
De redenering om de bouwhoogte van de schotels en tegelijkertijd de hoogte van een
100% gesloten “groene” afscherming te verantwoorden zit ons dwars. Steeds wordt
uitgegaan van de toegestane maximum bouwhoogte en bouwoppervlak uit het sterk
verouderde bestemmingsplan uit 1978.
De gemeente De Marne heeft recentelijk een ontwerp bestemmingsplan in procedure
gebracht om op steenworp afstand van het door ons bestreden schotelpark de bouw van
ongeveer 100 woningen mogelijk te maken. Het dorp rukt dus op richting schotels.
Hierdoor wordt het nog minder aannemelijk dat bij de herziening van dit verouderde
bestemmingsplan voor het industrieterrein van dezelfde criteria voor bouwhoogte en
bouwoppervlak zou worden uitgegaan.
Aannemelijk is dat getracht wordt toekomstige bedrijvigheid in Zoutkamp een kleinschalig
en ambachtelijk karakter te geven. Zo mogelijk in relatie tot het visserij verleden.
Zoutkamp wordt steeds meer neergezet als schilderachtig vissersdorp. Immers recreatie
en toerisme zijn speerpunt voor de toekomst. Aldus de locale en provinciale politiek!
2. De alternatieve locatie
We zijn natuurlijk niet ingehuurd om alternatieven voor de beoogde locatie aan te dragen.
Toch valt het ons op dat naast het alternatief dat we in ons beroepsschrift noemden er
sinds de zitting van 11 juni méér geschikte vestigingsterreinen onder onze aandacht zijn
gebracht. Bijvoorbeeld het voormalige bedrijfsterrein van Muiden Chemie, de kruitfabriek,
in de Kollumerwaard. Voor dit terrein is in verband met het vroegere gebruik al een
risicoanalyse gemaakt. Het ligt niet voor niets in de middle of nowhere. Dit voormalig
opslagterrein van ruim 8 hectare voor springstoffen is naar we hoorden aan Defensie te
koop aangeboden. Hier ging men niet op in.
Kortom: we snappen nog steeds niet waarom Defensie in de bebouwde kom van
Zoutkamp wil blijven zitten, terwijl er geschikte terreinen zijn buiten de bebouwde kom.
3. Onveiligheid in verband met aanslaggevoeligheid
Wij voelen ons in toenemende mate onveilig. In ons beroepsschrift is dat ook beschreven.
Hiervoor is in de verschillende procedures geen begrip geweest, slechts ontkenning en
ongeloof. De lokale politiek vaart daarbij volledig op Defensie, de “expert” bij uitstek op dit
terrein. Omdat Defensie zegt dat zoiets immers nog nooit is voorgekomen vinden wij dat
onze ideeën hierover gebagatelliseerd en weggewuifd worden.
Ook in het commentaar van Defensie op het deskundigenverslag van 29 september wordt
onder het kopje veiligheid absoluut niet ingegaan op veiligheid. In plaats daarvan wordt op
de vrouw gespeeld, de onderzoeker. En wordt ingegaan op het project MILSATCOM.
Zoals al eerder bleek, kunnen de schotels van MILSATCOM en de afluisterschotels beiden
technisch en ruimtelijk op het terrein van de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne worden
geplaatst.
De uitzending van 2 Vandaag van 7 april 2004 is op het punt van veiligheid voor de
omgeving klip en klaar. Duncan Campbell, de onderzoeker satelliet interventie, stelt dat de
bewoners van Zoutkamp zich wel degelijk zorgen moeten maken over hun veiligheid. Hij
voegt daaraan toe dat een soortgelijk schotelpark in Engeland continu zwaar bewaakt
wordt en is omgeven door tankgrachten en wachttorens. Dit is in Zoutkamp niet het geval.
Het terrein is omgeven door een gewoon hekwerk en wordt op afstand met behulp van
camera’s bewaakt. De aanrijtijd voor de patrouille is 6 minuten. Tijdens kantooruren
tenminste. Een aanslag met een vrachtwagen met explosieven zal binnen 2 minuten doel
treffen.

Pagina 5

We vinden dat een complex als het toekomstige Afluisterstation een veel steviger
beveiliging nodig heeft dan de huidige. Een steviger aanpak past natuurlijk niet in een
dorpsomgeving en is ook niet gepland. En dan maar hopen dat het goed gaat!
4. Aantasting van onze privacy
Zoals ik al eerder zei maken we ons zorgen over aantasting van onze privacy, omdat we
ons niet voor kunnen stellen dat alleen terroristen worden afgeluisterd. Dit is echter een
zaak van de politiek. Trouwens uit de reactie van Defensie op het deskundigenrapport
blijkt dat telefoonverkeer dat via de satelliet loopt wel degelijk wordt afgeluisterd wat
eerder werd ontkend. Zelfs die van Zoutkampers dus!
5. Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het deskundigenrapport geeft aan dat het schotelpark niet strijdig is met het Provinciaal
Omgevingsplan van 14 december 2000. Wij echter blijven van mening dat het beoogde
schotelpark niet past in het POP.
Tot slot: zowel in de voorbereiding als bij de besluitvorming en in de motivering van het
project heeft de gemeente onze belangen onvoldoende serieus genomen. Gaande de rit
hebben we de overtuiging gekregen dat de gemeente en Defensie helemaal niet gedacht
hebben aan de gevolgen voor ons, direct omwonenden.
Vooral is door de gemeente gedacht aan de belangen van de aanvrager. Pas nadat onze
zienswijze was ingediend zocht men argumenten ter verdediging. Het plan is zo stilletjes
mogelijk ontwikkeld en in procedure gebracht. Dit steekt ons met name waar het gaat over
onze veiligheid. We zijn er van overtuigd, dat men met de kennis van nu, voor een andere
locatie zou kiezen. Daarnaast kan ik u verzekeren, dat de 31 handtekeningen van vorig
jaar nu vertienvoudigd zouden zijn.
We hopen dat u ons gemeentebestuur en Defensie in de positie brengt om opnieuw te
kunnen wikken en wegen. Zodat voor het Afluisterstation een betere locatie wordt gekozen
dan binnen de bebouwde kom van Zoutkamp!
Tot zover ons verhaal. Net als op 11 juni hebben de rechters (3 in getal) veel vragen
gesteld aan Defensie, de gemeente en de provincie. Met name over de afwegingen tijdens
de besluitvorming, de veiligheid en de inrichting van het terrein. Tijdens de zitting bleek dat
Defensie met KPN aan het overleggen is over de vestiging in Burum. Ons verhaal was
kennelijk wel duidelijk!
Zes weken na 8 november volgt de uitspraak van de Raad van State. We houden jullie op
de hoogte.
Nanco Wildervanck en Ienke Baars, Stationsstraat 14, Zoutkamp, tel. 0595 - 401926

BEDANKJE
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken en in het bijzonder aan de fam. Oortwijn voor de
verhuizing naar de Siccamastraat.
S. Knap - Oortwijn
Het dut joe goud as ze bie joe ien 't zaikenhoes op bezuik komen! Koartjes kriegn mit
mainstaal 'n verhoaltje der bie. Taikening'n van kiender en, "oh ja, mos ook nog even de
groet'n hemmen van dei en dei, veur dat ik 't vergeet". Sums mos ik wel ais goud
noadenk'n van wel as 't koartje waas.
Hou mensen toch mit joe mitleven. Der wordt toch nog aan joe docht.
Ik ben wel hail anners tegen 't leven aan kiek'n goan.
Mensen, allemoal hartstikke bedankt. 't Het mie goud doan.
Daan Cassa
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OP DINSDAG 14 DEC. EN WOENSDAG 15 DEC.
JOHN v. G avond
Een sprankelende make-up avond,
hoe breng ik make-up aan
en welke kleuren kies ik.
Wat zijn de nieuwste trends......
‘s avonds van 19.00 uur tot 20.30 uur.
De kosten zijn 6.00 euro, incl. koffie.
opgave verplicht, bij Yvonne Cosmetics.
aantrekkelijke kerst behandeling......
EEN BASIS BEHANDELING VAN € 24,00
MET GRATIS wimpers en wenkbrauwen verven!!
EEN PARRAFINE BAD VOOR DE HANDEN.
Normaal €12.00 nu als kerst aanbieding € 7.50
Een weldaad voor droge schrale handen. Een hele beleving, de handen
worden heerlijk verwent, en de droge schraalheid verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Handen worden heerlijk zacht. De ultieme schoonheidsbehandeling voor uw
handen!!!!!!!
YVONNE COSMETICS, DORPSSTRAAT 3 , 0595-402417
Nieuwsbericht van Dorpsbelangen
Moi luu; Ik wil beginnen met de uitslagen van de lichtweek en de daarin gehouden
vossenjacht voor de jeugd. Het is inmiddels alweer een maand geleden en sommigen
onder ons hebben dit misschien nog niet meegekregen.
De derde plaats werd gedeeld door de Snik, met als thema België, en de Schans, met als
thema Nederland; We vonden het moeilijk om een keus te maken en wilden geen van de
twee landen laten vallen. De tweede prijs is binnengehaald door de Schuit,
met als thema Amerika. En de eerste prijs is verdiend door buurtvereniging De Toerkamp
(Beatrixstraat en Margrietstraat).
Het dorp was weer mooi versierd en vele mensen hebben er weer van genoten, ondanks
dat het later in de week slechter weer werd. Iedereen willen we bedanken voor de grote
inzet en we hopen dat het de volgende keer weer een succes wordt.
Op de ledenvergadering van volgend jaar willen we erover praten of we dit nu jaarlijks
aanhouden of dat we het misschien om het jaar gaan organiseren.
Dan nu de vossenjacht; ‘s middags was het voor de jongere club en die moesten zeven
vossen opzoeken. Het was gelukkig mooi weer en de opkomst was goed, er waren 46
kinderen en het woord wat ze moesten raden na aankomst was Oostenrijk.
De eerste prijs was voor Vince van der Veen en Johny Abbas, de tweede voor Patrick
Valkema, en de derde voor Mike Bos en Veiko Postma. ‘s Avonds was het voor de oudere
jeugd en die moesten zes vossen zoeken. Dit was schijnbaar niet zo moelijk want de
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eersten stroomden al na een half uur weer binnen. We zullen het ze de volgende keer wat
lastiger maken.
Het woord wat ze moesten raden was Zuid Amerika. De eerste prijs was voor Erik Pol,
Anja Oosterkamp,Theo Abbas, Rob Huisman en Robbin Toxopeus. De tweede prijs was
voor Ricardo Hondsbeek, Ronnie Venhuizen, Bouke Bos, Kevin Houwen en Hielke Vos.
De derde prijs was voor Jan Wouter Zwart, Sandra Mosk en Roxanne Visser. We hopen
dat jullie hebben genoten en de volgende keer weer zo enthousiast meedoen.
_
Dan nu het volgende;Twee maand geleden werden we verrast door iemand uit ons dorp
die inmiddels is overleden. Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp ontvangt een schenking
van maar liefst 50.000 Euro van de heer S.J.Bol. Bol leefde samen met zijn zuster in de
Wilhelminastraat naast de brandweerkazerne. We zijn daar natuurlijk erg dankbaar voor
en zullen hen waardig gedenken. Volgend jaar tijdens de ledenvergadering willen wij met
alle dorpsgenoten bespreken hoe wij gezamelijk deze schenking kunnen gaan besteden.
_Voor de mensen die graag mee willen doen aan de optocht voor 5 mei volgend jaar;
dezen kunnen zich inschrijven bij Oomke Bos. Oomkes telefoonnummer is 402610.
_
Kerstmarkt; deze wordt gehouden op 11 december van 13.00 tot 18.00 uur in het
Kegelhuis. Aangezien er niet zoveel inschrijvingen zijn als voorgaande keren, houden we
het gezellig onder een dak. We zorgen voor een sfeervolle entourage en rekenen
natuurlijk op jullie aller komst.
_
Als laatste; we hebben nog iemand nodig om het bestuur te versterken. Wij zijn nu met
zes personen en bij stemming komen we dan eventueel in de problemen. Wie voelt zich
gemotiveerd om ons te versterken en daardoor zich in te zetten voor de belangen van het
gehele dorp. U kunt u aanmelden bij Ben van Maare (tel.401739) of bij Willem Veenstra
(tel.402417 winkel of prive 401089).
Vriendelijke groet Willem Veenstra (secretaris)

OUD PAPIER
De opbrengst van oud papier in de maand september was 6.00 kg en in oktober 11.360
kg. Heel erg bedankt!!!!!!!!!!!
Het oud papier wordt opgehaald op 17 december en in januari 2005 weer op de laatste
vrijdag van de maand

RODE KRUIS
De Nationale collecte Rode Kruis, die van 20 t/m 27 juni 2004 is gehouden, heeft in de
marne totaal € 3589,36 opgebracht waarvan € 384,55 in Zoutkamp. Alle gevers en
medewerkers aan de collecte heel hartelijk dank!!!

Te koop
20 inch jongensfietsje. Tegen elk aannemelijk bod. Tel. 407075.

Oude computer met muis en toetsenbord (zonder monitor).
Tegen elk aannemelijk bod. Tel. 401425.
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reactie op: bestemmingsplan”Kanaaloever Zuid Zoutkamp”
schudzeef : 22 oktober 2004
Geachte dorpsgenoten,
Als je overal op tegen bent of anders gezegd, nergens mee eens bent, dan krijg je niets of
je loopt een 25 jaar achter bij omliggende dorpen cq gemeenten. Kijk om je heen rond het
Lauwersmeer en overtuig U.
De echte Zoutkamper wil dat er iets gebeurd, dat er wordt gebouwd. Heel veel mensen
zitten te wachten op een seniorenflat; huurwoningen en woningen aan het water. Wees blij
dat er binnen zo’n kleine gemeenschap dergelijke plannen nog gerealiseerd kunnen
worden. Het interesseert de echte Zoutkamper niet of de stroom grijs; groen of geel is en
op nog meer horeca zitten we ook niet te wachten.
Blijkbaar heeft de niet echte Zoutkamper het zo goed met ons voor dat de plannen niet
eens doorgaan. Ik kan mij er niet aan onttrekken dat dat de achtergrond gedachte wel
eens kon zijn.
Twintig jaar lang een wandelroute tegenwerken die rond Zoutkamp was gesitueerd en nu
bijzonder actief tegen alle nieuwe plannen procederen of vertragen.
Mijn hoop is dat de betrokken instanties op zeer korte termijn een besluit nemen en
Zoutkamp verrijken met een fraaie nieuwbouw op het voormalig Heiploegterrein. Dit is de
wens van en nu voor de laatste keer: een echte Zoutkamper.
Wim Visser.

GRATIS GARNALEN IN DEN HAAG
Om 03.00 uur opstaan om vervolgens opgehaald te worden met de auto richting Harlingen
en vanuit daar met een bus naar Den Haag te reizen. Het was even schrikken toen ik dit
hoorde. 03.00 uur is voor mijn doen wel erg vroeg maar voor een goed doel moet je wat
over hebben. En dit deden wij van harte.
Samen met enkele vissers van zoutkamp naar Den Haag om de hoge piefen van het NMA
en van het Ministerie van Visserij op het hart te drukken dat het zo niet langer kan. Laat in
de middag zouden deze twee partijen met elkaar om de tafel gaan. We waren dus op tijd.
Om 08.00 uur in de morgen stonden we klaar om de mensen te verblijden met gratis
garnalen en folders met uitleg. Nu waren de meeste mensen onderweg naar hun werk en
hadden uiteraard haast. Maar de
aanhouder wint. De vissers deden hun
uiterst best en met een vriendelijk
gezicht ging het ene zakje na het
andere uit hun handen. Op het
moment dat we uit de bus stapten was
er politie en beveiliging maar hier
hebben we geen last mee gehad,
eerder profijt. Deze mensen waren
behulpzaam en vriendelijk. Na een
kwartier te hebben gestaan kwam er
zelfs een man met koffie buiten staan,
voor ons, voor ongeveer 50
demonstrerende vissers werd er koffie
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geschonken. Dit tot mijn grote verbazing.
Na een uur of anderhalf vertrokken we naar het Ministerie van Visserij. Volledig begeleid
door de politie. Voor de nuchtere Groningers zoals wij was het wel even lachen. Volledige
straten werden onmiddellijk afgesloten om ons maar zo goed en snel mogelijk naar de
volgende bestemming te begeleiden. Nu is dit natuurlijk een standaard procedure maar we
hebben wel van de politie begrepen dat ze met ons niet veel te doen hadden. Volgens de
begeleidende politie waren wij een leuke en rustige groep demonstranten. Dit had als
gevolg dat de beveiliging moeite deed om de hoge piefen uit hun hoge gebouwen te halen
om toch even de moeite te laten nemen om naar ons te luisteren. Zo hebben wij
gesproken met dhr. Oostra van het Ministerie van Visserij (LNV) en met dhr. Kalbfleisch
van het NMA (de hoogste pief). Met het aanbieden van een zakje garnalen hebben we de
kans gehad en benut om ons standpunt duidelijk te maken en de heren op het hart te
drukken dat het anders moet. Begrip hebben we gekregen nu nog onze wil. Het is wachten
op de uitslag.
Al met al hebben we toch een bijzondere dag gehad en erg plezierig. Ik wil bij deze nog
even alle mannen bedanken die mij hun jas aangeboden hebben (het was op den duur
behoorlijk fris), waarvoor ik heb bedankt. Ik heb me zeer speciaal gevoeld en hoop dat,
met de verschijning als garnalenkoningin de aandacht extra heb kunnen vestigen op het
hele gebeuren.
Ik hoop van harte dat het allemaal goed komt.
Elise, garnalenkoningin 2004

VAN DE ZOUTKAMPER DAANSERS
In september zijn we weer van start gegaan met Volksdansen op de dinsdagochtend
van 09.00 tot 10.15 uur in de Sporthal.
We houden het gezellig met een pauze waarin we genieten van koffie met altijd iets erbij.
Het is erg ontspannend waarbij alle spieren en zeker de lachspieren aan bod komen.
U bent 55 + en U vindt het leuk om mee te doen aan het Volksdansen dan bent U welkom,
dit geldt voor zowel de dames als de heren.
Er kunnen best weer nieuwe leden bij, “jong bloed“ is zeker welkom.
Kom maar eens op een ochtend geheel vrijblijvend kijken en de sfeer proeven.
Graag Tot Ziens,
Info bij: Alie Romijn tel.nr. 401677 Of Jannie Bos tel.nr. 402610

GRONINGEN,GIDS VOOR CULTUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
Bij Profiel in Bedum is verschenen de geheel geactualiseerde Groninger Gids voor cultuur,
landschap en recreatie. Het in kleur uitgevoerde en rijk geïllustreerde boek vertelt vrijwel
alles wat de provincie Groningen heeft te bieden op het gebied van recreatie, cultuur,
natuur en landschap. Vermeld worden duizenden locaties en bedrijven, allerlei
bezienswaardigheden, musea en exposities, accommodaties, restaurants e.d.
Themakaarten laten zien waar o.a. de meest bezienswaardige kerken en monumentale
boerderijen zijn te vinden. De vernieuwde gids, met ruim 30% meer informatie, kost tot 31
december 2004 € 15,=, daarna € 17,90. De gids is verkrijgbaar bij de boekhandel, Media
Expresse, de uitgever (www.profiel.nl) en de VVV’s.
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Snipperen snoeihout
Op vrijdag 10 december kunnen particulieren hun snoeihout gratis
laten versnipperen. Dit kan ‘s middags tussen 13.00 en 15.30 uur.
Het inzamelpunt is de werkplaats van gemeentewerken aan de R.
Ritzemastraat 9f in Leens. Het snoeihout moet u netjes gevleid
aanleveren. Zo mogelijk kunt u de houtsnippers mee terug nemen.
======================================================
Medische keuring bij verlenging groot rijbewijs vanaf 1 januari 2005
Vanaf 1 januari 2005 moeten alle chauffeurs met een groot rijbewijs
bij iedere verlenging van hun rijbewijs een medische keuring
ondergaan.
In juni 2004 heeft minister Peijs van Verkeer en
Waterstaat aangekondigd dat de maatregel van een periodieke
medische keuring voor vrachtwagen- en buschauffeurs per 1
oktober wordt ingevoerd. In de media is hier aandacht aan besteed,
waarbij werd geadviseerd vóór 1 oktober een vernieuwing van het
rijbewijs aan te vragen, zodat men (nog) niet gekeurd hoefde te worden.
Het is inderdaad mogelijk om voor het ingaan van de nieuwe maatregel zonder keuring
(voortijdige) vernieuwing aan te vragen. Dit geldt echter niet voor 65-plussers. Op 1
september 2004 heeft de minister de brancheorganisaties laten weten dat de maatregel
wordt uitgesteld tot 1 januari 2005.
Hiermee komt de minister tegemoet aan het verzoek van de brancheorganisaties om de
invoering van de periodieke medische keuring uit te stellen.
De periodieke medische keuring bij de verlenging van het rijbewijs, levert een bijdrage aan
de verkeersveiligheid. Met deze maatregel voldoet Nederland aan de Europese richtlijn
voor rijbewijzen.
==================================================
Wet op de identificatieplicht
Per 1 januari 2005 treedt de Wet op de uitgebreide
indentificatieplicht in werking. Vanaf deze datum moet
iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen
wanneer politie of toezichthouder daar om vraagt. Dit is een van de maatregelen die de
overheid neemt om “Nederland Veilig” te maken en criminaliteit en overlast te bestrijden.
Alle kinderen tussen 14 en 18 jaar, die nog niet in het bezit zijn van een geldig
legitimatiebewijs zijn door de gemeente aangeschreven.
De identificatieplicht stelt politie en toezichthouders beter in staat hun werk te doen. Zij
mogen een persoon vragen zich te identificeren wanneer dat nodig is voor het uitvoeren
van hun taken, bijvoorbeeld verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporen van strafbare feiten
of handhaven van de openbare orde. Geldige identiteitsbewijzen voor personen met de
Nederlandse nationaliteit zijn paspoort, Nederlandse (of Europese) identiteitskaart of een
Nederlands rijbewijs.
De kosten van de documenten zijn (tarieven 2004):
paspoort
€
37,95
identiteitskaart
€
30,55
rijbewijs
€
25,75 (zonder medische keuring).
Het taakveld Burgerzaken is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. ’s Middags
zijn ze op afspraak geopend, telefoon 575525 of 575526.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van bovenstaande
telefoonnummers of kijken op www.nederlandveilig.nl of bellen met de Postbus 51 Infolijn,
telefoon 0800-8051 (gratis).

Extra verlof voor leerlingen: alleen in bijzondere gevallen!
Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede
schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Ouders hebben
de taak ervoor zorg te dragen dat hun kind iedere schooldag naar school gaat. Toch zijn er
omstandigheden waarin verlof buiten de schoolvakanties mogelijk is. Extra verlof is alleen
mogelijk als er sprake is van: religieuze verplichtingen;de specifieke aard van het beroep
van (één van) de ouders het niet mogelijk maakt om ten minste voor twee aaneengesloten
weken als gezin in één van de schoolvakanties op vakantie te gaan; ‘andere gewichtige
omstandigheden’.
Religieuze verplichtingen
De aard van sommige religieuze feest- en gedenkdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de
viering ervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.
De directeur van de school heeft een kalender waarop deze feest- en gedenkdagen staan
aangegeven.
De specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de
officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer het door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders niet mogelijk is om ten minste voor twee aaneengesloten
weken als gezin in één van de schoolvakanties op vakantie te gaan. Alleen in dat geval
mag de directeur van de school voor ten hoogste tien schooldagen vakantieverlof
verlenen. Dit verlof mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
‘Andere gewichtige omstandigheden’
Extra verlof kan aangevraagd worden als er sprake is van ‘andere gewichtige
omstandigheden’. Dit is het geval bij: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover
dit niet buiten de lesuren kan gebeuren; verhuizing; huwelijk, huwelijksfeest en
ambtsjubilea van familie t/m de vierde graad; ernstige ziekte, overlijden of
begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners, gezinsuitbreiding; voor andere
calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen
vakantieverlof.
Extra verlof aanvragen
Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Het
aanvraagformulier moet zeker acht weken van tevoren worden ingediend bij de directeur
van de school. Extra verlof in verband met ‘gewichtige omstandigheden’ kan bij
onvoorziene situaties ook binnen 2 dagen na ontstaan van verhindering aan de directeur
worden voorgelegd.
Waarschuwing: Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming
van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim.
De directeur is op grond van de Leerplichtwet verplicht dit
aan de leerplichtambtenaar te melden. U kunt dan een
proces-verbaal en een geldboete verwachten.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u terecht bij de directeur
van de school van uw kind of de leerplichtambtenaar van de
gemeente
De Marne, telefoon (0595) 575 500.
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Gescheiden inzameling luiers
Vanaf 1 november kunnen ouders in de gemeente De Marne, op 7 plaatsen, gebruikte babyluiers
apart inleveren voor recycling. Het project is mogelijk dankzij samenwerking met peuterspeelzalen
en een kinderdagverblijf in de gemeente. Na een positief afgesloten proefproject bij de Vlinderborg
in Eenrum is besloten het aantal inzamelpunten te vergroten. Op maandag 1 november hebben
wethouder Wiebe Zorge en de leidsters van peuterspeelzaal Bruintje Beer de eerste zak met luiers
in de container gedeponeerd als officieel startschot. Deze leidsters uit Leens zijn al begonnen met
het inzamelen van luiers maar moesten ze tot nu toe naar Eenrum brengen, daar gaat nu
verandering in komen.
De inwoners van de gemeente De Marne kunnen alle soorten
babyluiers, babyverzorgings-doekjes en incontinentiemateriaal
inleveren bij de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf. De
gemeente hoopt hiermee tegemoet te komen aan de wens van
de bewoners. Bij de dorpsbezoeken van het college aan de
verschillende dorpen is de vraag gesteld of er niet in meerdere
dorpen een container voor luiers geplaatst kan worden.

Een kind gebruikt zo’n vijfduizend luiers tot hij of zij
zindelijk is. Zo worden in de gemeente De Marne ieder
jaar bijna een miljoen luiers gebruikt en weggegooid. Deze
luiers worden na gebruik verbrand, waarbij kostbare grondstoffen als papier en plastic
verloren gaan. Hier gaat door het luierproject verandering in komen.
Hoe moeten de luiers en het incontinentiemateriaal worden aangeboden ?
De luiers en het incontinentiemateriaal moeten worden aangeboden in speciale zakken.
Maandverband, inlegkruisjes, papier en plastic mogen niet worden aangeboden. Deze speciale
luierzakken zijn in rollen van 10 stuks van 30 liter te verkrijgen bij onderstaande deelnemers, de
gemeentewerkplaats in Leens en de supermarkt in Eenrum. U kunt de zakken dichtknopen met
een dubbele knoop. Gebruik hiervoor geen andere sluitsystemen zoals ijzerdraadjes.

De luierzakken kunt u tijdens openingsuren (bij voorkeur aan het begin of einde van de
openingstijd) brengen bij de volgende inzamelpunten, waar een afvalcontainer staat van
Knowaste:
• Peuterspeelzaal Het Kwetternest, Kinderdagverblijf Kids2b, Plantsoenstraat 4, Eenrum
• Peuterspeelzaal Ienie Mienie, Burg. Harteveltstraat 5, Ulrum
• Peuterspeelzaal 't Groentje, J. Kremerstraat 5, Wehe-den Hoorn
• Peuterspeelzaal ‘t Kruimelnestje, Hoofdstraat 44, Kloosterburen
• Peuterspeelzaal Bruintje Beer, Prins Bernhardstraat 3, Leens
• Peuterspeelzaal Pinokkio, Wilhelminastraat 1, Zoutkamp (alle dagen van 08.30 tot 11.30
uur)
• Peuterspeelzaal De Robbedoes, D. Wierengastraat 61, Westernieland
De luiers en het incontinentiemateriaal worden door Knowaste gerecycled. Papier en
plastic worden teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Het overgebleven slib wordt
hergebruikt in de landbouw. Als u alle luiers inlevert tijdens de periode dat uw kind luiers
nodig heeft, bespaart u 6 bomen, 8.000 liter water en een hoeveelheid energie die
vergelijkbaar is met 190 liter dieselolie. Vragen ?
Op de inzamelpunten en op het gemeentehuis kunt u hierover een folder verkrijgen met meer
informatie. Als u vragen heeft over de invoering van de gescheiden inzameling van luiers en
incontinentiemateriaal door de gemeente De Marne kunt u bellen met de gemeente,
telefoonnummer (0595) 575596. Meer informatie over het recyclen van luierafval kunt u vinden op
de website van Knowaste, www.knowaste.nl.
Met vriendelijke groet, Gemeente De Marne.
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Ook bij het VVV kantoor komen de feestdagen er weer aan!
Speciaal voor december-feestmaand is er door de medewerkers van VVV Zoutkamp een
gezellige kadohoek ingericht. U kunt kiezen uit leuke kadootjes en Groninger artikelen
voor in de schoen en onder de boom! Ook op het schap Groningana boeken en boekjes
o.a. De Marne in de Tweede oorlog, Nederlandse visserij 1900-1935, Snertboekje snertrecepten uit binnen-en buitenland, D'r gait 'n domie veurbie.
Voor de mensen zonder wensen zijn er: irischeques, bioscoopbonnen, dinerbonnen,
theater- en concertbonnen en bronnenbon (Fontana-Nieuweschans).
Ook kunt u bij het VVV: kopieren: A4 € 0.10 en A3 € 0.20)
faxen: € 0.15) per pagina
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur.
U bent van harte welkom!
Reitdiepskade 11 Zoutkamp

Jaarvergadering IJsbaanvereniging
De Eensgezindheid
Op donderdag 2 december a.s. in cafe De Boeter aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 2003
4. Verslag penningmeester
5. Kascommissie
6. Nieuw kascommissielid
7. Pauze, gratis verloting + sigaar
8. Is de ijsbaan klaar of niet?
9. Inrichting kantine
10. W.v.t.t.k.
11. Sluiting
Aanmelden nieuwe leden, tel. 402793

Geachte mensen van Zoutkamp,
De negende Nationale voedselactie is voorbij, en dit is niet voor niets geweest!!!!
In Zoutkamp alleen al zijn er 41 pakketten ingezameld. Daarvoor onze hartelijke dank.
De actie is nog niet helemaal voorbij want deze pakketten moeten nu nog naar de armen
in Oost-Europa worden getransporteerd. We hopen dat dit allemaal goed gaat.
U wordt hartelijk bedankt voor uw medewerking!!!!!
Met vriendelijke groet;
DORCAS HULP NEDERLAND.
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decemberactie
Voor de feestdagen voordelig in het nieuw !
vanaf
dinsdag 30 november
ontvangt u 20% korting
op de gehele kledingcollectie
(uitgezonderd standaard jeans)
Lakeside
Sluisweg 3a
Zoutkamp

Workshop bij Lakeside
Er zijn nog een paar plaatsen voor de workshop schaalschikking met kaarsen op
dinsdag 7 december aanvang 19:30 uur en
woensdag 8 december aanvang 19:30 uur.
De kosten zijn 20,00 euro.
U kunt zich voor de workshop opgeven bij
Lakeside - De Zilte Bries
Sluisweg 3a
Zoutkamp
tel: 401112 of 407002.
U hoeft zelf alleen maar een mes en een snoeischaar mee te nemen voor de andere
materialen zorgen wij.
SINTERKLAASLOPEN 2004
ZATERDAG 4 DECEMBER
Voor de kinderen is het 's middags om half drie met natuurlijk een kinderjury, dus trek alles
uit de kast als het nog past.
Er is een eerste en een tweede prijs te winnen.
Voor de hele grote kinderen doen we hetzelfde maar dan van 20.00u. tot 24.00u. en
aansluitend de prijsuitreiking.
WAAR: H.C.R. " 't Reitdiep" bij de fam. Venema.

TE KOOP
6 rotan(rieten) eetkamer stoelen + grenen t.v. kastje
tel. 0595 401425
Pagina 15

Groots onthaal Sinterklaas
Het weer leek een onzekere factor,
maar tijdens de intocht van
Sinterklaas afgelopen zaterdag de
20ste november bleef het tijdens
de hele vaartocht droog en voor de
tijd van het jaar redelijk
aangenaam weer. Eenmaal binnen
bij H.C.R. “’t Reitdiep”werd ons
dorp nog wel onthaald op een fikse
hagelbui. De organisatie kan dan
ook redelijk tevreden zijn over het
kinderfeestje van die dag. Ook het
Dagblad van het Noorden was
aardig lovend over de mooie
manier van binnenhalen van de
goedheiligman. Zoutkamp eindigde met een 7,6 als eerste van de drie, door het dagblad
bezochte plaatsen. Met twee tienen kunnen we dik tevreden zijn. Min puntje was het
geroezemoes van het volwassen publiek achter in de zaal op dit kinderfeestje, misschien
een punt van aandacht voor het volgend jaar. Verder kunnen we spreken van een
geslaagde aankomst. We wachten met spanning op de dingen die komen gaan.

ZET ALVAST IN UW AGENDA:
TONEELUITVOERING "DUKDALF" : 12 EN 19 FEBRUARI 2005.

Kerstbijeenkomst
Ook dit jaar wordt er weer een kerstbijeenkomst plus broodmaaltijd gehouden in het
Jeugdgebouw “Het Anker”aan de Siccamastraat.
Deze kerstbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 16 december 2004. We beginnen
om 16.00 uur en verwachten omstreeks 19.00 uur te eindigen. Evenals vorig jaar zullen
ook nu weer enkele kerstverhalen ten gehore worden gebracht, terwijl mw. T.R.
Beukema-Deemter de muzikale omlijsting zal verzorgen. Iedereen boven de 50 jaar is van
harte welkom. Als u van plan bent te komen, wilt u zich dan opgeven voor 14 december bij
een van onderstaande adressen:
G. Bolt, H.J. Siccamastraat 23, tel. 401261
R.G. de Vries, Grachtstraat 7, tel. 402068
B. Davids, Kerkstraat 14, tel. 401723
J. Oostindien-Verburg, Pr. Bernhardstr. 11, tel 401786
Voor vervoer kan worden gezorgd.
Wij hopen op een goed bezochte en gezellige kerstbijeenkomst.
Naam: ..................................................................................................................................
Aantal personen: ..................................................................................................................
Vervoer: ja of nee (gaarne doorhalen hetgeen niet van toepassing is).
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