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Colofon 

Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 22 januari. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 12 januari. 
 
  
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 
 
8 jan. nieuwjaarsvisite jeugd: 10.00 tot 12.00 
  volwassenen van 16.00 tot ??? uur 
22 jan gemeentetoernooi zeester/ pwc; sporthal 
leens 
29 jan gemeentetoernooi zeester/ pwc ; sporthal 
leens 
   febr schaatsen/apekooi in gymzaal 
16 april bingo 
13 mei zeester-??? 
21 mei afsluiting voor de jeugd 
28 mei  damestoernooi 
30 mei- 3 juni avondvierdaagse 
 4 juni bb toernooi 
 afsluiting seizoen senioren 
 9/10  juni stratenvolleybaltoernooi 
21 juni remmelt bokaal 
 
 

Agenda overige activiteiten 

12 en 19 feb. Toneeluitvoering Dukdalf 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-402403. 
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Nieuwsberichten Dorpsbelangen 

 
Moi luu, doar ben'n we aal weer. 
Een maand geleden was het nog van; "Vol verwachting klopt ons hart" en nu staan we al 
weer voor de kerstdagen. Mann mann, wat goat dai tied ja hard. 
Sinterklaas wil Zoutkamp nog even groeten en hartelijk bedanken voor de gastvrijheid 
waarmee hij is ontvangen. Het doet hem altijd goed als de kade vol met mensen staat. 
Sinterklaas was overigens een groot succes dankzij de medewerking van vele vrijwilligers 
natuurlijk. De opkomst was ook weer behoorlijk groot. Voor de nieuwe eigenaars was het 
misschien wel even aanpezen om de boel op orde te krijgen, maar dat is allemaal goed 
gelukt en het zal voor hun ook allemaal wel even wennen zijn in dit dorp. We willen hen 
dan ook hartelijk welkom heten en heel veel succes toewensen. Overigens zijn we met 
Sinterklaas hier in Zoutkamp nog getoetst door het Dagblad van het Noorden en we 
kwamen als hoogste uit de bus v.w.b. aankomst, uiterlijk, presentatie en dergelijk. 
De kerstmarkt is ook goed geslaagd ondanks dat het samenviel met de begrafenis van 
Prins Bernard. Er waren helaas enkele standhouders die het af hebben laten weten; 
sommige door omstandigheden en sommige door weet ik wat voor reden. Voor volgende 
keer hebben we er al wel weer wat leuke ideeën bij. Het was voor de organisatie flink 
doorwerken om het tijdig rond te krijgen. Ze hadden maar amper tijd voor een bakkie leut. 
We willen ieder die zich inzet voor de festiviteiten van harte bedanken, wat voor klusjes 
het ook mogen zijn. Op het juiste moment zijn er gelukkig wel weer een paar mensen 
bereikbaar die de handen even uit de mouwen kunnen steken. Over vrijwilligers 
gesproken! We zijn weer van plan om de Zoutkamper Activiteiten Commissie nieuw leven 
in te blazen. Naast het bestuur willen we graag een groepje mensen die de activiteiten 
organiseren; gedacht wordt aan een groepje van vier personen, die dan ook weer beroep 
kunnen doen op enkele vrijwilligers om hun te helpen. Wie wil zich opgeven voor het ZAC. 
en wie wil zich opgeven als vrijwilliger bij grootse festiviteiten, want we weten het 
allemaal;" vele handen maken licht werk". 
Opgave kan voor 1 februari bij Ben(tel.401739) of bij Willem (tel.402417 zaak of privé 
401089). 
Nu even aandacht voor het volgende. De gemeente geeft in ons dorp geen speciale  
plaats meer aan om een vreugdevuur te maken. De opruimingskosten lopen volgens de 
bestuurders steeds hoger op en het meeste wordt afgevoerd als chemisch afval, wat nog 
weer duurder is. Het wordt om kort te wezen steeds meer verboden en de gemeente 
probeert de verantwoordelijkheid van oud en nieuw steeds meer af te schuiven naar 
Dorpsbelangen. Nu geven ze wel de mogelijkheid om vuil voor een klein prijsje in te 
leveren bij de gemeentewerkplaats in Leens voor 5 euro per kuub. Dit is mogelijk op 30 en 
31 december. Indien bv de jeugdsoos of een vereniging een paar centen willen verdienen 
dan is dit ook mogelijk door de kerstbomen te verzamelen; voor kerstbomen vergoedt de 
gemeente 0,50 eurocent (honderd boompjes is toch 50 euro). 
Waar de bewoners rond het dorpsplein niet om zitten te springen is dat het vreugdevuur 
weer op het plein terugkomt. Als ik terugdenk aan een jaar of vijf geleden, dan lopen mij 
de koude(nee warme) rillingen weer over de rug. Overleg dit alstublieft met iedereen bij u 
thuis, dan denk ik dat we er wel doorheen komen. Bovendien is er in de haven ruimte 
genoeg en daar heeft niemand er last van. 
 
 
Veul hail en zeg’n in’t neie joar. 
 
Willem 
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Sunnerkloas-loop’m 2004 
Op zaterdag 4 december 2004 was het weer zover. De traditie van Sinterklaas lopen in 
Zoutkamp vond weer plaats. In het Reitdiep melden zich tegen half drie 42 Sinterklazen in 
de mooist denkbare uitdossingen. De “oud” eigenaren van het Reitdiep, de familie 
v.d.Veen, hadden ervoor gezorgd dat er een prijs was voor elk kind wat meedeed.  Dit 
werd door een ieder zeer gewaardeerd, geweldig! 
De jury bestond uit: Freya Noest; Ina Visser en Wim Visser. Wij hebben bij de jurering een 
splitsing gemaakt tussen kinderen onder de 6 jaar en boven de 6 jaar. Bij binnenkomst 
showden de Sinterklazen zich aan de jury en kregen vervolgens op volgorde een nummer. 
Er werd door de jury gelet op uitvoering; actualiteit en zelfgemaakte creaties. 
Het is een eervolle vermelding waard, aan alle moeders; oma,s; opa,s  en vaders die 
meegeholpen hebben om deze traditie te doen slagen. Bravo!!! 
Ze zagen er prachtig uit, alle 42 en vooral de aller kleinsten waren aandoenlijk. 
wij hopen dan ook dat alle kinderen en wat ons betreft nog veel meer, het volgend jaar 
2005 weer mee zullen doen.Want Zoutkamp, wees trots op deze nog overgebleven 
traditie. Ook hopen we dan weer met muziek voorop een rondgang door het dorp te 
maken.Het enthousiasme van de jeugdige deelnemers moet beloond worden.  
In de tussentijd dat de twee leuke en vrolijke zwarte Pieten de kinderen meenamen naar 
buiten voor een rondgang, heeft de jury zich hoofdpijn bezorgd door een keuze te maken 
uit de 42 Sinterklazen. Na veel wikken en wegen en onder voortreffelijke en vakkundige 
leiding van Freya zijn we er uitgekomen. Dat het moeilijk was bleek wel uit het feit dat de 
jury nog bezig was toen de Sinterklazen alweer binnen kwamen.We zijn tot de volgende 
uitslag gekomen. 
onder de zes jaar: 
nr: 1 + 2       harlekijn en beer-----          Renate en Jeffrey 
nr: 37 + 38   kabouters plop---------        Marion en Esmee 
nr: 34           zwarte Piet--------------        Daphne 
nr: 21           bloemenmeisje---------         Reinie 
nr: 10 + 11   geisha’s -----------------        Melissa en Debora 
nr: 20           mini-garnalen koningin----  Kim 
 

 
 
boven de zes jaar: 
nr: 14-15-16    slag om Zoutkamp-----   Vijko; Gaele en Anna. 
nr: 12 + 13      schotelbewakers -------   Koen en Dirk. 
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nr: 26              sponsbob ----------------   Jan Wouter 
nr: 35 + 36      draak en goudlokje------  Dion en Joni 
nr: 27 + 28      supporters Fc Gron------  Mayke en Jessica 
nr: 17              sneeuwitje ----------------   Suzanne 
 
nr:3        prinsesje---------- Anouk                 nr:24     cowboy------  Dieter 
nr:4        beertje------------- Michel                nr:25     cowboy------  Mike 
nr:5        chinees-----------  Sanne                  nr :29     batman--------Frank 
nr:6         heks-----------      Lotte                   nr: 30    voetballer-----Thom 
nr:7         zwarte piet--------Hielke                nr:31     indiaantje-----Tessa 
nr:8         zorro---------------Roy                    nr: 32    piraat----------Martijn 
nr:9         indiaan------------Jelmer                 nr:33     prinsesje------Ilona 
nr:18       harry potter-------Stein                  nr:39     ridder----------Jasper 
nr:19       harry potter--------Robin                nr:40     de jury te vlug af ?? 
nr:22       prinses--------------Rebecca            nr:41     boertje--------Mario 
nr:23       doornroosje--------Iris                    nr:42     klein meisje---Roxanne    
 
Graag wil ik iedereen bedanken die hierboven niet is genoemd voor de geslaagde middag.  
Verder wil ik nu alvast opmerken dat ook mensen die er geen sinterklaas bij hebben die 
meedoet, zeer welkom zijn om dit gebeuren bij het Reitdiep te aanschouwen. Het is zeker 
de moeite waard en de traditie wordt hierdoor versterkt. Allen hartelijk welkom in 2005. 
 
Wim Visser. 
 
Zaterdag 4 december was er weer het jaarlijkse 
sunnerkloasloop’m in Zoutkamp. 
Zo te zien komt er nog lang geen einde aan deze traditie, er 
meldden zich 76 sunterkloazen bij de jury in HCR Reitdiep, 
waaronder ook een aantal jeugdigen. 
De actuele onderwerpen werden goed belicht, o.a. de 
visserij waar de moezen dood voor de kast liggen. 
Ook de schotels werden niet vergeten. Er liepen zelfs 3 
Lauwersmeer-beren rond. Tevens werd ook in de toekomst 
gekeken, er waren al enigen die verschenen in historische 
kleding, ter voorbereiding op de slag om Zoutkamp. 
De middenstand had enige prijzen beschikbaar gesteld, 
zodat we aan de mooiste sunnerkloazen een prijs konden 
overhandigen. 
 
1ste: no. 11 - Pro Patria 
2de: no. 9 - Uitbeelding schotels met Arabieren 
3de: no. 43 - Schotels met afluisterpraktijken 
 
Namens de jury, Piet Landman 
 

Vermist 
 
Wie heeft een Groene bolderkar gezien. Helemaal meegenomen vanuit Schiermonnikoog 
jaren geleden, altijd erg zuinig op geweest en nu verdwenen. De eigenaar wil het heel 
graag weer terug. Diegene die iets weet kan contact opnemen met Freya Noest tel.nr. 
401830. 
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Verslag informatieavond over de Slag om Zoutkamp d.d. 15-11-2004 
 
Aanwezig:  
Dhr. Van der Leest (Biljartclub De Poedel), Dhr. Smit (Chr. Zoutkamper Mannenkoor), Dhr. 
Postma (ijsbaanvereniging De Eensgezindheid en stichting Vlaggetjesdag), mevr. 
Braaksma en mevr. Toxopeus (Kinderspelweek), mevr. Westra (Ichtusschool), dhr. Van 
der Bleek (Prot. Kerk Zoutkamp), mevr. Broere en dhr. Feitsma (schietvereniging De 
Zeearend), dhr. De Vries (Uitvaartvereniging ZK) mw. Nienhuis (De Schudzeef), mevr. 
Buitjes (Toneelvereniging Dukdalf), dhr. Van Maare (Ver. Dorpsbelangen), dhr. De Vries 
en mw. Koning (Ver. Historische Kring De Marne), mevr. Bos en mevr. Blom 
(volksdansgroep), dhr Van der Burg (VVV Lauwersmeer Oost) en dhr. Nienhuis en mw. 
Wijbenga (watersportver. Soltcamper Rill) 
Dirk Lukkien, Freya Noest, Elise Nienhuis, Frieda Buitjes, Oomke Bos, Henk Zijlstra en 
Diet de Haan (bestuur Slag om Zoutkamp) 
Afwezig met kennisgeving: Buurtver. De Batterij, vrouwengespreksgroep, psz. Pinokkio 
en Chr. Zoutkamper Vrouwenkoor 
 
 
1. Opening  

Oomke Bos heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 

2. Uitleg over het festijn. 
Oomke licht het idee van de Slag om Zoutkamp toe. Het idee om iets met 
deze gebeurtenis te doen is jaren geleden ook al eens geopperd, maar is 
toen niet verder van de grond gekomen. Toch lijkt het een prachtig 
dorpsgebeuren te kunnen worden.  
Het verhaal speelt ten tijde van de 80 jarige oorlog. Deze woedt sinds 1568 
maar het verzet begint op te komen en in 1589 komt de Friese stadhouder 
Graaf Willem Lodewijk vanuit Oostmahorn met ongeveer 800 soldaten naar 
Zoutkamp om deze schans te bevrijden van de Spanjaarden. (voor de goede 
orde: in Zoutkamp waren Nederlandse soldaten onder Spaans gezag 
gelegerd. Zij waren afkomstig uit Groningen). Deze bevrijdingsactie willen we 
graag spelen in ons dorp. Inmiddels is in het dorp een stukje historie weer in 
ere hersteld en daarom zou dit verhaal mooi bij deze restauraties aansluiten. 
 
Freija vertelt hoe zij de gebeurtenis voor zich ziet. 
Doel: het doel van de dag is om de Slag om te zetten in een groots festijn.  
Wanneer: in 2006 
Wat: het centrum van het dorp en rond het Reitdiep wordt één groot 
theaterterrein. Zoveel mogelijk mensen (dorpsbewoners) zijn verkleed 
volgens de “mode” van die tijd. Vanaf het Reitdiep begint de aanval van Graaf 
Willem Lodewijk. In het dorp worden allerlei scènes gespeeld en het 
hoogtepunt zal de echte Slag om Zoutkamp zijn. Bij scènes moet men denken 
aan een groepje bedelaars, acrobaten, marktkooplui, soldaten. Zij allen 
beelden het leven in die tijd uit. Voor bezoekers is het mogelijk om een 
rondwandeling te maken en onderweg wordt men dan geconfronteerd met 
bovengenoemde scènes, dus met het dorpsleven in 1589. 
Hoe: dorpsbewoners als figuranten (dus zoveel mogelijk verkleed), 
dorpsbewoners als acteurs (een rol in de slag zelf), dorpsbewoners als 
ondersteuners (EHBO, Verkeersleiders etc.)  
Organisatie: voor alle onderdelen worden werkgroepen gemaakt. De ene 
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werkgroep houdt zich bezig met kostuums, de andere met decors, de andere 
met acteren etc.  Stel de volksdansgroep, het mannenkoor en de kegelclub 
houden zich bezig met decors. Dan bestaat de werkgroep decors uit iemand 
van de kegelclub, het mannenkoor en de volksdansgroep en iemand uit het 
bestuur van de Slag om ZK. Zo worden ook de andere werkgroepen 
gevormd.  Freija is verantwoordelijk voor de verhaallijn, het spel en de 
acteurs.  
 

3. Wat vraagt het bestuur van u. 
Het bestuur heeft deze avond georganiseerd om te bekijken of er in eerste 
instantie enthousiasme te vinden is in het dorp om dit festijn op poten te 
zetten. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat het een hele organisatie 
zal zijn, maar samen met heel veel dorpsgenoten moet er iets goeds van de 
grond te tillen zijn.  
Concreet vraagt het bestuur, om hier eens over na te denken en om het te 
bespreken met ieders achterban en om te kijken welke (on)mogelijkheden 
elke vereniging heeft. Vervolgens wil het bestuur dan in januari/februari 
opnieuw een avond organiseren over het vervolg of wellicht langskomen bij 
de diverse verenigingen voor verdere plannen. Blijkt er niet genoeg animo te 
zijn dan zal het spektakel niet door kunnen gaan. 
 

4. Vragen en opmerkingen van de aanwezigen. 
De toelichting roept verschillende vragen (en tips) op bij de aanwezigen. 
Hieronder volgt een opsomming. Het bestuur neemt ze mee en komt er op 
terug. 
Wat is een goede tijd. In 2006 zijn er ook al enkele andere grote activiteiten 
gepland. ( 100 jaar Ichtusschool, Zeester 75 jaar) 
Waar zou er geoefend moeten worden en hoe gaat dat in zijn werk 
Waar moet je al die mensen vandaan halen 
Waar moeten de financiële middelen vandaan komen. Het is niet goedkoop 
om zoiets op poten te zetten en in ons gebied zijn minder sponsoren te 
vinden dan in bijvoorbeeld de randstad. 
Probeer eerst ongeveer 2/3 aan financiële toezeggingen te krijgen en ga dan 
verder 
Kleding moet je dan zelf gaan maken 
In Ter Apel speelt men altijd een middeleeuws verhaal, wellicht kun je daar 
kleding van lenen 
In Sloten gebeurt zoiets ook, patronen kunnen wij krijgen. 
Kijk ook eens bij Munnekezijl, Appingedam en Boertange.  
Voor vlaggetjesdag 2005 zijn de kanonniers van Usquert benaderd, wellicht 
kan er dan gelijk promotie gemaakt worden voor 2006 
Van het verhaal wellicht een video maken 
Hoe worden de acteurs geselecteerd  
In Dokkum was deze zomer een Bourgondische maaltijd als afsluiting van 
een feest, wellicht ook hier te organiseren voor de dorpsbewoners die 
meedoen 
Kroezen verkopen aan bezoekers 
 

5. Sluiting 
Oomke bedankt alle aanwezigen voor hun komst. Hij vraagt hen om het plan 
met hun vereniging te bespreken. Zijn er verenigingen die verdere uitleg 
vragen, neem dan contact op met het bestuur. 
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Zijn er ideeën, tips schrijf ze op 
Bij de uitgang krijgt iedereen een uittreksel mee waarin het verhaal van de 
Slag om Zoutkamp beschreven staat. 

 
 
 
 
 
 
 

PAS-65 VERDWIJNT PER 1 JANUARI 2005 
 
Vanaf 1 januari 2005 vervalt de Pas 65. U kunt dan geen pas meer krijgen of aanvragen.  
Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs 
kunnen tonen. De Pas-65 wordt dan een overbodig document, omdat 65-plussers met hun 
identiteitsbewijs hun leeftijd kunnen aantonen. De kortingen die de 65-plussers genieten, gelden 
op grond van hun leeftijd en niet omdat ze een pas bezitten. Dit heeft de staatssecretaris van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Kamer meegedeeld.  

Het besluit van de staatssecretaris heeft geen invloed op de kortingen. De kortingen voor 
65-plussers blijven gewoon bestaan. Bent u in het bezit van een Pas-65 dan kunt u deze 
uiteraard ook na 1 januari 2005 blijven gebruiken. De Pas-65 is echter geen geldig 
legitimatiebewijs. 
De Pas-65 is een kortingskaart voor mensen van 65 jaar en ouder. Een overzicht waar u als 65-
plusser korting kunt krijgen vindt u op de website www.ouderenorganisaties.nl. 
U kunt ook aan het loket van de instelling die u bezoekt vragen of u korting krijgt. Om aan te tonen 
dat u tot de doelgroep behoort en dus in aanmerking komt voor dit goedkopere tarief, kunt u een 
Pas-65 gebruiken. Beschikt u over een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dan komt u eveneens 
voor deze goedkopere tarieven in aanmerking.  

 
GROFVUIL OUD EN NIEUW 2004/2005 
Op woensdag 29 december wordt er geen grof vuil opgehaald. 
In verband met de jaarwisseling is er op 30 en 31 december een extra openstelling van de 
milieustraat, bij de afdeling Gemeentewerken, voor het inleveren van grofvuil. De openingstijden 
zijn ’s morgens van 9.00 – 12.00 uur en ’s middags van 13.00 – 15.30 uur. 
Er zal een beperkte vergoeding gevraagd worden van € 5,00 per kubieke meter. Verder moet de 
aanbieder kunnen aantonen woonachtig te zijn in de gemeente. Bedrijven zullen niet worden 
toegelaten tot de milieustraat. 

 
KERSTBOMENACTIE 
Dit jaar biedt de gemeente de inwoners en bedrijven in De Marne de mogelijkheid om op 
31 december kerstbomen bij de afdeling gemeentewerken te Leens in te leveren. Als 
tegenprestatie geeft de gemeente u hiervoor een kleine vergoeding van € 0,50 per boom. 
De kerstbomen moeten groter zijn dan één meter. Per persoon/bedrijf mogen maximaal 10 
bomen worden ingeleverd. 
 
CONSULTATIEBUREAUS IN DE MARNE 
Per 1 januari 2005 veranderen de openingstijden van de consultatiebureaus in de gemeente.   
De bureaus in Leens, Zoutkamp en Wehe-den Hoorn sluiten per 1 januari 2005. 
De bureaus in Ulrum en Eenrum zijn vaker open, het spreekuur  
van Kloosterburen blijft gelijk. De ouders die tot dusver naar Leens, Zoutkamp en  
Wehe-den Hoorn gaan, kunnen in de andere drie bureaus terecht.  
Inloopspreekuur Ulrum: 

Daarnaast is er een inloopspreekuur, waar u zonder afspraak terecht kunt. Deze is elke 
maandag van 08.45 tot 09.15 uur in Ulrum, Leerweg 50. 
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MEDEDELINGEN BIBLIOTHEEK 

 
Sluitingsdatum 
Bibliotheek Zoutkamp  :  donderdag 30 december 
 
 
 
 
 
 
Wijziging abonnementsgelden per 1 januari 2005: 

Jeugd tot 16 jaar   gratis 
16- en 17-jarigen    € 15,45  
Volwassenen tot 65 jaar   € 32,45 
Volwassenen vanaf 65 jaar   € 27,30 
Wijziging tarieven per 1 januari 2005: 
In verband met de uniformering van tarieven binnen de bibliotheken in de provincie 
Groningen gelden vanaf 1 januari 2005 de volgende tariefswijzigingen: 
Reserveren in eigen bibliotheek   € 0,70 
Aanvragen binnen de provincie   € 0,70 
Aanvragen buiten de provincie   € 2,35 
Verlengen (per abonnement)    € 0,70 
Uitlenen voor zes weken    € 0,70 
 
SLUITING GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
De afdelingen gemeentewerken en het gemeentehuis zijn op maandag 3 januari 2005 
vanaf 10.30 uur geopend voor het publiek in verband met een personeelsbijeenkomst. 
 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Op dinsdag 4 januari 2005 wordt van 20.00 tot 22.00 uur, in het gemeentehuis te Leens, 
de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. 
In de nieuwjaarstoespraak blikt de burgemeester zoals gebruikelijk weer terug op het 
afgelopen jaar. Daarnaast is er aandacht voor actuele zaken. Jaarlijks is er aandacht voor 
mensen uit de samenleving die belangrijk zijn voor een leefbaar De Marne. Dit keer is er 
speciale aandacht voor de Jeugd. 
De receptie biedt u weer alle gelegenheid informatie uit te wisselen, nieuwe contacten te 
leggen en kennis te maken met medewerkers van de gemeente. 
 
 

Slank-Klup terug in Zoutkamp 
 
Op 6 januari 2005 begint Slank-Klup in Zoutkamp met een groep en wel op 
donderdagavond van 18.30-19.30 in de Babbelaar. 
Als je meer wilt weten bel dan naar Gerda Schoonenberg, tel. 0594 507575. 

 
 

Te Koop 
 

Roestvrij stalen afzuigkap 1 jaar oud € 50,=. Te bevragen H.A. Romijn, tel. 401677. 
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COMPUTERCURSUS ULRUM 
 

 

Eind januari start er weer een Computercursus voor Beginners  

in Ulrum. 

Er wordt les gegeven in kleine groepen en  

er is keuze in middagen en avonden. 

De cursusduur is 10 weken. 

 

Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met: 

Alida de Graaf, tel: 401616 

 

Verloren 
 

Op 4 december tijdens Sinterklaas lopen van de kinderen. In HCR Het Reitdiep of op de 
Churchillweg, een zakmes met metaalkleurig heft en inscriptie: KL 88. 
Wie heeft hem gevonden? 
 

Peter Postma tel 402809 
 
 

Bedankje 
 

Roelf en Bé Patje willn joe groag bedanken veur de bloumen, koartjes en  joen komst op 
heur  55 joarige traauwdag. 
Tevens wensen ze joe veul zegen in’t naie joar. 

 
Bedankje 

 

Langs deze weg wil ik, ook namens mijn man, iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf in ''Maartenshof" te Groningen. 
 

H. Porte-Zwart 
 

Ook willen wij iedereen prettige Feestdagen en een gezond 2005 toewensen. 
 

Fam. J. Porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reanimatie 'Wanneer elke seconde telt' 
 
Iedere week worden in ons land ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door 
een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het 
slachtoffer overlijdt.  
Reanimatie, hartmassage in combinatie met mond-op-mond-beademing, kan 
levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens 
zo belangrijk. Zo verdubbelt de basale reanimatie de overlevingskansen van een 
slachtoffer. Daarom stimuleert de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs aan 
alle Nederlanders. De doelstelling die hierbij voor ogen staat:  
in 2005 kan 30 procent van de bevolking reanimeren.  
Een reanimatiecursus is vooral van belang voor familie en huisgenoten van hartpatiënten 
en voor hen die veel in contact komen met het publiek zoals politie, brandweer, portiers, 
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beveiligingsmedewerkers, wegenwachters, bus- tram- en taxichauffeurs, sporttrainers en -
begeleiders, personeel in winkels en warenhuizen.  
Iedere Nederlander kan thuis, tijdens werk en in vrije tijd worden geconfronteerd met een 
hartstilstand, een ongeval, verstikking, verslikking, verdrinking en bijvoorbeeld ook 
overdosering van geneesmiddelen of drugs. Aangezien niemand in zo'n situatie een 
hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus voor iedere Nederlander van 
belang. 
Bron: WWW.HARTSTICHTING.NL 
 
 

Cursus hartreanimatie 2005 
 

De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in januari 2005 in de 
dorpen Ulrum en Zoutkamp zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, 
zowel de basiscursus als ook de jaarlijkse herhalingscursus. 
Enige cursus-informatie: 
 

Basis-cursus: 
Lesavond van ca. 3 uur gegeven op 19 januari 2005 
Kosten: euro 7,50 per deelnemer 
Locatie: Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum 
Aanvang: 19.00 uur 
Wie kan meedoen ? 
Iedereen vanaf 14 jaar die in goede conditie verkeert 
Inschrijven is mogelijk tot 5 januari 2005. 
 

Herhalingscursus: 
Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2e week van januari 2005 
Kosten: euro 4,- per deelnemer 
Voor iedereen die in 2004 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen, krijgt 
eind december een oproepkaart toegezonden. 
 

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met 
Onderstaande contact personen: 
Ulrum: Feddy, 0595 402740. Zoutkamp: Linda, 0595 402538. 
 

 
Qu’ Appelle,  30-11-2004 

 

Allereerst wil ik Jannie Abbas even bedanken voor het opsturen van de Schudzeef. Dan onze 
felicitaties voor het Visserijmuseum met het record aantal bezoekers dit seizoen. Ten derde 
felicitaties voor het Lauwersmeergebied dat ‘bijna’ het mooiste plekje van Nederland is geworden. 

We proberen het nieuws een beetje bij te 
houden via de nieuwsbrieven van het DvhN 
en RTV-Noord. Vaak is het kommer en kwel, 
maar wat je interesseert haal je er wel uit en 
als je wilt kun je het verder lezen op internet.  
Op dit moment is het hier prachtig 
winterweer, de vorige keer schreef ik al dat 
de eerste nachtvorst was op 20 augustus. 
Half oktober hadden we sneeuw. Ik dacht 
even dat het gauw kerst zou zijn, maar 
gelukkig was het van korte duur. Na een 
week was het weer verdwenen en ik hoop 
dat het ook nog even wegblijft. Het is nu 
bijna december en dan kun je sneeuw 
verwachten. We hebben niet te klagen, het 
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is prachtig winterweer, overdag van 1 tot -4 en ’s nachts ongeveer -15. Het is wel koud, maar 
overdag staat de zon mooi aan de hemel en is het zo helder in de lucht. Je hebt niet eens door dat 
het winter is. 
We hebben Thanksgiving gehad en Halloween .Met Halloween gaan de kinderen verkleed langs 
de deur en krijgen een snoepje. We zijn bij mensen in het dorp geweest, waar wij wonen komen 
geen kinderen. We hebben wat foto’s gemaakt. Ik probeer even een mee te sturen. Het is eigenlijk 
een beetje een combinatie van Sint-Maarten en Sinterklaaslopen.  Thanksgiving (in Nederland 
dankdag voor het gewas) was weer een dag van kalkoen eten. Het is een lang weekend en 
families komen dan bijelkaar. Het is een van de weinige dagen dat er thuis gegeten wordt. Op 
hoogtijdagen wordt er thuis gegeten en verder van de 7 dagen van de week wordt er bij veel 
mensen 5 dagen buitenshuis 
gegeten. 
Direct na Halloween begint het kerst 
gebeuren, veel verlichting en 
versieringen veel craft en bake 
sales. Iedereen vraagt je begin 
november al: ‘Are you ready for 
Christmas’. Mijn antwoord is nee, 
want ik vind het nog veel te vroeg 
voor Christmas. Ik leg ze dan ook uit 
dat wij eerst nog Sinterklaas 
hebben. Vorige week was er een 
programma op tv, over het ontstaan 
van Sinterklaas en Sante Claus. Het 
is grappig als je dat vertelt, dat 
mensen dat dan ook gezien hebben 
op tv. De boeren waren hier half 
november nog aan het combinen, 
dan heb ik nog geen kerstgevoel.  
Verder is er weer veel winter gebeuren zoals pottlock suppers ( uit eten en je eigen eten 
meenemen) en andere activiteiten. Tot kerst zijn we volgeboekt. 
O ja, een paar weken geleden werd er een supper georiganiseerd door de kerk (united church). Dit 
is dan een warme maaltijd geheel verzorgd door de mensen van de kerk. De basement van de 
kerk wordt dan omgetoverd tot een ‘restaurant’ en voor 8 dollar kun je hier eten. Als je nagaat dat 
het dorp waar wij bij horen ongeveer 750 inwoners heeft en de kerk waar wij heen gaan, niet meer 
dan 20 bezoekers heeft per dienst. En dat er voor zo’n supper ongeveer 300-400 mensen komen.   
Als je dat in Zoutkamp zou organiseren, ik denk niet dat er zoveel mensen zouden komen. Ik moet 
er nog bij vertellen dat er 4 kerken zijn op die 750 inwoners  dus………….Het is onvoorstelbaar dat 
daar zoveel mensen op afkomen, en niet alleen in Qu’ Appelle wordt dit georganiseerd, ook in de 
omliggende dorpen en sommigen mensen komen van heinde en verre om voor 8 dollar te eten. 
Ik hoor net op de radio dat president Bush aangekomen is in Ottawa. We hopen dat er wat 
positiefs uit dit bezoek volgt en dat de grenzen voor het vervoeren van vee weer opengaan. Hij 
blijft maar 2 dagen dus ik vraag me af of er wel wat besproken kan worden. 
Ik merk dat mijn A-4tje alweer vol is en dat ik er weer mee moet stoppen. Veel is er op dit moment 
niet te vertellen, volgende keer meer. 
 
A Christmas Wish: 
May Christmas glory fill your world with peace and harmony…. 
And may your precious life be blessed with joy …..eternally! 
Merry Christmas and a Happy New Year. Of anders gezegd: heul veul gouds veur 2005! 
 

The Rispens from Qu’ Appelle 
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Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek 
 

Romans: 
Andrews, Virginia - Diep in het woud (familieroman) 
Armstrong, Adam - De vrouwen van Fossil Nash 
Berkhof, Aster - Angelina (detective) 
Brown, Dan - Het Bernini mysterie 
Brown, Dan - De Da Vinci code (thriller) 
Collins, Jackie - Dodelijke omhelzing 
Cookson, Catherine - Als het doek valt 
Durlacher, jessica - Emoticon (psych. roman) 
Folsom, Alan - Dag van vergelding (thriller) 
Fredriksson, Marianne - Norea, dochter van Eva (psychologisch, bijbels) 
Ibrahim, Freeyad - Hallo op de fiets (verhalen) 
Levin, Ira - The Stepford wives (thriller) 
MacInerney, Monica - De alfabetzussen (fam. psych. roman) 
Maljers, Margreet - Erfenis in november (fam. streekroman) 
Min, Anchee - Keizerin Orchidee (historisch) 
Moyes, Jojo - Verboden vruchten (romantisch) 
Robbins, Harold - Passie (avonturenroman) 
Thijs, Dolores - Maanvrouw (biografisch) 
Vermeulen, Bram - Waarom ik bij haar blijf 
White, Kate - Dood van een masseuse (detective) 
 

Informatieve boeken  (volwassenen): 
Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 
Lewis, Sara - Het broodbakboek 
Mevius, Johan - Speciale catalogus van de Nederlandse munten van 1795 tot heden 
Middelaar, Henk van - Geef mie de nacht 
 

Prentenboeken tot 8 jaar: 
Berner, Rotraut Susanne - Kareltje gaat boodschappen doen 
Dunrea, Olivier - Gonnie 
Hill, Eric - Dribbels leukste dingen 
Hill, Eric - Dribbels nieuwe spel 
Rossum, Heleen van - Wil je me dragen? 
Shannon, David - Eend op de fiets 
Sluyzer, Betty - Drie haasjes op de wc 
Stam, Dagmar - Bas past op opa 
 

Verhalenboeken vanaf 8 jaar: 
Funke, Cornelia - Thomas en de laatste draken 
Heesen, Martha - De ijzeren hemel 
Krul, Raymond - In Oranje 
Loon, Paul van - Paniek in de leeuwenkuil 
Opmeer, Kees - Een oud geheim 
Vakantie op Wadsoog 
 

Verhalenboeken vanaf 12 jaar: 
Oomen, Francine - Ezzie’s dagboek 
Tornqvist, Rita - De droehoeksdans 
 

Strips: 
Vandersteen, Willy - Suske en Wiske:paniek in Palermo 
 

Informatieve boeken  (jeugd): 
Carbo, Christa - Het muziekboek voor kinderen 
De Backer, Hermien - Adhd: laat je niets wijsmaken! 
May, Pete - Voetbal en zijn supporters 
Severs, Yono - Politie 
Smeets, Mart - De Olympische spelen 

 

 

De medewerkers van de 

bibliotheek wensen iedereen 

prettige kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar! 

 

Let op: de bibliotheek is op 

30 december a.s. gesloten. 
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Nieuws over de werken Zoutkamp 2004/2005 
 
Na de informatieavond op 7 oktober heeft op 26 oktober de raad € 2.596.500,= incl. btw 
beschikbaar gesteld voor de Werken Zoutkamp 2004/2005. Dit project wordt 
medegefinancierd door het samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas, De 
Eems Dollard Regio en de Provincie Groningen. Daarbij wordt met dit project nauw 
samengewerkt met de Gemeinde Dornum (D). U kunt straks op een informatiebord 
bekijken wie mee heeft gewerkt aan dit project. Op 4 november heeft de aanbesteding 
plaats gevonden van het bestek “Upgrading aansluiting Reitdiepskade, Sluisweg en 
Schoolstraat en omgeving”. Wegenbouw maatschappij Heijmans B.V. uit Assen heeft als 
laagste ingeschreven voor dit werk. Heijmans heeft ook de werken gemaakt voor de 2e 
fase van de vestinggracht in 2003/2004. Het college heeft inmiddels opdracht gegeven tot 
de uitvoering van de werkzaamheden. De eerste bouwvergadering heeft inmiddels plaats 
gevonden en op 6 december zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. Volgens de 
huidige planning zal eerst begonnen worden met het verwijderen van de bomen en de 
aanpak rondom ZK 86. Daarna zal begonnen worden met de metselwerken waarna of 
gelijktijdig de wegbouwkundige / riolerings werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij 
streven ernaar de werkzaamheden medio 2005 af te ronden. Verder zijn wij bezig, samen 
met de Provincie Groningen, om de waterbouwkundige werken zoals het maken van een 
voorziening voor de chartervaart te ontwerpen. Wij verwachten u hierover in maart 2005 te 
kunnen informeren. Bij goedkeuring zullen ook deze werkzaamheden voor eind 2005 
moeten zijn gerealiseerd. 

In het komende jaar zullen diverse werkzaamheden in en rondom Zoutkamp plaats 
vinden.Wij realiseren ons dat de werkzaamheden enige overlast kunnen veroorzaken 
maar proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Mocht u vragen hebben over het werk dan 
kunt u contact opnemen met dhr. S. Boneschansker tel. 0595 - 575 559. Of de uitvoerder 
van Heijmans de heer. J. Bakker 06 - 53672637. Bij geen gehoor, kunt u uw vragen en of 
opmerkingen kwijt bij de receptie van de gemeente de Marne tel. 0595 - 575500. 
 

Met vriendelijke groet  
 

Homme Joustra, afdeling Bouwen en Infrastructuur Gemeente de Marne 
 
 

Binnengekomen bij de redactie 
 

Geachte redactie, dorpsgenoten, 
  

Een aantal Schudzeefjes geleden heb ik een betoog geschreven naar aanleiding van een 
voorstel om de Slag bij Zoutkamp uit de Tachtigjarige Oorlog na te spelen, met als 
argument dat intolerantie en racisme helaas hoogtij vieren in onze samenleving. In de 
Schudzeef die vandaag door de brievenbus viel, las ik een relaas van de heer W. Visser 
met betrekking tot het bestemmingsplan "Kanaaloever Zuid Zoutkamp". Het is prachtig als 
iedereen zijn of haar mening geeft over wat er nu op het voormalig Heiploegterrein zou 
moeten of kunnen gebeuren, maar om hiervoor het argument van de "echte Zoutkamper" 
en de "niet echte Zoutkamper" te hanteren, bevestigt mijn eerdere argument over 
intolerantie. Wie is "echt" en wie niet? Hoe kun je nu samen een samenleving er op na 
houden als er zulke standpunten worden ingenomen?   

Als de heer W. Visser zulke sterke gevoelens heeft met betrekking tot de bouwplannen, 
waarom vraagt hij de gemeente dan niet om hier een referendum te houden voor alle 
mensen die hier wonen? Dan wordt het op democratische wijze opgelost, want de meeste 
stemmen gelden. Punt uit! Maar laten we alseblieft niet beginnen om binnen ons dorp ook 
te zeveren over afkomst, want dan wordt behalve Nederland, Zoutkamp ook onleefbaar, 
en dat lijkt mij geen goede zaak. 
 O.L. Knol. 



 Pagina 15 

 

 
(advertentie) 

 

 
: Bijzondere projecten 

 
Rabobank Stimuleringsfonds 

Rabobank Noordwest Groningen heeft een Stimuleringsfonds opgericht. De doelstelling van dit 

fonds is het stimuleren van economische, sociale en culturele ontwikkelingen in het werkgebied van 

Rabobank Noordwest Groningen; de gemeenten de Marne, Winsum en Zuidhorn. Het 

stimuleringsfonds heeft jaarlijks een budget van € 50.000.  
 

Voorwaarden 

Bent u benieuwd naar de uitgebreide voorwaarden van het fonds? Dan kunt u kijken op 

www.rabobank.nl/nwg kies stimuleringsfonds.  
 

Beoordeling 
De beoordeling van de aanvragen vindt vier keer per jaar plaats (januari, april, juli en oktober) tijdens 

de vergaderingen van de Klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit 17 leden van de Rabobank.  
 

Aanvragen bijdrage 

Bent u bezig met een groot project en wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage? Dan kunt u 

uiterlijk in de eerste week van januari, april, juli en oktober 2005 een uitgebreide 

projectbeschrijving met een volledige begroting sturen naar: 
 

Rabobank Noordwest Groningen 

i.z. Stimuleringsfonds 

Postbus 2 

9800 AA Zuidhorn 

 

Van uw wijkverpleegkundige 
 

Als wijkverpleegkundige in uw buurt komen bij mij veel vragen binnen over thuiszorg. 
Vragen over hoe u in aanmerking kan komen voor zorg of over welke hulp thuiszorg kan 
bieden. Wellicht omdat u zelf hulp nodig hebt of omdat één van de buren het thuis zonder 
zorg niet meer redt. Het is dan belangrijk dat u weet hoe u aan zorg kunt komen en wat de 
kosten hiervan zijn.  
Het gaat bij thuiszorg om alle zorg thuis: het verzorgen en verplegen van mensen in hun 
eigen omgeving en in hun eigen huis, zorgen dat ze ’s morgens hulp krijgen bij het wassen 
en aankleden, dat ze een ontbijt krijgen, dat hun huishouden doordraait, dat ze adviezen 
krijgen over hun voeding of leefpatroon en ga zo maar door. Dus samen met de klant 
kijken wat nodig is en dat dan van A tot Z regelen. Dat is wat ik dagelijks doe. Hierbij werk 
ik samen met de huisarts of met andere zorgverleners. Indien nodig kom ik bij de mensen 
thuis voor een advies, samen nemen we dan alle wensen door. 
Ook in uw buurt werken vele mensen in de thuiszorg die dag en nacht voor kortere of 
langere tijd die zorg verlenen die u of iemand in uw omgeving nodig heeft. Omdat we met 
zoveel zijn, kunt u er van op aan dat we er zijn, ook als uw vaste medewerker ziek is. 
Vroeger onder de naam Groene Kruis, nu als Thuiszorg Groningen. 
 
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen. 
P.S. Voor vragen kunt u ons dag en nacht  bellen op 0900-8615 (lokaal tarief). 
 

 


