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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 18 maart. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 9 maart. 
Het daaropvolgende nummer verschijnt op 23 april. 
 
  
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 
 
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 
 
19 en 26 feb. Toneeluitvoering Dukdalf 
 LET OP: GEWIJZIGDE DATA! 
 Start voorverkoop: 
 woensdag 16 febr. 19.30-20.00 uur in het  
 toneellokaal van de Babbelaar 
 
29 januari Open huis ijsbaanvereniging 
 De Eensgezindheid met diverse activiteiten. 
 Vanaf 13.00 uur. 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-402403. 
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Actie zeebeving Azië 
 
Collectebus 
De opbrengst van de collectebus die bij de Meermarkt in Zoutkamp stond is 264,09 euro. 
Dit bedrag zal worden gestort op giro 555. Namens het Nederlandse Rode Kruis afdeling De 
Marne: HARTELIJK DANK!!!!!! 
 
Flessenactie 
Wat er is gebeurd in Azië was een hele grote ramp. Mensen zijn daar familieleden en andere 
dingen kwijtgeraakt en dat doet hun groot verdriet. Daarom hebben wij (Marchien en Tamara) de 
gemeente gebeld om te vragen of we iets mogen doen voor die ramp van Azië. 
Wij hebben flessen ingezameld en deze bij de MeerMarkt voor geld ingewisseld. Van 10 tot half 6 
hebben we door het hele dorp gelopen en bij bijna alle huizen gevraagd of ze lege flessen hadden. 
Door dat alles hebben we wel 114,87 euro bijelkaar gekregen en op giro 555 gestort. Iedereen die 
ons heeft gesteund en geholpen met de inzameling willen we heel graag bedanken. 
Groeten van Marchien en Tamara Boersma 

 

 
 
 
Peuterspeelzaal Pinokkio 
 
Hierbij nog een stukje betreffende de kerstmarkt van 11 december j.l., waar wij voor een goed doel 
aanwezig waren.  
Kinderen konden bij ons grabbelen en touwtje trekken. De volwassenen konden raden hoeveel 
legoblokken er in een doos zaten. Het waren er dus……..495 en Louis van Ling zat hier het 
dichtste bij met 473 geraden blokken. Hij kreeg namens de Peuterspeelzaal een heerlijk 
kerstbrood.  
Door verschillende ouders is speelgoed ingebracht om te verkopen, maar helaas is dit nog niet 
gebeurd. We zullen dit bewaren voor een volgende actie. 
Jammer genoeg heeft deze middag de Peuterspeelzaal slechts een bescheiden winst opgeleverd. 
Wel waren er weer veel kleurplaten op school ingeleverd, waar 3 winnaars uit werden gekozen. De 
1e prijs was voor Judith Zuidersma, de 2e prijs voor Kim Steegstra en de 3e prijs was voor Jens 
van Straten. Deze prijswinnaars kregen een leuk kadootje. In het voorjaar zullen wij weer met een 
leuke actie komen.  
 
De oudercommissie 
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
 

Romans 
Aspe, Pieter - Tango (detective) 
Berg, Greetje van den - Onbekende verten (streek- , prot. roman) 
Burgers-Drost,  Julia - Als twee druppels water (fam.- , prot. roman) 
Grunberg, Arnon - De joodse messias 
Hoffman, Lilliane - Vergelding (thriller) 
Kalman, Anna - De schaduwmoorden (psych. det.) 
Lewis, Beverly - Verloren dromen (prot. roman) 
Meer, Olga van der - Familieperikelen (fam. roman) 
Poel, J.F.van der - In het web vab een loverboy (fam.-, prot. roman) 
Polak, Chaja - Salka (psych. roman) 
Steeg-Stolk, Hanny van der - Mathilde (fam.-, prot. roman) 
Townsend, Sue - Nummer 10 (humoristische roman) 
Wageningen, Gerda van - Kostbaar kleinood (fam. roman) 
 

Informatieve boeken 
Aanzien van Bernhard 
Bewoners van De Marne in de Tweede Wereldoorlog 
Bijbel (nieuwe vertaling) 
Boek en jeugd 2004 , 4-12 jaar 
Broertjes, Pieter - De prins spreekt 
Clinton, Hillary - Mijn verhaal 
Coetzee, Chris - De piano: een praktische gids om zelf te leren spelen 
Drews, Hannelore - Sfeervolle lampjes 
Ouweneel, Hans - Op molenpad in de provincie Groningen 
Peuterboekengids; boek en jeugd 0-4 jaar 
Smit, Eric - De broncode 
 

Prentenboeken tot 8 jaar 
Bruna, Dick - Sprookjes 
Chalmet, Jan - K3 speelt toneel 
Genechten, Guido van - Het grote knuffelboek 
Hill, Eric - Dribbels speelgoedkist 
Hill, Eric - Gefeliciteerd, Dribbel 
Posthuma, Sieb - Rintje maakt muziek 
 

Verhalenboeken vanaf 8 jaar 
Groen, Els - Dat swingt de pan uit 
Letterie, Matine - Op reis met de fanfare 
Slee, Carry - 100% Timboektoe 
Vendel, Edward van de - Gloeiende voeten 
Vriens, Jacques - De ontmaskering van de zingende hotelrat 
 

Jeugdboeken vanaf 12 jaar 
Brian, Kate - Prinses platzak 
Catharina, Fouchina - Verliefd, verleid, verkocht 
Donnelly, Jennifer - Met de Noorderzon 
Heyden, Haye van der - Morris in vuur en vlam 
 

Informatieve boeken voor de jeugd 
Carvalho, Hester - Popmuziek 
Daniels, Wim - Wie is er bang voor de citotoets 
Guinness world records 2005 
Vingerhoets, Ton - Brandweer 
 

Strips   
Morris - Lucky Luke integraal 
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Stichting Welzijn Ouderen i.o. Zoutkamp 
 
De afgelopen maanden hebben de leden in wisselende samenstelling diverse Seniorencomplexen 
bezocht in de provincie. Met deze bezoeken hebben wij een beeld gekregen van wat wij wel en 
niet willen in het Seniorencomplex in Zoutkamp. De woningen voldoen bijna allemaal aan onze 
wensen maar soms is b.v. de gang te donker of ligt het afvoerputje in de douche verkeerd. Wij 
hebben nu wel een duidelijk wensenlijstje kunnen maken met o.a een logeerruimte, een videofoon 
(zodat je kunt zien wie er voor de deur staat) en een goed bereikbare berging. Maar ook een 
multifunctionele recreatieruimte waar het hele dorp gebruik van kan maken heeft onze volle 
aandacht. 
Wij willen graag de toekomstige bewoners erbij betrekken omdat zij degene zijn die mee moeten 
beslissen over de uiteindelijke uitvoering van b.v. een keuken en een badkamer. Op dit moment is 
het nog niet zover omdat de tekeningen nog niet klaar zijn, maar als deze klaar zijn willen wij zo 
gauw mogelijk een bewonerscommissie samenstellen. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
Welzijn Ouderen houdt zich ook met andere zaken bezig die ouderen aan gaan en wij delen u vast 
mede dat wij op 16 maart een themamiddag organiseren met als onderwerp mantelzorg. Marianne 
Buur van Provinciale Stuurgroep Vrijwillige Thuishulp zal de videofilm  
“Ik? Ik ben mantelzorger” vertonen. Dit zijn vier aangrijpende portretten van hele verschilende 
mantelzorgers die veel stof tot discussiëren geven. Tijd en plaats zullen terzijnertijd bekend 
gemaakt worden, maar hou deze middag vast vrij. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen laat het ons weten. 
 
Vriendelijke groeten, Joke de Wit, secr.  Stichting Welzijn Ouderen 
 
 

Nieuws over de jeugdsoos 
Moi , 
Het zal zeker na de winter worden maar, zoals het er nu voorstaat , wordt de bestaande jeugdsoos 
opgeknapt.  
De soos zal worden geïsoleerd, er wordt een verwarming geplaatst en de wc's worden vernieuwd. 
Dit alles met inachtneming van de regels voor Sociale Hygiëne, de Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik, etc. 
Met al deze vernieuwingen dachten wij dat het een goed idee was om via De Schudzeef mensen 
te vragen om eens de moeite te nemen om een toepasselijke naam te bedenken voor de soos. 
Inzendingen kan men afgeven op De Schans 1 of via e-mail (zk@planet.nl). Uiteraard zal er een 
toepasselijke prijs worden verloot onder de inzenders....... 
Tevens vragen wij ouderen die zich hiertoe geroepen voelen vrijwillig bestuurslid te worden! 
  
Namens het bestuur: H. Horneman, M. v. Zanten, E. v/d Veen, S. Houwen en K. v. Zanten 
 
 

Nieuws van het wandelfront 
 
Zoals jullie misschien wel gehoord zullen hebben, zijn Tineke en SIena gestopt met het sportief 
wandelen. We hebben altijd met veel plezier gewandeld en Nijmegen was ieder jaar weer een echt 
uitstapje. Vanaf februari wandel ik dus weer alleen. Ik heb besloten dat ik nog wel wat 
wandeltochten wil lopen. Zeker is, dat ik de Lauwersmeermars zal  gaan lopen. Dit is 65 kilomter, 
dus daar moet wel voor getraind worden. Ik begin met 10 kilometer en dat bouw ik elke week 
verder op. De planning is dat ik één keer in de week van Zoutkamp naar Leeuwarden loop. Dat is 
ongeveer 40 kilometer.  
Nog even dit: onze dochter Miranda is ook weer zwanger en als alles goed gaat, en dat hopen we 
natuurlijk allemaal, dan wordt de baby in juni geboren. Ik hou jullie op de hoogte. 
 
Anja Woddema 
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Schotels blijven voor beroering zorgen 
Aan de schotels-story is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Nu is het de SP in Noordoost-Friesland 
die in actie komt tegen de bouw in Burum (red.) 
 
Persbericht SP-Noordoost Friesland 
Inwoners van Burum nemen initiatief tegen de mogelijke komst van 22 Defensieschotels 
naast hun voordeur. 
 
Wat weet ú van Echelon/Sigint? 
U heeft in de krant kunnen lezen dat Burum “in beeld is voor opstelling van 22 schotels van 
defensie”, maar weet u dat: 
 Echelon de codenaam is voor een internationaal spionagenetwerk waarin de VS de hoofdrol 

speelt?; 
 het “brein”van het afluisternetwerk gevormd wordt door de United States National Security 

Agency (NSA)?; 
 het bekendste onderdeel van de NSA de FBI is?; 
 uw telefoon en internet kunnen worden afgetapt, wat volgens het Europees Parlement een 

schending van de mensenrechten zou zijn (privacy)?; 
 er ook bedrijfsspionage plaatsvindt, zodat Nederlandse bedrijven miljoenen, zo niet miljarden, 

aan orders mislopen?; 
 er geen extra arbeidsplaatsen voor onze dorpsbewoners komen omdat het vooral zal gaan om 

technische specialisten?; 
 er extra militaire beveiliging nodig is, die defensie natuurlijk in eigen hand houdt?; 
 de AIVD en de MID (Militaire Inlichtingen Dienst) nog meer invloed krijgen dan ze nu al 

hebben?; 
 de Raad van State heeft bepaald dat het plaatsen van deze schotels in Zoutkamp niet mocht 

doorgaan omdat er onvoldoende onderzocht is of er een verhoogd risico op (terroristische) 
aanslagen ontstaat?; 

 het woongenot van de dorpsbewoners en buitengebiedsbewoners er nu niet bepaald op 
vooruitgaat?; 

 de voorzitter van der vereniging Dorpsbelangen Burum al weken geleden uitgebreid door ons 
op de hoogte is gebracht en wij tot vandaag niets terug hebben gehoord?; 

 eind deze maand de bezwaarschriften bij B&W Kollumerland c.a. binnen moeten zijn?; 
 er een goed alternatief is, namelijk plaatsing bij de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het 

Marnegebied? 
Als u, net als wij, ook tegen plaatsing bent, wilt u dan deze brief ondertekend vóór 25 januari a.s. 
sturen aan: 
Het College van B&W Kollumerland c.a., Postbus 13, 9290 AA Kollum, of inleveren bij Ineke 
Agelink, Toutenburgstraat 17, 9851 AH Burum. 
 
Hiermee maak ik bezwaar tegen de plaatsing van defensieschotels in Burum om bovengenoemde 
redenen: 
 
 
Naam: .................................................................................................................................. 
 
 
Handtekening: ...................................................................................................................... 
 
 Ineke Agelink, SP-Noordoost Fryslân 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oud papier 
In november is er 6700 kilo oud papier opgehaald en in december 6760. 

Bedankt! De oudpapier-boys.
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Beleef een vakantie in eigen omgeving met hulp van Europa Kinderhulp 
 
Ervaar hoe mooi en gezellig een vakantie thuis kan zijn.  
Nodig een 'kansarm' kind voor drie weken uit in de aankomende zomervakantie. Een kind dat niet 
weet wat vakantie is, die leeft in een situatie die je geen kind toewenst. Een kind dat door, wat voor 
omstandigheden dan ook, leeft in een situatie, die niet vergelijkbaar is met de leefsituatie zoals die 
zou moeten zijn. 
In Europa, ja zelfs in Nederland, wonen kinderen in gezinnen met een grote achterstand. Dit is 
zowel sociaal als financieel of zelfs allebei. 
Geef deze kinderen de vakantie van hun leven, zodat zij kunnen zien dat er ook een andere wereld 
is dan die waarin zij opgroeien. Hoogst waarschijnlijk zullen zij er in hun latere leven op terugzien. 
Deze 'kansarme' kinderen worden voor Europa Kinderhulp door religieuze en maatschap-pelijke 
organisaties in hun eigen leefomgeving zorgvuldig uitgezocht. Hierdoor kunnen wij met een gerust 
hart aannemen dat deze kinderen een vakantie hard nodig hebben.  
Wij verstaan voor deze kinderen onder vakantie een periode van aandacht, rust, regelmaat en 
zekerheid. Deze kinderen zijn niet gebaat met dagelijks heen en weer reizen van het ene pretpark 
naar het andere. Gewoon samen iets met de kinderen doen. Samen boodschappen doen, samen 
wandelen of fietsen (leren) of een keer naar het zwembad,   
al zullen de meesten niet kunnen zwemmen. 
De Stichting Europa Kinderhulp stelt u in de gelegenheid om de volgende zomervakantie te 
ervaren hoe het is iets goeds te doen, waardoor je zelf ook een voldaan gevoel hebt. 
Vele mensen weten hoe mooi dat is. Ik kan u aanraden deze ervaring met die andere mensen te 
delen. 
Europa Kinderhulp kan bogen op een ervaring van 43 jaar en weet waar de betreffende kinderen 
behoefte aan hebben. Hoe meer gezinnen zich als gastgezin opgeven, des te meer 'kansarme' 
kinderen geven we iets positiefs mee in hun leven. 
Voor de provincie Groningen zijn de vakantiereizen gepland voor de volgende periodes: 
 Frankrijk (CR) 7 juli / 28 juli 2005 
 Oldenburg 15 juli / 5 augustus 2005 
 Frankrijk (SPF) 16 juli / 6 augustus 2005 
 Hannover  25 juli / 13 augustus 2005 
 Nederland 25 juli / 12 augustus 2005 
 Roemenië 25 juli /  12 augustus 2005  
Dit jaar vragen wij speciale aandacht voor de Franse kinderen die op 7 juli hier komen. De scholen 
in onze provincie hebben dan nog geen vakantie. 
Als u overtuigd bent dat u deze kinderen een onvergetelijke vakantie kunt geven en u zelf kunt 
ervaren welk een voldoening dit schenkt, geef  u dan op als gastgezin. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevr. A. Hommes via tel.nr. 0598-446356, e-mail: 
jhhommes@hetnet.nl. 
Ook kunt u voor meer informatie kijken op internet: www.europakinderhulp.nl. 
 
 

Opening / Open Huis 
 
Zaterdag 29 januari aanstaande organiseert de ijsbaanvereniging Eensgezindheid een open huis 
met allerlei activiteiten. 
 13.00 uur: Opening nieuwe kantine 
 13.30 uur: Bingo voor de jeugd tot 12 jaar met leuke prijzen 
 13.30 uur: Darttoernooi vanaf 12 tot 16 jaar met leuke prijzen 
 20.00 uur: klaverjas- en sjoelavond voor leden en donateurs  
  Opgave klaverjassen en sjoelen bij J. Rienks (tel. 0595-402174 of 06-48205130) 
Alle activiteiten zijn gratis. Opgave voor klaverjassen voor 29 januari 12.00 uur bij J. Rienks. 
Tevens bent U vanaf 13.00 uur welkom om onze nieuwe kantine en ijsbaan aan de Stationstraat te 
bezichtigen. 
Het bestuur staat de gehele dag voor u klaar. Tot ziens op zaterdag 29 januari. 
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Oproep voor leden en Donateurs van de ijsbaanvereniging De Eensgezindheid te 
Zoutkamp 
 
Degene die zijn contributie nog niet heeft voldaan voor het seizoen 2004-2005 kan dit inleveren bij 
onderstaande personen: 
 

 Tako Bos, Bernhardstraat 7, Zoutkamp 

 Jan Rienks, Dorpstraat 29, Zoutkamp 
 
Leden: 6,= euro. 
Donateurs/ 65+ leden: 3,= euro. 
 
Het bestuur van ijsbaanvereniging De Eensgezindheid 
 
 

TONEELVERENIGING DUKDALF 
 

ATTENTIE: wijziging opvoeringsdata Toneel:   19 en 26 februari 2005   (was 12 en 19 febr.) 
 

Voorverkoop kaarten beide avonden : 
woensdag 16 februari a.s. van 19.30-20.00 uur in het toneellokaal van de Babbelaar 

 
Zie ook de binnenkort verspreide posters. 

----------------------------------------------------------- 
 
 

Oproep VISSERIJMUSEUM 
 

Gevraagd: ZANDVORMPJES in de vorm van zeesterren, vissen of schelpen. 
 

Bestemd voor  het nieuwe kinderhoekje in het museum. 
Graag contact opnemen met J. Settelaar  Tel. 401687 (of museum/VVV: 401957). 

 
-------------------------------------------------------- 

 
 

Het leven gaat voort – deel 20 
 
Het was doodtij, maar het opkomende vloedwater, opgezweept door de storm wind, sprong reeds 
tegen de kwelderrand op en spatte uitéén in een zilte regen van schuim en water, hoorbaar in het 
bruisen en gieren van de wind, die, aangesterkt in kracht, over de wilde watervlakte, waarin de 
Waddenzee nu was herschapen, kwam aanzetten. Theo bleef staan toen het water op hem neer 
begon te komen en dreigde te doorweken. Het zeewater, grijs, bezwangerd met opgeloste 
slikgrond, kwam aanrollen in over elkaar heen tuimelende golven met witte schuimranden. Hij 
keerde zich om een begon de terugweg naar de polderdijk, terwijl de wind hem voort stuwde. Op 
de kruin van de dijk zette hij zich schrap. 
Hij overzag het land, afgeoogst en reeds wachtend op nieuwe verzorging. Zo ging het voort van 
jaar tot jaar. Ploegen en zaaien, zichten en binnenhalen. Daar lag het deel van zijn leven, wat hem 
dierbaar was. Hij daalde bij de dijk neer en liep naar het bat over de poldersloot. In het midden op 
het bat bleef hij staan en zag tegen de slootswal, aan de dijkskant, dicht bij elkaar gegroept, de 
toom eenden. 
Nu volgroeid, elk met een ring van witte veertjes rond de hals en zochten beschutting tegen het 
weer. De trek naar de eendenkooi hadden ze nog niet leren kennen. De instinctieve trouw aan de 
omgeving waar ze werden uitgebroed, was sterk, zoals de natuur zelf. Theo klom over de schutting 
op het bat en begon het lange wagenpad af te lopen naar de boerderij. Hij was zich er vast van 
bewust dat daar zijn roots lagen. Rust was over hem gekomen en hij besefte dat van hier af aan 
het leven voort moest. 



 Pagina 9 

 
Gemeente De Marne heeft voortaan een INTERNETLOKET 

Wilt u grofvuil op laten halen? Doorgeven dat er een stoeptegel los zit of dat een straatlantaarn 
kapot is? Een inritvergunning of kapvergunning aanvragen? Of wilt u een afspraak maken met de 
burgemeester? Daarvoor hoeft u voortaan niet meer naar het gemeentehuis te komen. U regelt het 
wanneer het ú uitkomt. Thuis met uw eigen PC op het Internetloket van de gemeente De Marne. 
Handig! 
Ga naar www.demarne.nl en klik op "Internetloket". 
 

++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Gemeentegids 2005 
In week 3 van 2005 is de nieuwe gemeentegids voor 2005 huis-aan-huis door TPG-post verspreid 
in de gemeente De Marne. Deze gids is in samenwerking met FMR Producties uit Den Helder tot 
stand gekomen. Dit jaar is de gemeentegids in een nieuw jasje gestoken. De gids is geheel in kleur 
en is nog overzichtelijker geworden. Deze gemeentegids laat zien wat er zich allemaal afspeelt in 
De Marne. Een wegwijzer voor wie nieuw komt in de gemeente, een handig naslagwerk voor 
iedereen. Op bladzijde 56 vindt u een leuk interview met de heer J. Settelaar over het 
visserijmuseum in Zoutkamp. 
Staat uw vereniging niet in deze gids en wilt u wel een vermelding in de gids voor 2006, neem dan 
contact op met de gemeente, tel. 0595-575558 of vul de bon in die u vindt op blz. 111 van deze 
gids. 
Dit geldt uiteraard ook voor nieuwe adverteerders. Nieuwe adverteerders kunnen conctact 
opnemen met Uitgeverij FMR Producties, tel. 0223-661425 of e-mail:info@fmr-producties.nl. 
Bellen met de gemeente kan ook! 
Heeft u geen gids ontvangen, dan kunt u bellen met het gemeentehuis, tel. 575558 of de gids 
aanvragen via het Internetloket van De Marne.(www.demarne.nl) 
 

Gemeente schenkt geld aan Zuidoost Azië 
Evenals vele andere gemeenten heeft het gemeentebestuur van De Marne besloten een bedrag 
van € 1,-- per inwoner beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost 
Azië. Dit komt neer op een totaalbedrag van € 11.174,--  Dit bedrag wordt gestort op giro 555 van 
de samenwerkende hulporganisaties. 
 

Rectificatie vermelding even en oneven weken in de afvalwijzer 2005 
De afvalwijzer 2005 is in de periode 29 november t/m 3 december 2004 huis-aan-huis verspreid.  
Er staat een fout in. Onder aan de kalender 2005 staan gekleurde blokjes met uitleg.  
Bij het groene blokje staat:  "=  week van inzameling afval uit groene container (even weken)" dit 
moet zijn "oneven weken".   
Bij het grijze blokje staat: "= week van inzameling afval uit grijze container (oneven weken)" dit 
moet zijn even weken.  
De regel luidt: Groene container à oneven weken. Grijze container à even weken! 
 
 

Nieuwsbericht van dorpsbelangen 
 
Voor iedereen nog maar eens de beste wensen. 
Oud en Nieuw is hier op Zoutkamp gelukkig goed verlopen, er zijn voor zover ik weet geen rare 
dingen gebeurd. Een compliment voor de jeugd is dan ook zeker op zijn plaats. Ze maakten een 
paar brandjes her en der in het dorp en dat mocht de pret niet drukken volgens de brandweer. 
In de vorige schudzeef hebben wij een oproep geplaatst voor vrijwilligers om de activiteiten in 
goede banen te begeleiden. Tot nu toe is hier geen enkele reactie op gekomen. We kunnen het 
hele gebeuren van Sinterklaas en Kerstmarkt en eventuele andere festiviteiten toch niet op een 
paar bestuursleden van dorpsbelangen laten rusten. Ikzelf en Andries hebben een eigen zaak, wat 
altijd de nodige drukte met zich meebrengt. De anderen hebben net zoals jullie allemaal, hun eigen 
beslommeringen. Wij zullen het zeer op prijs stellen als er een paar mensen bij zullen komen om 
op het juiste moment de nodige werkzaamheden te verrichten. 
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Verder wil ik u nog vermelden dat er nog vlaggen en t-shirts te koop zijn van Zoutkamp. De 
Zoutkampervlag kost 35 euro en een t-shirt kost 10 euro. Dezen zijn te koop bij Yvonne Cosmetics. 
" De groetjes",  Dorpsbelangen. 
 
 

Nieuws van het  Oranje comité uit Ulrum 
 
Namens Dorpsbelangen Zoutkamp ben ik aanwezig geweest in Ulrum op 22 december j.l. bij een 
vergadering van het comité, met als onderwerp het vieren van 60 jaar bevrijding; 5 mei dit jaar valt 
op Hemelvaartsdag. Bij viering mag niet worden afgeweken van de datum, doch vindt dan volgens 
voorschrift plaats in de middag. 
De bedoeling is, dat er een feestelijke optocht wordt georganiseerd door de dorpen Ulrum, 
Vierhuizen, Zoutkamp, en Niekerk, op de vergadering waren vertegenwoordigers van deze dorpen 
aanwezig. 
De route van de optocht is ook in deze volgorde, vertrek en eindpunt ligt bij Neptunus in Ulrum, de 
optocht vindt ‘s middags plaats, opstellen om 13.30 uur. 
Aansluitend is er ‘s avonds een discoavond in Neptunus te Ulrum, waar ook de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. 
Standpunt van het comité is wel, dat er in totaal minimaal tien wagens aan deelnemen, 
het te kiezen thema is vrij(heid), uiteraard zijn ideeën van degenen, die op andere wijze 
willen deelnemen ook welkom, b.v. op de fiets of lopend. 
In het verleden zijn er prachtige optochten geweest, het is een heel leuk feest voor kinderen om dit 
op een wagen mee te vieren in een optocht, doch even zo goed voor de ouderen natuurlijk. 
Voor inschrijving, dan wel met vragen, kunt U mij bellen op tel.nr.: 402610. 
 
Oomke Bos 
 
 

Beste mensen, 
 
In een eerdere editie van de schudzeef stond een oproep van Dirk Lukkien. 
De oproep was er op gericht om vrijwilligers bijeen te krijgen om de oude begraafplaats aan de 
Doornbosweg een opknapbeurt te geven. Met de “oude” wordt het voorste gedeelte bedoeld. 
Op deze oproep hebben zich spontaan 14 mensen gemeld.Tot op heden is dat een goed resultaat. 
Een drietal afgevaardigden uit deze 14 mensen heeft in december een gesprek gehad met de heer 
ten Hoeve van de gemeente De Marne. Hierbij aanwezig waren ook 2 mensen van de Historische 
Kring van onze gemeente. In januari was er weer een gesprek met daarbij ook de heer Wobbes uit 
Huizinge. Deze meneer weet namelijk alles over begraafplaatsen met alles wat daarbij hoort, zoals 
bijvoorbeeld het onderhoud van een monument. Wij hebben de heer Wobbes dan ook gevraagd of 
hij bereid was voor de inwoners van Zoutkamp en alle andere mensen die omtrent dit onderwerp 
belangstelling hebben een lezing te geven. De heer Wobbes zijn lezing gaat niet alleen over 
begraafplaatsen maar ook over kerken,de bouwstijl of over welk soort grafmonument wel geschikt 
is voor ons gebied/klimaat of welke minder geschikt. De lezing is zeer divers. Wij hopen dat veel 
mensen hierbij aanwezig zullen zijn. De juiste datum is nog niet bekend maar zeker is, dat het in 
de maand maart plaats zal vinden. Helaas verschijnt er in de maand februari geen schudzeef 
zodat we het op een andere manier bekend moeten maken. Wanneer de juiste datum bekend is, 
zullen de vrijwilligers er voor zorgen dat het wordt aangeplakt bij de Meermarkt. Vervolgens wordt 
het ook in de Ommelander Courant gepubliceerd. 
Ook in de maand maart komt er een bericht van de Gemeente De Marne in de Ommelander 
Courant omtrent een oproep aan alle families die een graf hebben op de voornoemde “oude” 
begraafplaats, het voorste gedeelte. 
Een vriendelijk verzoek van de vrijwilligers, om daar als belanghebbende, op te reageren. 
Op 22 februari wordt er een uitgebreide inventarisatie gehouden van het voornoemde gedeelte. 
Hierbij is de heer Wobbes aanwezig en zal ons aanwijzingen geven wat er zoal aan bepaalde 
monumenten moet gebeuren en met welk middel dit het beste kan. 
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Hopende dat U als inwoner of als belanghebbende familie op de hoogte bent gebracht van de 
goede plannen van een groep vrijwilligers. 
 
P.S opgeven als vrijwilligerhulp voor bovengenoemd werk kan nog steeds bij Dirk Lukkien 
(tel. 401913) en wordt zeer gewaardeerd. 
 
Vriendelijke groet, 
 
de vrijwilligers, 
[begraafplaats Doornbosweg] 
 
 

"VOORPRET IS DE LEUKSTE PRET" 
 

BERICHT VAN VVV KANTOOR ZOUTKAMP 
 

DE NIEUWE VAKANTIEGIDSEN NEDERLAND ZIJN (bijna allemaal) WEER BINNEN! 
 

KOMT U EENS LANGS........ ONS KANTOOR IS GEOPEND: 
MA-VRIJ VAN 10.00-12.00 U EN 13.00-15.00 U. 

Reitdiepskade 11 - Tel. 401957 
 

-------------------------------------------------------- 
Ook uw bijdrage in het volgende Lauwersland Vakantiemagazine? 

Mail dan nu voor een gratis info-pakket:  

vvvgids@planet.nl 
 

 
 
 

Bedankje 
Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw, iedereen bedanken voor de vele kaarten, 
telefoontjes, bloemen en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het A.Z.G. 
  
Henk Glazenborg 
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Op maandagmiddag 24 januari a.s. is er op de 
obs Solte Campe van 14.00 tot 15.15 uur een 
meespeelmiddag voor peuters van 3 jaar. Het 
lijkt ons heel gezellig als jullie met ons mee 
komen spelen in de kleuterklas. Je vader of 
moeder mag natuurlijk blijven en de rest van 
de school komen bekijken. Natuurlijk is je 
bezoekje geheel vrijblijvend. 

 
Kom je ook? 

 

 

De groetjes van alle kinderen en de juffen en 

meester van de obs Solte Campe. 


