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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 23 april. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 13 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 
 
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 
 
1 april Oud papier. 
11 april Jaarvergadering Dorpsbelangen, 
 aanvang: 20.00 uur, lokatie: De deurenloods. 
12 april  Jaarverg. De Laatste Eer. Aanvang: 20.00 uur.  
 Lokatie: ’t Anker. 
14 , 15 en 16 april “Things I told nobody”, toneel.  
 Aanvang: 20.00 uur. Lokatie: Kazerne.  
30 april Koninginnedag. Hijsen van de vlag,  
 aanvang: 10.00 uur, lokatie: kerk. 
5 mei Optocht, start: vanuit Ulrum, deelnemers 
 moeten aanwezig zijn om 13.30 uur. 
24 mei Boottocht over Friese Meren georganiseerd 
 door Ned. Rode Kruis, afd. De Marne. 
 Meer informatie elders in deze Schudzeef. 
 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 
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Nieuws van Dorpsbelangen 
  
Hallo allemaal; we willen graag jullie aandacht voor het volgende. 
Op 11 april willen we onze jaarvergadering houden om 20.00 uur in De Deurenloods. 
We hopen op een zo groot mogelijke opkomst natuurlijk om gezamenlijk de gedachten van 
alle dorpsbewoners met elkaar door te nemen. Dorpsbelangen is voor jullie allemaal en er 
zijn wel enkele punten van onze kant. We willen van gedachten wisselen over de lichtweek 
en we willen iedereen er bij betrekken hoe we het beste de erfenis van de heer S.J. Bol 
kunnen besteden. De bedoeling is ook om de heer Bosma van de politie uit te nodigen. Of 
dit gaat lukken is nog niet helemaal duidelijk. Komt allen!!!! 
 
Koninginnedag (30 april) willen wij u allen wederom uitnodigen om gezamenlijk weer wat 
te zingen op het plein bij de kerk. We beginnen om 10.00 uur met het hijsen van de vlag 
en een openingswoordje door de voorzitter. Muzikale begeleiding zal worden verzorgd 
door Sjaak de Wind. En we willen proberen om de jeugd er wat meer bij te betrekken. 
Neem ze mee, er is ook een kleine attentie voor de jongeren en natuurlijk drinken we na 
het zingen een glaasje oranjebitter zoals het hoort, hoezee!!!! 
  
 
Nieuws van het 5-mei comité 
 
De 5-mei optocht georganiseerd vanuit Ulrum gaat door. 
Alle omliggende dorpen t.w. Vierhuizen, Zoutkamp, Niekerk en Houwerzijl doen mee. 
Na Vierhuizen gaat de route door Zoutkamp vanaf de Hunsingosluis door de 
Woldringhstraat, Wilhelminastraat en zo de Churchillweg op naar Niekerk, 
vervolgens naar Houwerzijl en terug naar Ulrum. 
Gezien de grootte van sommige voertuigen kunnen we niet elders door het dorp. 
Zoutkamp doet mee met drie wagens c.q. eenheden, prachtig, maar er kan nog best wat 
bij ……! 
Opstellen 's middags om 13.30 uur aan de Asingahof in Ulrum, we vertrekken om 14.00 
uur. De route eindigt aan het eind van de middag bij Neptunus, waar ook de prijsuitreiking 
is.  In de volgende Schudzeef volgt nog aanvullende informatie. 
 
Namens comitélid vanuit Dorpsbelangen, groetjes, Oomke Bos (tel.: 402610) 
 
 
Herstart jeugdsoos te Zoutkamp 
 
Sinds 2001 staat de jeugdsoos te Zoutkamp leeg. De soos is destijds opgehouden te 
bestaan vanwege onvoldoende belangstelling van de jeugd. Er waren te weinig jongeren 
die de kar wilden trekken. Vanaf april 2003 is de gemeente weer in gesprek met een 
aantal jeugdigen over een herstart van de soos. Hiervoor is een plan van aanpak 
opgesteld. 
In samenspraak met de jeugd zijn een aantal mogelijke locaties onder de loupe genomen. 
De jeugd heeft een duidelijke voorkeur voor de huidige locatie aan de Reitdiepskade. 
Voor de renovatie van het voormalige soosgebouw is een verbeteringsplan opgesteld. 
Waar mogelijk zullen werkzaamheden door de jeugd in zelfwerkzaamheid worden 
uitgevoerd. 
Om de huidige bestemming te realiseren moet nog een artikel 19 procedure op grond van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden gevolgd. Naar verwachting is de renovatie eind 
2005 voltooid. 
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Vaar- en marifoniecursussen in het museum 
 
Afgelopen maanden heeft een aantal cursisten met goed gevolg hun bewijs gehaald. Er 
zijn geslaagden voor het Vaarbewijs I, aanvullend Vaarbewijs (II) en voor het 
Basiscertificaat Marifonie, zelfs voor  Marcom-B slaagden drie kandidaten aan de 
Zeevaartschool in Delfzijl. 
Nogmaals Proficiat voor degenen die het zo fel begeerde en echt nodige "papiertje" 
hebben behaald, ik ben trots op jullie en op de resultaten. 
Uiteraard zijn er ook een paar niet geslaagden, die ongetwijfeld bij het eerstkomende 
examen zullen slagen, een enkeling stelt het nog even uit tot een volgende examen, niet 
te snel, rustig aan is hun motto. 
Er is met veel plezier en hard gewerkt, maar weer leren en ook nog eens examen doen 
het moet allemaal maar even gebeuren….. 
Ik hoor nog zeggen "het is best veel hoor wat je moet weten, maar vindt het wel leuk"  
Voor het komende winterseizoen heeft zich alweer een klein groepje voor vaarbewijs 
aanvullend aangemeld, eind van de zomer kom ik met een berichtje in de Schudzeef 
wanneer we weer starten en waarmee. 
Nogmaals dank aan een ieder, die zich daadwerkelijk heeft ingezet en dank aan het 
museumbestuur voor de gastvrijheid en de koffie. 
 
Moi, 
Oomke Bos 
 
 
Boottocht Friese Meren, Nederlandse Rode Kruis 
 
De datum 24 mei a.s. wordt er vanuit het Ned. Rode Kruis afd. De Marne een boottocht 
georganiseerd over de Friese Meren. Deze boottocht is bedoeld voor mensen die veel aan 
huis gebonden zijn en niet vaak meer zelfstandig kunnen weggaan. Dit jaar is de 
voormalige gemeente Kloosterburen, Ulrum en ZOUTKAMP aan de beurt. Op de boot zijn 
die dag verpleegkundigen en vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig. We vertrekken ‘s 
morgens met de bus naar Sneek en van daaruit gaan we genietend van de omgeving en 
van elkaar over de Friese meren. Het zal weer een gezellige en een onvergetelijke dag 
worden. De kosten voor deze verzorgde dag bedragen € 35,00. Inclusief busreis en 
bootreis. U kunt zich opgeven bij:  
B. Zwart (tel.: 401590), H. Postma (tel.: 401564) of E. Nienhuis (tel.: 402527). 
 
 

Oud papier    Oud papier   Oud papier 
Uw oud papier wordt niet op 25 maart (Goede Vrijdag) opgehaald maar op 1 april 

(geen grap). Zoals het hoort, zeg het voort. 
 
 

Bedankt    Bedankt 
Aantal kilo’s in de maand januari is 12360 en in de maand februari 50836. 

 
 

Te koop 
Koloniale televisiekast € 250,- 1.36 m x 1.00 x 0.65 m = H x B x D. 
Koloniale boekenkast € 175,- 1.84 m x 0.72 x 0.42 m = H x B x D. 

Tel.: 0595 40 19 17. 
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Voorstelling 
 
Stichting Wonderboom presenteert “Things I told nobody” toneel door jongeren. 
Donderdag 14 april, 15 april en 16 april a.s. om 20.00 uur. Plaats: Willem Lodewijk van 
Nassau Kazerne, Strandweg 21, Zoutkamp. Reserveren wordt sterk aanbevolen i.v.m. de 
toegang tot het militair terrein. Tel.: 0595-444374. Toegang € 5,00. 
Vier jongeren gaan de uitdaging aan om een nacht lang bij het meer rond te brengen. Ze 
willen zien hoe de zon de maan komt begroeten.Ilja,Djoeka en Jonathan willen wel, maar 
Fazilla durft niet echt.Niet omdat ze bang is voor de nacht, voor de omgeving, of voor de 
anderen. Maar er zit Fazilla iets dwars. 
De voorstelling wordt gespeeld door jongeren van 12-15 jaar. 
 
 
Voor slechtziende en blinde mensen 
 
Visio Audiotheek stelt haar collectie beschikbaar aan slechtziende en blinde mensen en 
aan anderszins gehandicapten die niet op gebruikelijke wijze kunnen lezen. De hoorspelen 
die bij Visio, Audiotheek te leen zijn, zijn afkomstig van alle omroepen en worden veelal 
niet meer op de radio uitgezonden. Er worden ook bijna geen nieuwe hoorspelen meer 
gemaakt. Verzending van hoorspelen via TPG Post is gratis. 
Voor meer informatie: Visio, landelijke Stichting Slechtzienden en Blinden, tel.:0316 
224410, www.visioweb.nl 
 
 

Snijbrut of sneeuwpret 
 
Er zijn mensen die elke winter hopen dat er een pak sneeuw komt en er zijn die het liever 
warm water zien regenen. 
Toevallig zitten wij bij die mensen die van de winter houden, maar dan wel een winter met 
veel (schone) sneeuw. En om het helemaal compleet te maken moeten de kanalen 
betrouwbaar dicht gevroren zijn. Helaas is dit niet zo vaak het geval. 
Wanneer er weer eens zo,n winter is dan denk je al gauw dat het komend jaar 
automatisch wel weer zo zal zijn en stem je de plannen daar op af. Zo denk ik vaak terug 
aan de laatste Noorder Rondrit 1997, die ik met mijn zoon Richard heb gereden. We 
waren na afloop vast van plan om het de volgende keer met ons drieën, met Marcel erbij, 
de rit te rijden. Helaas, het is al weer acht jaar geleden en ik ben inmiddels 62 jaar 
geworden. 
Daarom hebben we dit jaar besloten, nu we de tijd aan onszelf hebben en op aanraden 
van mensen uit ons dorp die al meer dan 25 jaar gaan, eens naar de wintersport te 
gaan.We hadden het er vaak over gehad maar kwamen dan steeds weer tot de conclusie 
dat we onze zomervakantie er niet voor wilden opgeven. Beide was niet mogelijk. 
Toen we dit najaar in Pfronten (grens Duitsland-Oostenrijk) op een camping stonden 
kwamen we aan de praat met een broer van de campinghouder. Deze vroeg ons of we wel 
eens in de winter waren geweest. Hem het bovenvertelde uitgelegd, waarop hij zei, dat hij 
in de winter de benedenverdieping van zijn huis verhuurde. Hij zou ons wat foldermateriaal 
geven. We hebben het huis in het dorp opgezocht en waren direct enthousiast betreffende 
de ligging. In november 2004 heeft Ina hen gebeld en een datum afgesproken.We zeiden 
voor de grap, dat we wel zeker van sneeuw wilden zijn. 
Hij antwoordde dat hij alles kon maken behalve sneeuw. We hebben de gok maar 
genomen. We zijn op 20 januari vertrokken samen met een “oude” dienstkameraad en zijn 
vrouw voor een week naar Pfronten. We hadden ons voorgenomen daar alleen maar wat 
rond te kijken en wat te wandelen. ‘s Middags om drie uur waren we op de plaats van 
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bestemming. Fam. Schneider stond ons al op te wachten. De auto kon in de garage. Hij 
liet ons de benedenverdieping zien en we waren prettig verrast want dat was boven onze 
verwachting. Het ontbrak ons aan niets. Van afwasmachine tot magnetron en van een 
tafeltennistafel, tafelvoetbalspel tot een hometrainer op de slaapkamer. Eveneens een 
volledig uitgeruste badkamer en overal heerlijk warm.  
Er lag ongeveer een halve meter sneeuw toen we arriveerden. Pfronten ligt op een hoogte 
van 900 meter en op een afstand van precies 950 km van Zoutkamp. 
Zondags hebben we een lange wandeling gemaakt in de sneeuw. Bij de pistes gekeken 
en de loipes langsgelopen. Toen we de mensen zagen skiën begon ons bloed toch sneller 
te stromen en hebben we onze voornemens bijgesteld. Maandagmiddag zijn we toch maar 
naar een verhuurbedrijf gestapt om ski’s te huren. Dit was achteraf een goede beslissing 
want wat hebben we genoten de volgende dagen. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat 
je het langlaufen weldegelijk eerst moet leren. Er word meestal nogal luchtig over 
gesproken. Skiën met een afdaling moet je leren maar langlaufen zou iedereen direct 
kunnen.Wij vieren hebben toch eerst vreselijk staan worstelen. Om 13.00 uur kwamen we 
met de ski’s onder de arm bij ons onderkomen aan. We konden niet wachten om ze uit te 
proberen. Achter het huis was een tuintje van 20 bij 7 meter met een dikke laag sneeuw. 
Na 5 minuten was de tuin net een slagveld want in elke hoek lag wel iemand van ons te 
worstelen om weer op de been te komen. Dit valt beslist niet mee met lange latten die 
alleen maar bij je tenen vast zitten. Om je evenwicht te bewaren vonden we het aller 
moeilijkste onderdeel. Ina botste gelijk tegen de ligger van de schommel die in de tuin 
stond en had een buil als een tomaat aan haar hoofd. 
Maar zoals met vele dingen, gaat het elke dag weer wat beter. De derde dag voelden we 
ons al hele profs. Toen we de derde dag een behoorlijk eind weg waren en bij het 
oversteken van een spoorbaan de ski’s even af moesten doen om vervolgens de loipe aan 
de andere kant te vervolgen, vloog een van de ski’s van de voet van onze vriend. Om te 
bewijzen hoe dik de sneeuwlaag was hebben we 20 minuten moeten zoeken naar de ski 
die met een noodgang de sneeuw in vloog. 
Dat de sneeuw zo licht is als een veertje, daarvan hebben we uitleg gekregen van onze 
verhuurder. Wanneer hier in Nederland sneeuw valt, is dat vaak rond de 0 graden. Dat is 
sneeuw met veel vocht erin en dus loodzwaar. Daar viel de sneeuw bij - 12 tot -15 graden, 
van die hele fijne sneeuw en veder licht. Er was de hele week geen wind. De rook uit de 
schoorstenen ging recht omhoog en de zon stond hoog aan de hemel. Het waren allemaal 
ansichtkaarten. Ik begrijp nu heel goed dat mensen die al jaren naar de wintersport gaan 
zo enthousiast zijn. Want je kunt deze dingen duizend keer vertellen of de foto’s laten zien 
maar zelf ervaren is niet te evenaren. Dertig graden warmte in de zomer in Nederland 
geeft ook niet hetzelfde gevoel als in een zuidelijk land en zo is het ook met de kou van - 
15 graden. Zoals door ervaren mensen ons is aangeraden om dit een keer mee te maken, 
zeggen wij nu ook; mensen, als je nog twijfelt, neem de beslissing want het is fantastisch.  
Zaterdag 29 januari zijn we om 09.00 uur vertrokken [inmiddels ongeveer 1 meter sneeuw] 
en zijn door Duitsland een andere route terug gereden. Om 17.30 uur zaten we in Ter Apel 
bij de Chinees te eten. Een voorspoedige reis dus, die makkelijk in een dag is te doen.Wel 
had ik onderweg en met mij zeer velen de ruitensproeier bevroren. De vloeistof die ik er in 
had was tot –20 graden beveiligd. Dit bleek bij een vrieskou van – 15 gr + de rijsnelheid 
niet voldoende. We hebben de zaak bij een tankstation met warm water ontdooit en  
gevuld met vloeistof tot – 60 graden.  
 
Wij hebben een fantastische eerste ervaring opgedaan met de sneeuwpret in Pfronten en 
een goed alternatief gevonden voor de winter die ons hier de laatste jaren in de steek laat. 
Bij leven en welzijn zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Wim en Ina Visser en vrienden. 
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Reanimatiecursus in Ulrum 
 

Woensdag 19 januari was het zover. Een leerzame avond in Ulrum over reanimeren. Een 
(te) kleine groep mensen leerde onder leiding van Albert Mollema hoe ze mensen kunnen 
helpen in geval van nood. Albert is ambulanceverpleegkundige en heeft ook in het UMC 
(voorheen AZG) gewerkt op de IC van de thoraxchirurgie. Hij heeft in zijn loopbaan het 
nodige meegemaakt en leerde ons de noodzaak van het reanimeren. Onder het genot van 
een kop koffie werd ons het ABC van de reanimatie bij gebracht. 
Aandachtig werd er geluisterd, en soms ook gelachen, toen er verteld werd dat het leven 
van de mens soms in handen ligt van de omstanders. Het verschil tussen hyperventilatie 
en een hartaanval werd duidelijk gemaakt. De heimlich methode die gebruikt wordt bij 
verstikking en verslikken kwam aan bod en ook het herkennen van symptomen. 
Wist U dat je aan de kleur van de mens de vermoedelijke toestand kan herkennen? Rood 
wit en blauw, rood voor koolmonoxidevergiftiging, wit   voor hartstilstand en blauw voor 
een ademstilstand. Toch wel van belang voor de hulpverlener om te weten wat er aan de 
hand is. 
Een tweede kop koffie werd ingeschonken en het praktijkgedeelte kwam aan bod. 
Hartmassage! Hoe de juiste plek wordt bepaald en hoe lang je moet doorgaan.  
Het was een zeer leerzame avond, met ieder jaar een herhalingscursus. Dan te bedenken 
dat je voor € 7,50 iemands leven kan redden, geeft je een gevoel van voldoening. Volgend 
jaar is er weer een nieuwe cursus en voor ons de herhaling. Het was zeker de moeite 
waard. Ook al hoop ik het niet te hoeven gebruiken. 
Het was een leerzame avond met op zijn tijd een grap bij een zo serieus onderwerp. 
 
Een cursist. 
 
 
Van uw wijkverpleegkundige (2) 
 
Deze keer meer over de wettelijke eigen bijdrage. Wettelijke, want in Nederland is wettelijk 
vastgelegd dat mensen een eigen bijdrage betalen voor het gebruik van thuiszorg. Vorige 
week nog vroeg iemand aan mij; ‘hoeveel moet ik dan gaan betalen voor thuiszorg’? 
 
Thuiszorg is voor iedereen. Hoeveel uren zorg u krijgt, wordt door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg geïndiceerd. Als u thuiszorg ontvangt dan betaalt u een eigen 
bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK) in Den Haag. Per periode van vier weken krijgt u een factuur voor de geleverde 
thuiszorg in die periode.  
 
Hoeveel u betaalt hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en natuurlijk 
van de hoeveelheid zorg die u krijgt. Heeft u een minimum inkomen (of bijstand/AOW) dan 
betaalt u niet meer dan € 16,00 per periode van vier weken. Wilt u een inschatting van 
deze kosten of hebt u vragen over de hoogte van uw eigen bijdrage, dan kunt u bellen met 
het CAK (0800-1925). Maar ook het Klantencontactcentrum van Thuiszorg Groningen 
(0900-8615) kan vrijblijvend met u kijken hoe hoog de eigen bijdrage voor u zal zijn. 
 
Het is soms mogelijk een gedeelte van de eigen bijdrage terug te krijgen. Daarvoor kunt u 
een beroep doen op de bijzondere bijstand bij de gemeente, of via de belasting of het 
ziekenfonds geld terugvragen.  
De eigen bijdrage moet, maar zorg ook! 
 
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen. 
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Jaarvergadering Uitvaartvereniging 
“De LAATSTE EER” 

  

Op dinsdag 12 april 2005 in het gebouw ’t ANKER ,  H.J.Siccamastraat te Zoutkamp.   
Aanvang: 20.00 uur. 
AGENDA: 
  

1. Opening. 
  

2. Notulen van de vorige jaarvergadering. 
  

3. Verslag penningmeester 
  

4. Verslag kascommissie: Mevr. Blom                                                                
Mevr. Wolters. 

   
5. Benoeming nieuw kascommissielid. 

  
6. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar De hr. R.G. de Vries 
Aftredend  en niet herkiesbaar De hr. B. Davids. 
(Nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven bij 
mevr. B.Zwart-Koolstra tel. 401590) 

  
7. W. v.t.t.k.  

  
8. Mededelingen. 
  
9. Rondvraag. 

  
10. Sluiting. 

  
Namens het bestuur: 

  
Hr. R.G. de Vries  voorzitter                        
Hr.  O. de Boer  lid 

 Mevr. B.Zwart-Koolstra secretaris                        
Hr.  B.Davids  lid      

 Mevr.  S.G. Oortwijn penningmeester                                               
  

De begrafenisver. “De laatste Eer” 

vraagt nieuwe dragers 
Inl. bij R.G. de Vries Grachtstr.7, Zoutkamp 

tel. 0595-402068 
  

tevens vraagt de vereniging 
een vervanger voor de uitvaartverzorger 

Inl. bij J. v. Duinen, Dorpsstr. 12, Zoutkamp 
tel. 0595-401888 
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1906-2006 
 

Volgend jaar bestaat het christelijk onderwijs in Zoutkamp 

100 jaar! 
 

Dit gaan wij natuurlijk uitgebreid vieren. Er worden diverse 

festiviteiten georganiseerd, met als een van de hoogtepunten 

een reünie op 

 20 mei 2006. 
Om die dag een succes te laten worden zijn wij op zoek naar de 

adresgegevens van iedereen die op de Ichthusschool of de 

School met de Bijbel heeft gezeten of daar op welke manier 

dan ook aan verbonden is geweest. Mocht u mensen kennen 

die niet meer in het dorp wonen maar wel hier het christelijk 

onderwijs hebben gevolgd, wijs ze dan op dit bericht. Ook als u 

zelf adressen kent van mensen buiten het dorp (oud-

klasgenootjes bijv.) mogen die bij ons worden ingeleverd.  

Zonder uw medewerking kunnen wij niet! Wij stellen uw hulp 

dan ook zeer op prijs. Dus lever uw adresgegevens in zodat we 

u verder op de hoogte kunnen houden van alles wat er gaat 

gebeuren! 

 

Hartelijke groeten van de Jubileumcommissie 
(Yvonne Veenstra, Jan van Wieren, Sjoukje Tjoelker,  

Klaas van der Bleek, Eddy Kamstra, Nathalie van der Bleek) 
 

Adresgegevens kunt u inleveren op de volgende adressen, via mail: jvanwieren@hi.nl 
Of 

Ichthusschool 

Postbus 36 
9974 ZG Zoutkamp 

o.v.v. jubileumcommissie 
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Meer foto’s van Zoutkamp in de sneeuw vindt u op www.zoutkamp.net 

 
Sfeerplaatje…. 

 

Sneeuwpret… 
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Opening ijsbaan en kantine 
 
De nieuwe ijsbaan van Zoutkamp is officieel geopend d.d. 29 januari jl.  
Deze opening werd verricht door dhr. B. Davids.  
Dhr. Davids heeft vele jaren zich enorm ingezet voor de ijsbaanvereniging. Hij 
voldeed de opening door het omhoog hijsen van de vlag tijdens een echte 
winterse sneeuwbui.  
Binnen was er nog tijd voor verhalen uit vervlogen tijden. 
Het was een geslaagde opening. De animo voor de bingomiddag was echter 
niet enorm. Dit was erg teleurstellend voor het bestuur wat toch zijn best had 
gedaan om voor ieder iets leuks te organiseren. Bij de senioren was de 
belangstelling beter, op het avondprogramma waren behoorlijk wat mensen 
afgekomen. En nu maar hopen dat we genoeg gebruik kunnen maken van 
deze mooie nieuwe luxe ijsbaan. 
 
 
 
 

Dhr. B. Davids hijst de vlag. IJsbaancoryfeeën B. Davids en J. Rienks. 


