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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 juni. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 juni.
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,
bij voorkeur per mail of op diskette.
E-mail adres: schudzeef@planet.nl
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Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
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Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda sportvereniging zeester
30 mei-3 juni
4 juni
9/10 juni
21 juni

Avondvierdaagse
BB-toernooi.
Afsluiting seizoen senioren
Stratenvolleybaltoernooi
Remmelt bokaal

Agenda overige activiteiten
WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.
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Zomer festiviteiten in Zoutkamp;
Er zijn heel wat activiteiten rondom Zoutkamp deze zomer.
Graag willen we u daarmee op de hoogte stellen.
Omdat we ook uw steun en medewerking nodig hebben…..
Op 18 juni komt er een cultureelfestiviteit in de trend van toneel, gedichten, voordrachten
etc, etc, etc, ..
Dit zal plaats vinden op verschillende locaties in Zoutkamp.
We mogen ons zeer vereerd voelen dat dit geheel georganiseerde festijn in Zoutkamp
plaats gaat vinden, we zijn daarvoor speciaal uitgekozen.
Daarom vinden wij dat wij onze goede kant moeten laten zien…. door allemaal te vlaggen
deze dag, zodat het er allemaal vrolijk uit gaat zien!!!!!!
We rekenen op uw medewerking

- Groninger welvaart Er komt in de binnenhaven van 25 t/m 27 juli een groots scheepsspektakel…
Een groot deel van de schepen dat naar Groninger Welvaart komt, meert dan af in
Zoutkamp.
Allemaal verschillende schepen van zeiljachten tot kleine sleepbootjes, etc, etc….
(ongeveer 60 schepen)
Het zal een hele gezellige boel worden…. Ook het visserijmuseum springt hier op in, en
wel door een ouderwetse visafslag te houden…..er wordt vis gebakken, garnalen gepeld,
netten geboet, vis gerookt…..
Gezellige kraampjes, shantykoren komen zingen dus al met al …ouderwetse gezelligheid
in de haven.

AFSLAG ZOUTKAMP
Een speciale dag voor onze eigen dorpsgenoten…. en wat te bieden voor de toerist!!!
Wat gaat er gebeuren….
Op het dorpsplein is het 13 augustus een gezellige boel, we hebben wat kraampjes en
een hapje van eigen Zoutkampse keuken………….met een muzikale omlijsting….????
Dit alles door de plaatselijke middenstand georganiseerd.
De term afslag Zoutkamp zal vaker gebruikt worden…..
Al met al willen we nog niet te veel verklappen, maar het is de moeite waard een
wandeling door het dorp te maken en aan te meren aan het dorpsplein!!!!!!! We hopen zo u
een beetje op de hoogte hebben gebracht,
PAK UW AGENDA EN NOTEER VAST DEZE DATA, WE REKENEN OP EEN
GESLAAGDE ZOMER!!!!

Primeur voor Zoutkamp
Op 8/9 en 10 juli houdt de Veteranen Vrachtauto Vereniging Noord Nederland een reunie
in de Zoutkamper binnenhaven. Er zullen dan een zeventigtal antieke vrachtauto’s
bijeenkomen. Voor meer bijzonderheden zie volgende Schudzeef.
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oud papier
In de maand April is er 7960 kilo oud papier opgehaald. Dank!

Stratenvolleybal
Ook dit jaar wordt er weer een groots stratenvolleybaltoernooi gehouden. En wel op 9 en
10 juni a.s. (vanaf ’s avonds een uur of zeven)
Heb je zin om met mensen uit jouw straat te strijden tegen andere straten?! Geef je dan op
bij de contactpersoon uit jouw straat (zie overzicht). Opgave is mogelijk tot en met 6 juni.
Hopelijk zien we je/jullie op 9 juni op het sportpark de Toerkamp. Voor vragen e.d. kun je
bellen met: I. Smidts, tel. 401127.
Contactpersoon:
I. Smidts (401127)
Spuistraat, Grachtstraat, Marnestraat, Werfstraat,
Panserweg, Stationsstraat, Kerkstraat
H. Bergstra (401382)
Dorpsstraat, Reitdiepskade, Lauwersstraat, Sluisweg,
Havenstraat, Schoolstraat, Vissersstraat, Kerkstraat.
P. Mosk (402661)

Beatrixstraat, Bernardstraat, Margrietstraat.

K. Nienhuis (402135)

Julianastraat, H.J. Siccamastraat, Verbindingsweg

L. Toxopeus (402676)

De Schuit, De Snik

E. Nienhuis (402527)

Churchillweg, Doornbosweg, De Schans, Vishalstraat.

Beloning
Honderd Euro beloning voor diegene die mij kan vertellen wie de tapkraan van mijn
buitenbar heeft ontvreemd.
Cafe “De Fuik”
tel.: 06 23988727

Nederlandse Rode Kruis “De Marne”
Ieder heeft ons kunnen ontmoeten op de pinkster jaarmarkt. En tot onze grote vreugde
heeft menigeen een steentje bijgedragen. Onze opbrengst van deze dag was bijzonder
goed, wel te weten € 540,05.
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Pinksteren 2005
Het museum-Pinksterweekend begon (inmiddels traditiegetrouw) met de Garnalenparty op
donderdag. Zo’n 200 genodigden van B & W van De Marne genoten van een gezellig
samenzijn, onder het genot van een perfecte catering van chef Dick Soeck (een verrassing
deze keer was wijtingfilet met spinazie en garnalenvulling). Als chef en viskenner maakte
Dick nog een zeer geïnteresseerde rondgang door onze oosterse vismarkt.
Garnalenkoningin Elise refereerde in haar openingstoespraak o.m. aan het succesvolle
vissers-bezoek aan Den Haag.
De aansluitende garnalenveiling bracht ca. € 350,- op; hulde aan de kopers.
Zaterdag.
Fris, maar zonnig weer zorgde voor een drukte van belang. Kijken naar de versierde vloot,
snuffelen op de rommelmarkt, genieten van zeemansliederen. Het Visserijmuseum
verzorgde rondvaarten met de WON 17 van voorzitter Aart Lomeijer en de Spica van
Harmannus van Oosterom. Zo’n 125 vaarlustigen gingen mee varen. Het bezoek aan het
museum liep als een trein; ook steeds meer Zoutkampers komen even polshoogte nemen,
en gaan blij verrast weer naar huis, hetgeen het museum zeer waardeert.
Rene van der Veen bracht nog een kist diepe-Noordzeeschelpen mee. Ik had ze netjes
willen schoonmaken voor verkoop in onze museumwinkel, maar menige bezoeker wilde
nu al iets uit de kist hebben, en ja, klant is koning.
Zondag.
Aansluitend op onze Aziatische visserij-expositie hebben we het museum-assortiment
uitgebreid met allerlei schelpen-producten. Al tijdens de opbouw van ons kraampje
kwamen de eerste kopers zich melden. Sieraden, portemonneetjes en schelpenbeestjes
gingen vlot over de toonbank.
Ook deze dag werden er rondvaarten verzorgd. Wederom voeren de WON 17 en de Spica
( in de loop van de middag door familie-verplichtingen vervangen door de ZK 6 met
schipper Eppo Lukkien). Zo’n 250 bezoekers werden verblijd met een tochtje over het
Reitdiep, om Zoutkamp ook eens vanaf het water te zien.
Ook op deze dag liep het museum weer als een trein.
Bij de vis-show waren uiteraard de museum-pelsters weer actief. Op een gegeven
moment had kassier Waalke Visser al garnalen verkocht, nog vóór ze gepeld waren! Rond
half vijf werd de vis aan het publiek verkocht; de garnalen- en vis-verkopen brachten zo’n
€ 250,- op. ( Onne Nienhuis kwam na afloop overgebleven mantelschelpen brengen voor
onze collectie).
Maandag.
We hoopten met z’n allen dat Piet Paulusma er weer eens naast zou zitten, maar in de
loop van de middag kwam helaas zijn voorspelling uit. Een koude miezerregen bood zich
aan. Maar ja, de patat- en hamburger-verkopers deden goede zaken; “ieder nadeel hep
zijn voordeel”. De jaarmarkt was dit jaar fors uitgebreid. Een vriendin van ons uit Eenrum
vond de Zoutkamper variatie en opzet beter dan de Hemelvaartsmarkt in Eenrum.
Vrijwel iedereen was zeer te spreken over het autoluw maken van het dorp. De verharde
ijsbaan voorziet echt in een behoefte op dit soort dagen.
De ZK 48-verrassende winnaar dit jaar mocht de garnalenkoningin 2005 Lia Rienks
inhalen. Tegen vijf uur ‘s middags werd de jaarmarkt afgebroken en ging het publiek naar
huis, of stortte zich in het kermis- of café-feestgedruis. Ons museum kon deze dag weer
zo’n 100 bezoekers verwelkomen.
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Samenvattend:
Het Visserijmuseum kan terugzien op een zeer geslaagd Pinksterweekend.
Het totaalopbrengst-record van vorig jaar (€ 1700,-) is verbroken met € 350,-. Dit jaar is er
€ 2050,- in de kas gevloeid! Hulde aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Maar: een groeiend museum als het onze ziet dit niet als winst. Het geld is hard nodig voor
verdere verbeteringen. De cursus van het Museumhuis Groningen moet betaald worden,
er moeten nieuwe museum-folders gemaakt worden, het vitrine-assortiment moet worden
uitgebreid, en reserves voor de expo 2006 zijn nodig.
Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt, en op naar een weer beter Pinksteren
2006!
Aart Loomeyer, voorzitter

Weer succes van het Smartlappenkoor van Zoutkamp.
Tijdens de Pinksterdagen trad het smartlappenkoor van Zoutkamp weer op. En het is nog
steeds een groot succes. Het wordt nu zo langzaamaan een vaste gewoonte en het is niet
meer weg te denken uit Zoutkamp. Het hoort er met het Pinksteren bij. 15 leden van het
koor hebben vrijdagavond (20 mei) gezongen aan boord van de J.H. Dunant van het Ned.
Rode Kruis. Ze waren uitgenodigd om daar te zingen (mede dank zij Bauke Visser). Er
werd uit volle borst meegezongen met de liedjes. Je kunt wel zeggen " het was een groot
succes !" die avond. Ook de leden vonden het leuk om aan boord te zingen. De boot lag
aangemeerd in Meppel, waar de gasten de volgende dag weer door familieleden worden
opgehaald. Deze week was een week voor gasten uit de provincie Groningen.
Pinkstermaandag uit Lemmer vertrokken en zo een tochtje door Nederland. De gasten
hebben het ontzettend naar hun zin die week. Ze worden dan ook extra in de watten
gelegd. En dat mag dan ook wel, want ze moeten hier weer een heel jaar op teren..
Het smartlappen treedt nog één keer op en dat is in Asingahof.

Van uw wijkverpleegkundige (4) over kwaliteit
Iedereen verdient de beste zorg thuis. Of u het nu zelf nodig heeft, uw buurvrouw of één
van uw ouders. En de beste zorg thuis, dat betekent geholpen worden zoals u dat wenst in
de omgeving waarin u zich prettig voelt. Maar….’beste’ betekent ook dat u de zorg krijgt
van iemand die weet wat ze doet, en haar ervaring en deskundigheid op peil houdt.
Elke dag bieden mijn collega’s en ik zorg thuis in Groningen. De zorg die u ontvangt wordt
in overleg met u afgesproken en verloopt volgens een samen met u opgesteld plan. We
zijn goed opgeleid en we worden ook steeds bijgeschoold. Doordat we veel mensen
helpen, kunnen we onze deskundigheid op peil houden. We werken met duidelijke
richtlijnen voor hygiëne en veiligheid en uw belangen worden door onze Cliëntenraad
behartigd. En natuurlijk denken we om uw privacy, want thuiszorg, dat is ook een
‘vreemde’ in je huis laten. Voor mij en mijn collega’s dagelijkse realiteit, voor veel mensen
die zorg nodig hebben, even wennen.
Kortom, we werken met zorg.
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Iedere drie jaar wordt onze zorg en onze organisatie getoetst door een onafhankelijke
instelling. Al vanaf 2001 mogen wij het ISO-HKZ keurmerk dragen. Dit betekent dat wij
kwaliteit leveren in de zorg en dat dit ook aantoonbaar is. Kwaliteit is bij Thuiszorg
Groningen dus geen toeval, maar beleid. Thuiszorg Groningen is een van de weinige
thuiszorg organisaties die over een dergelijk certificaat beschikt. En daar ben ik best trots
op!
Wilt u deze deskundige zorg aanvragen of wilt u meer informatie,
dan kunt u bellen met 0900-8615 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,
de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen

Van uw wijkverpleegkundige (5) over valpreventie
Als wijkverpleegkundige kom ik vaak bij de mensen thuis. Thuis, in hun eigen huis is voor
veel mensen de meest veilige plek. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje, vooral bij
ouderen. Naarmate mensen ouder worden, loopt men meer kans om te vallen. Per jaar
worden landelijk 140.000 ouderen medisch behandeld als gevolg van een valongeval. De
helft van deze mensen valt in en rondom het huis.
Een aantal van deze valongevallen is gemakkelijk te voorkomen. Daarom bezoeken
wijkverpleegkundigen van Thuiszorg Groningen mensen van 70 jaar en ouder thuis. Deze
huisbezoeken valpreventie hebben als doel het verkleinen van het risico van vallen in
eigen huis.
Vanmiddag ging ik langs bij meneer Helder, 75 jaar. Samen met meneer Helder keek ik
hoe voorkomen kan worden dat meneer in huis valt of zich bezeert. We haalden de losse
kleedjes weg en zetten spulletjes die meneer vaak gebruikt binnen handbereik. Verder
keken we of er voldoende verlichting was en ik adviseerde meneer om schoenen te
dragen in plaats van pantoffels. Tot slot heb ik met meneer Helder gesproken over de
bijwerkingen van de medicijnen die hij gebruikt, die mogelijk de kans op vallen vergroten.
Over drie maanden kom ik weer bij hem op huisbezoek. Dan bespreken we de adviezen
die ik de vorige keer heb gegeven. Ook geef ik informatie over eventuele
woningaanpassingen en hulpmiddelen. Meneer Helder zou bijvoorbeeld veel plezier
kunnen hebben van een rollator en beugels in het toilet. Met het aanvragen van die
hulpmiddelen kan ik hem helpen.
Ook kan ik hem in contact brengen met een ergotherapeut. Ergotherapie helpt jonge èn
oude mensen bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van alledaagse activiteiten.
De ergotherapeut is er voor om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in
hun eigen omgeving.
U kunt mij bellen via 0900-8615, als u meer informatie wilt over een huisbezoek
valpreventie, of voor een afspraak met de ergotherapeut.
Met vriendelijke groet,
de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen
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De Slag om Zoutkamp,
Een historische
doorkijk in de 16e
eeuw

Voortgang van de organisatie.
Inmiddels zijn we ver gevorderd met onze plannen om een dag te organiseren die
helemaal in het teken staat van de verovering van Zoutkamp door de Hollanders en
Friezen op de Spanjaarden.
We zijn met een delegatie in Sloten geweest waar ze dit evenement al een aantal jaren
organiseren en op 1 april zijn we in Brielle geweest, misschien beter bekend als Den
Briel. (Op 1 april verloor Alfa zijn bril). Hier hebben we vele ideeën opgedaan hoe het
moet maar ook hoe het niet moet.
In Brielle wordt dit festijn al enkele decennia georganiseerd; de oude vestingstad is
helemaal in de stijl van de 16e eeuw teruggebracht door middel van waslijnen met
wasgoed die over de straten zijn gespannen, veel vlaggen, stro op de straten,
potkachels waarop oude gerechten worden bereid, visnetten aan de dakgoten bevestigd
en lange tafels in de straten waarin de bewoners natuurlijk in klederdracht zitten te
eten en te drinken. Het viel ons op dat alle Briellenaren in klederdracht waren
gestoken, van baby’s tot bejaarden.
Na onze info-avond zijn de meeste verenigingen en organisaties gebeld en hebben
toegezegd mee te willen doen, dat geeft ons moed om met volle enthousiasme door te
gaan.
Waarschijnlijk zal de dag plaatsvinden in het jaar 2007. Maar u kunt alvast een
voorproefje krijgen op 18 juni a.s. met het festijn “Mooi Zoutkamp”, dan zullen een
aantal Spaanse soldaten een rondgang verzorgen door ons dorp.
Om een indruk te krijgen kunt u foto’s bekijken via www.zoutkamp.net
U hoort nog van ons!!!!
De organisatie: Diet de Haan, Dirk Lukkien, Elise Nienhuis, Oomke Bos, Frieda Buitjes,
Freya Noest en Henk Zijlstra

Pagina 8

