Speeltuinnieuws voorjaar 2006
De dagen lengen alweer en in de speeltuin is de gemeente bezig geweest met
kettingzagen en graafmachines. Veel mensen zullen zich afvragen wat daar nu
weer op stapel staat. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen
van een nieuw speeltoestel ter vervanging van het afgekeurde klimrek. Deze
werkzaamheden vinden nu plaats omdat de bomen gekapt moesten worden voor
15 maart.
Met dit project zijn we sinds de heropening na de renovatie in van de speeltuin in
2001 bezig. Bij de opening hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor de
kinderen op de lagere school. Hierbij konden de kinderen aangeven welk toestel
ze nog misten in de speeltuin. De kinderen gaven aan dat ze een klim en
klautertoestel en een hoge glijbaan misten. Sindsdien zijn we opzoek geweest
naar een geschikt toestel en de bijbehorende financiën.
Vorig jaar hebben we vanuit dorpsbelangen een grote bijdrage toegezegd
gekregen. Daarnaast zijn de gemeente, een aantal sponsoren en het Fonds
Samen Buiten aangeschreven voor een bijdrage in de kosten van het nieuwe
toestel. Een aantal toezeggingen hebben we al binnen en het nieuw toestel is
uitgezocht. We wachten nog op een reactie van het Fonds Samen Buiten
Spelen en van een paar sponsoren. De verwachting is dat het allemaal goed
gaat komen.
Hieronder kunt u zien welk toestel we willen gaan aanschaffen. Dit toestel heeft
veel mogelijkheden, onder andere een trap, klimnet, klimschot, klimrek, glijstang,
een rechte en een spiraal glijbaan.

Half april willen we het toestel gaan plaatsen. Hiervoor zoeken we nog een
aantal vrijwilligers die ons willen helpen bij de plaatsing. Je kunt je opgeven bij
een van de bestuursleden.
Piet Landman, Ibo Vaatstra, Miranda Bijsterveld, Frederike van Oosterom en
Peter Postma

Zeester 75 jaar
De sportvereniging Zeester bestaat dit jaar 75 jaar. Ter gelegenheid hiervan
wordt er voor leden en oud-leden een feestelijke dag georganiseerd.
Binnenkort zullen de uitnodigingen voor deze dag worden verzonden. De
adressen van huidige leden zijn geen probleem, dat begrijpt u; adressen van
oud-leden is een ander verhaal. Velen zijn al opgespoord en staan bij de
vereniging al genoteerd. Anderen zijn praktisch onvindbaar voor de "commissie
adressen" of worden misschien over het hoofd gezien.
Dus aan u een oproep: bent u oud-Zeesterlid en ontvangt u geen uitnodiging en
zou dit wel op prijs stellen of denkt u oud-Zeesterleden (handbal, gymnastiek,
voetbal, volleybal, badminton) te kennen die enigszins uit het zicht zijn
verdwenen, geef dan naam en adres door aan
Inge Smits, Julianastraat 33, Zoutkamp, tel. 0595-401127.

Berichtje van en voor de vrijwilligers, die de graven op de
oude begraafplaats onderhouden
De winter lijkt voorbij te zijn, maar soms zou je denken, hij begint nog maar net.
We zullen maar hopen, dat dit de laatste stuiptrekking is. En als het zonnetje
weer gaat schijnen en weer meer kracht krijgt, dan begint bij iedereen het weer
te kriebelen. De tuin moet weer een voorjaarsbeurt hebben en misschien is er
nog wel een huisvrouw, die aan de grote voorjaarsschoonmaak begint.
Zo is de tijd ook weer aangekomen om de graven op de oude begraafplaats
schoon te maken en de teksten weer zichtbaar te maken.
Vorig jaar is er heel wat werk verzet en het resultaat kunt U allen zien. De
teksten en de namen op de graven zijn weer goed leesbaar geworden. Ik heb
alleen maar lovende woorden gehoord. En dat doet een vrijwilliger goed. Maar
soms heb je aan lovende woorden niet genoeg. Het grote probleem is soms, dat
er te weinig vrijwilligers zijn.
Wij hopen, dat er toch eens iemand is, die zich vrijwillig aanmeldt en ook eens
een zaterdag opoffert om al die graven, die nog gedaan moeten worden mee te
helpen opknappen.
Inlichtingen kunt u krijgen bij Dirk Lukkien, tel. 401913.
Als de weersomstandigheden het toelaten wordt er weer op 15 april begonnen.
KOMT U OOK ?????

Bedankt
Wil u allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuis komst.
Groetjes, Lien Horneman

Zoltkamper typen
Dér is zeker gain loug ien ’t haile laand van de Marne, woar zukke roare
potentoaten wonen, as ien……..Ollerom, zee Guigie Zielemoa ien zien
tied……Kén zeg ik, moar den het d’aigenste Zielemoa nooit goud de Zoltkamper
flintboksems bestudaierd en dei woonden aans ien zulde gemainte.
En dat zel er vast ook wel nait doan hém, net zo min as wél ook, om
d’ainvoudigste reden, dat ‘n Zoltkamper hom dur gain mens ooit het loaten
bestudaiern, dat kén ainvoudig nait, doorveur lét er gain starveling tied of
gelegenhaid.
Nou mout’k er vot bie zég’n, dat ’t tegenswoordig meschain wat aans is as ien
mien jonge joaren; ie hém nou ien dat wonnere loug ook al van dat neie spul:
spor’n en auto’s, anner hoezen en stroat’n, dom’t weer ’n spiksplinterneie hoav’n
en vanzulms ……..ook wel menschen mit neierwetsche idee’n. ’t Aine zel doar
ook wel zoo langzoamerhànd ’t anner mitbrocht hèm’.
Nee, ien mien tiet was ’n Zoltkamper ’n Zoltkamper en aalns, wat er boet’n
woonde, was net as bie d’olle Romain’n, barboars.
En zoo’n vremde huifde nait te perbaiern Zoltkamper te wórn, ook as e d’r
noodzoakelijk wonen most: dat lukte hom nait. As e d’r nait bie ain of anner
gelegenhaid oetbenzeld worde, dèn kon e toch ien elks geval zien plezaier wel
op, want wat kòn’n z’om nietj’n en mit schaive oog’n aankiek’n om van stokk’n en
stain’n moar te zwieg’n.
Ain van de visskerlu har op Zoltkamper màrt nog wel ’n anner middel om vrèmd’n
op’n ofstand te hoal’n.
Pinkstermoandag kwam e kletsnat ien engels-leer en leerz’n ien Zeemanshoop
op zoal en slingerde net zoo lang mit zien natte ieslandse want’n mank de
vrumde boer’n, dei doar zat’n, dat der gain moes meer ien bleef.
‘t Huift joe nait te verwonner’n , dat olle Zoltkampers wat op zich zulf waz’n: ’t
was ook ja ‘n hail biezunner loug, woar je moar an ain kant ien en oet kon’n.
aan boet’nkant, Zuud-west, zoo te reken’, har je woater, woater van ‘t Raitdaip en
Lauwerszee; dat laip aan Nittershouk en over Muntjeziel aan ‘n stuk hén
Kommerziel tou; ‘n brédte dus van ‘n poar uur.
Nou om west en noord van ’t zulde, aalmoar woater. Allain aan oostkant kon je
zain, dat olle loug ook bie wereld heurde, doar zat ‘t aan ‘t laand vast.
Maor aan dei zied nuigde ‘t er ook niks heur: doar spoukte ‘zowat overaal.
Even veurbie Panser laip’n witte vrouwlu, of was’t ‘n vool zunner kop?.
En Houwerziel oet was ‘t hailndal mis; hou voak zol ‘t doar wel gebeurd wez’n,
dat ain licht’n boven olle diek hén en weer vlaig’n zaag, en ‘n begraffenis stoef
bie hom láns ree.
As liekstoatsie den oet zicht was, ston é midden ien ‘t laand, ‘n hail end van weg
of hailemoal versuft en oetstuur……
Ain was er ien ‘t loug, dei aaltied ‘n verkloaren van zukke dingen wos; dei al
laang op zoo’n houk ‘n nei kerkhof zain har, of’’n staarfhoes, of ‘n moord of ‘n
aan’r iesel’k ding.
Dat was olle Dinemui, Méle Dine. Zai woonde ien ‘n klain hoeske mit ‘n mooie
witte klimroos aan gevel, midden ien ‘t dórp, vlak tegen over neie harbarg. ’t Was

‘n hail gewoon, doodgoud old mensch, stókold vanzulf. Ain, dei wie, leujonges,
nooit ploug’n nee, wie keken heur mit ‘n soort vereer’n aan, zooas gehaimzinnige
geleerdhaid ien regel respect ofdwingt. ‘k Heb heur ainmoal bie ons thoes zain:
wit mutske op en ‘n zwarte omslagdouk om. En dou het ze veurspeld, dat
Zoltkamp aan Grónnnen vastgruien zol, zoo groot en machtig zol ‘t olle loug
wor’n.
En geliek het ze had, want kiek, dat is nou zeker ‘n vieftig joar leden en zai har
dóu aal de spoorlien zain, die mien dórp aan’t groote loug vastbon.’n Haile bult
dingen meer het ze profetaiert; doar ken je ien dat mooie bouk van Lien Onnekes
wel van lezen en anners woag je der moar’s ‘n gesprek aan mit zoo’n echte olle
Zoltkamper booivanger ien zien binhoes: dei zel’r nog wel dikkere stukken van
wait’n.
Ik zel joe op mien beurt en op mien menaier ‘s wat vertél’n van ‘n stuk of wat olle
Zoltkamper typ’n, dei ik goud kend heb. Hier is alvast: Jobke.
Jobke hét ‘r haiten, bloots Jobke. Zoo bloots, dat’nait meugelk was d’r mit de
beste wil van de wereld nog ‘n achternoam ook moar bie te dènken. Kon nait, oet ! ‘n Deursnee viskerman mit ‘n zwaarte vilthoud van’n onmeugelk model op
zien toestege kop, Engelschleeren mosker en boksem om zien braid, bonkeg
lichoam en ‘n poar zeeleerzen om zwoaiende bainen, haitte Jan Maaartens Roulf
of soare Joap, Geert Eps Sieger of Gerriet Mats Lubbert of zoo, fesounlek mit
voaders of mouders noam veuraan, zooas’t vanzulf ook heurt, ….hai mouk ‘n
oetzunnern, zooas ‘r zulf ook ‘n hail biezunner kereltje waas.
“Kereltje”, want och, ‘t waas moar zoo’n klain, kroeperig ding. En al har d’r ook
van gewone grootte west, joa den har d’r nog nooit Joap of Jokkop of zoo hait’n,
moar op zien allermainst Job, want al stamd’r meschain nait regelrecht van zien
Biebelsche noamgenoot of, dei zien spreekwoordelike aigenschap waas hom mit
volle moat toumeten. As ‘n laam zoo geduldig, zunner ooit te kloag’n , te sténn’ of
te murmeraieren ging ‘r aigoal deur zien klain, eng leventje.
Ais ‘n moal flink opstoev’n mit ‘n toestige kop en hann’dei jeuk’n, - stoomvlaig’n
loat’n, liek wie moar verder den zee’n, - och nee, bie hom gain sproake van.
As woarman ais ‘n moal op hom snauwde, omdat ‘r mit kop van ‘t sweerd tegen
zien glad harpuisde sluusdeur’n laip, ‘t waas Jopke goud, hai zee niks tegen en
scharrelde moar verder.
Hai mout alschewoar woont hemm’ien buurt, woar ‘t kruutmoagezien stoan het,
schuun tegenover olle barak, die nou ook aal laang wegbrok’n is. Moar thoes heb
‘k hom nait zain en mie dunkt, dat maisten dat zoo goan het, want vanzulf…….
Jopke haar’n schip.
En dat schip waas Jopke en Jopke waas ‘t schip. Dat waas zien hoes, dat waas
zien aalns, ‘n stuk van zien lev’n, ‘n stuk van hom zulm.
‘t Waas ook aal net zoo’n ding as às ‘t schipperske: gain roege, stoere viskerman
mit ‘n maast as ‘n dartien en nog ‘n bezoansstomp achterop, zoo glad ien broene
teer en harpuis, of ’r zoo tegen Noorman zee: “Kom moar op, as deurs, ik stoa
die!” Mit ‘n aigenwies schuun ofsneden rouer en’n helmholt, allain sned’n veur ‘n
braide zwiltvoest…..nee, Jobkes voartuug was’n kruderig schipke, van’n ton of
twintig viefentwintig, meugelijk nog minner.

Doar zat ‘t lutje boaske altied ien te krab’n en woul ‘n, te striek’n en veeg’n.
Knecht har d’r nait neudig, woarveur ook, hai kon’t aalmoal allain wel of. Mit veur
‘n poar cent teer en harpuis lait ‘r ‘t ding glimm’as ‘n spaigel, trok’n poar nuvere
krul’n en ‘n overvloudshoorn op ‘t kop van’t rouer, ‘n rooske op ‘t zweerd, ‘n ring
en nog ain om de ankergoat’n en veeg roomenie om ‘t iezerwaark van de boug.
Den kroop ‘r over plaank op waal, vaarfbuske nog ien haand, laip noar veur’n,
noar achter’n, of ‘r meugelk nog wat vergeet’n haar en keek den mit zoo’n
voldoane oetkiek tusschen zien bosselige ooghoar’n deur, dat ie wel even stoan
bliev’n mossen, om mit hom zien proam te bewonner’n.
Wat ‘r aiglieks dee en woar d’r van leefde, ………wat wis wie leujonges d’r van ?
Wie zag’n wel ’s ’n branholtje en wat tõrf ien’t roem, moar och, veur ons waas dat
biezoak, of laiver ‘n ofvaler: wie zocht’n hail wat aans bie hom, aits, wat meer bie
hom heurde…….
‘n Groote gebeurtenis was ’t , as ‘r zien touw ‘n lõsgooide van waal bie
Wollerings kaalkbrannerij en noar olle ziel boomde. Den vuil elk, dat ‘r wat ging
gebeur’n. As ’r den stuurboord zwoaide, waas’t mis, moar ging’r sluus ien en olle
Aise de sluusknecht begon aan ’t rinket te draai’n, nou, den zag’n wie ‘t roem aal
vol mit wat ’r ainlieks ienheurde.
Leujonges klomm’den op diek om te zain, hou deur’n op’n ging’n en Jobke ‘t
zielgat oetzailde, bie kwellers laans, aan stroekboak’n tou, den …….klets ! ‘zail
over ….’t Fraize sluusgat weer ien.
As’r den bie Fraize sluus op- of touslag wacht’n mos, waz’n wie d’r ook.
En den aan ’t wedd’n wanneer Jobke weerom kwam mit zien load’n…..woddels
en knol’n………
Kiek, dat was veur ons ‘n oogenblik as veur Amsterdammers in vrouger joar’n, as
‘t ‘r ien t Oosterdok ‘n Oostindjevoader vol kruutnoagels en aaner spul aankwam.
Den vloog wie bie waal laans, hulp’n hom, mit kwieke haalve steek’n om de
meerpoal’n, zien Oostinjevoader vast te lég’n.
Ien minner as gain tied ston wie ien de woarings, elk mit ’n cent ien hann, ‘te
wacht’n dat de loek’n op’n ging’n.
Moar Jobke haar nooit hoast. Hai wis wel, dat dei cent’n bie hom en nait bie
Tadje of Melle Aukje terecht kwamm’. Woddels mos wie hemm’, woddels van
Jobke, woddels oet Fraisland! Dat waz’n hail annern as dei wie bie boer’n oet’t
laand houl’n…….zunner cent’n.
”Haai je ‘t aal heurd? Jobke is ‘r weer!”
‘k Heb Jobke mor ainmoal proat’n heurd: ien regel zee’r niks, moar dei aine keer
vergeet ik nooit.
Hai laag mit zien load’n binn’n, op’n mooie Octobermõrn. Waas bepoald wat mit
hom gebeurd; mietrerg ien hoed, slap, halfzaik of zo, want Snappie dei vremde
schepen van aine sluus naor anner loodste, haar hóm’s oavens te veur’n ook
ombrocht, en dat was nog nooit gebeurd. Wie ston’n op waal te wacht’n, dou ‘r
ien ains mit ‘n verhillerd gezicht en hoarn roeg om kop oet veuronner opdook.
Plaank over, waal op, rund’r bie ons ien, hailemoal oetstuur.
Mien moeke zette hom op stoul, woar d’r zat te trill’n as’n rusk.
Wat is ‘r toch Jobke? Is ‘r wat mit joe? Ben je nait goud?.

Eerst kon ‘r niks zég’n. Op ’t lest ging mond op’n en raip ’r: “‘k heb hom……..’k
heb hom zain! ‘k heb hom…………zain! En nou…..krieg ’k hom nooit weer,
…..nou is’r dood…..verdronk’n!”
Bie stuk’n en bie brok’n kwam’t er oet. Hai haar’n zeun, ‘n groote zeun, dei boet’n
voader waas op ‘n gaffelschouner of zoo, ‘n vent as ’n boom, dei op ‘t oogenblik
woaraarns op zee zwörf bie Engelsche of Noorsche kust. Ien gain moand’n
haar’r d’r wat van heurd en nou, vanmörn, dou olle man nog wat loat ien kooi
laag, ……waas t’r ien ains ‘n kolle wiendpoest, deur ‘t v’ronner koom’en …doar
ston vlak veur zien bèr….met’n spierwit gezicht, kletsnat, mit’n euliepak aan en’n
zuudwester op, woar ‘t zeewoater bie deel laip….zien zeun!
Hai zee eerst niks…..net zoo min as Jobke, dei niks zeg’n kón, van schrik. Dou
ien ains heurde olle man: voader…..nou mout ik vot….veur aiwig vot….
En kiek, dou voader oet kooi kroop, om hom ‘n haand te gev’n en hom vast te
holl’n was ’t veurbie, ….veurbie! ……
Wiend gierde en regen kwakte op ’t dek en ienains waas ‘t boeten stil, bladstil en
aallens was ‘t dreug.
‘n Dag of wat loater kwam ‘r bericht, dat ‘r op Engelsche kust ‘n Grónneger
gaffelschouner mit man en moes vergoan was.
‘t Is ‘n vieftig joar leed’n en Jobke is aal joar’n dood, bie zien zeun, moar zien
verhoal, ‘t ainige, da’k hom ooit zulf vertel’n heurd heb, is mie bie bleev’n, of ’t
guster gebeurd is.
Dit verhaal is overgeschreven uit het maandblad “Groningen” uit het jaar 1932.
Het verhaal is geschreven door Eelco van Dijk.

Reünie School met de Bijbel/Ichthusschool
Nog een paar weken, dan is het zover. Dan vieren wij dat de christelijke lagere
school in Zoutkamp 100 jaar bestaat! Zoals wellicht bekend, vieren wij dat onder
anderen met een reünie op 20 mei 2006. Voor deze reünie hebben wij al ruim
700 mensen benaderd. Het kan echter zijn dat we nog niet alle adressen en
namen achterhaald hebben. Daarom nog één keer een oproep aan u om namen
door te geven van mensen waarvan u weet dat ze betrokken waren bij de
christelijke lagere school in Zoutkamp. Dat kan als leerling, maar ook als
leerkracht of als bestuurslid. (voor opgave, zie gegevens verderop)
Meld u ook zelf alsnog aan voor de reünie! We hebben al vele reacties binnen,
maar het zou natuurlijk jammer zijn als ú deze geweldige dag mist. Neem contact
op met oud-klasgenoten en kom samen!
Verderop in de Schudzeef treft u een opgaveformulier aan. Mocht u de uwe kwijt
zijn, het vergeten zijn of een andere reden hebben dat u zich nog niet heeft
opgegeven, dan is dit uw kans. Stuur het formulier zo spoedig mogelijk terug en
ook u maakt deel uit van een spetterende, gezellige, historische dag.
Tot ziens op 20 mei! De Reüniecommissie

Opgaveformulier Reünie
Naam (meisjesnaam):
…………………………………………………
Adres:
…………………………………………………
Postcode en woonplaats
…………………………………………………
Telefoonnummer:
…………………………………………………
Op school gezeten:
van…………………..tot……………………..
Geboortejaar:
…………………………………………………

Aanmelden reünie en/of bestellen gedenkboek:
(aankruisen wat voor u van toepassing is)

0
0
0

Ik geef mij op voor de reünie op 20 mei 2006
€ 30,Ik geef mij op voor de reünie, inclusief gedenkboek € 40,Alleen het boek bestellen: incl. verzendkosten € 16,-

Het totaal verschuldigde bedrag ad €……… zal voor 1 april 2006 overgemaakt
worden op rekeningnummer: 1055.81.542, tnv: N.B. van der Bleek eo inzake
reünie Ichthusschool, onder vermelding van (meisjes) naam en geboortejaar.
Uw aanmelding is geldig nadat wij uw betaling hebben ontvangen!
Zo spoedig mogelijk terugzenden (uiterlijk voor 1 april) naar:
Ichthusschool, t.a.v. Reüniecommissie, Postbus 36, 9974 ZG Zoutkamp
(linksboven op de envelop vermelden: reünie)
Na ontvangst van uw aanmelding en betaling zullen wij u schriftelijk op de hoogte
houden van de verdere programmering van de reünie.
Wij zelf zijn bereikbaar via bovenstaand postbusnummer, telnr. 0595-402939 (N.
van der Bleek) of email: jvanwieren@hi.nl
P.S. Wij zouden het op prijs stellen als u samen met dit formulier de namen van uw oudklasgenoten zou willen doorgeven. En indien mogelijk hun huidige adres. Op deze manier hopen
wij nog zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken, naast de vele honderden adressen die we
al hebben. Wij gaan uit van het principe, beter een adres twee keer dan helemaal niet.
Bedankt voor uw medewerking.

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek
Romans
Abdolah, Kader - Het hui s van de moskee (pol.)
Andrews, Virginia - Celeste (thril.)
Archem, Johanna A.van - Brokstukken van een verleden (fam. oorl.)
Baldacci, David - De samenzwering (thril.)
Barclay, Alex - De rustige kust (thril.)
Berg, Greetje van den - Een ander gezicht (fam.)
Berk, Marjan - Te laat voor de lobelia’s
Brooks, Terry - De hoge druïde van Shannara (sf)
Brown, Dan - De Delta deceptie (thril.)
Burgers - Drost, Julia - Het merelnest (fam. prot.)
Burgers - Drost, Julia - Een verrassende wending (fam.)
Claes, Catelijn - Als stenen konden spreken (str.)
Claudel, Philippe - Het kleine meisje van meneer Linh (psych.)
Cook, Robin - Diagnose (thril. dokt.)
Cussler, Clive - Trojaanse odyssee (thril., zee)
DeMille, Nelson - De crash (thril.)
Dorrestein, Renate - Mijn zoon heft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor
Evans, Nicholas - Het keerpunt
Fredriksson, Marianne - Het raadsel van de liefde (psych.)
French, Nicci - Verloren (thril.)
Graaf, Anke de - Tussen twijfel en zekerheid (fam.)
Hill, Susan - Zuiver van hart (det.)
Hoogstraaten, Marianne en Theo - Een middag aan zee (thril.)
Johansen, Iris - De brand (thril.)
Kellerman, Faye - Een stenen omhelzing (det.)
Kellerman, Jonathan - Therapie (det.)
Informatieve boeken
King, Stephen - De colorado kid (thril.)
Bricoe, Constance - Lelijk
Lenox, Judith - Voor mijn zussen (fam. rom.)
Bromfiets:wegwijzer in het verkeer: theorie, praktijk
Mankell, Henning - Het oog van de luipaard
en studievragen
Mansell, Jill - Een schot in de roos (rom. hum.)
Brouwer, Margriet - Basisboek babybreien
Mason, Richard - Lotgenoten (thril. rom.)
Consumentenbond testjaarboek 2006
Mosse, Kate - Het verloren labyrint (thril.)
Examentraining bromfiets: 450 trainingsvragen
Owens, Sharon - Het theehuis op Mullberry street
Ganteführer - Trier, Anne - Kubisme
Peper, Rascha - Verfhuid (psych.)
Hermans, Toon - Ik ben even weer sprakeloos
Rendell, Ruth - Lotsverbintenis (det.)
(luisterboek)
Rivers, Francine - De prins (bijb.)
Kluwer belastinggids 2006
Robbins, Harold - De verraders (rom. thril.)
Soeteman, Geny - Nieuwe kindertraktaties
Roberts, Nora - Het noorderlicht (det.)
Royen, Hellen van - De ontsnapping
Straub, Peter - Jongen, meisje, verloren (griez.)
Thijssing - Boer, Henny - De herinnering blijft (fam.)
Uphoff, Manon - Koudvuur (kind.)
Vlugt, Simone van der - Schaduwzuster (thril.)
Vries, Edwin de - Helena (psych.)
Willett, Marcia - De gouden vallei (fam.)
Woolley, Lucy - Verlies mij niet (fam.)

Een vakantieplaats voor een kansarm kind
Europa Kinderhulp gaat door omdat het nog steeds hard nodig is. Wij
organiseren al 44 jaar vakanties voor ´kansarme´ kinderen die dit het hardst
nodig hebben. Deze kinderen liggen ons na aan het hart, wij praten dan ook over
“onze” kinderen. Zij worden uitgenodigd voor 3 weken vakantieplezier in onze
mooie provincies. Geen dure uitstapjes of luxe fratsen, maar gewoon een
vakantieperiode waarin rust, aandacht en geborgenheid centraal staat.
Een kansarm kind heeft dit nodig omdat het thuis, door wat voor oorzaak dan
ook, niet meekrijgt wat een gewoon gezinsleven is. Europa Kinderhulp is van
mening dat u als gastouder(s) deze kinderen iets mee kunnen geven waar zij in
hun verdere leven iets mee kunnen doen.
Daarom zijn wij nog steeds op zoek naar gastouder(s) die een steentje bij willen
dragen en meewerken aan een voor hen onbezorgde rustperiode. Hierbij denken
wij niet alleen aan gezinnen met kinderen. Ook gezinnen waarvan de kinderen al
zelfstandig wonen en bepaalde groepen alleenstaanden, met of zonder kinderen,
kunnen gastouders worden.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Er zijn dit jaar 7 kinderreizen voor
Groningen, Friesland en Drenthe in de periode van 5 juli tot 12 augustus. Twee
reizen uit Frankrijk, twee uit Duitsland, één uit Nederland, één uit Srebrenica e.o.
en in Drenthe tevens een reis uit Engeland.
Uit ervaring weten wij dat er voor een goede en gezellige vakantieperiode geen
uitgebreide talenkennis nodig is. De gevoelens die meestal ontstaan zijn veelal
liefdevol en intens, terwijl de kinderen teruggevraagd kunnen worden tot zij 16
jaar worden en er een band met deze kinderen opgebouwd kan worden.
Wij, vrijwilligers van Europa Kinderhulp, doen een dringend beroep op u; er zijn
altijd te weinig gastouder(s) en we willen zoveel mogelijk kinderen de vakantie
van hun leven laten beleven. Ook voor u is het echter een ervaring om te zien
wat voor invloed deze 3 weken op “onze” en na de vakantie hopelijk ook “uw”
kinderen hebben.
U kunt vol trots meewerken aan de verrijking van het leven van een “kansarm”
kind.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met één van onze
medewerksters.
Voor Drenthe mevr. H. Guit tel. 0591-551348, Friesland mevr. J. de Vries tel.
058-2573612 en Groningen mevr. A. Hommes tel. 0598-446356.
Ook kunt u kijken op internet www.europakinderhulp.nl

Jaarvergadering Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Op woensdag 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: dhr. J. van Duinen en dhr. E. Tammens
5.
Benoeming nieuw kascommissielid.
6.
Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar dhr. O. de Boer
Nieuwe kandidaten kunnen zich opgeven bij mevr. B. Zwart, tel. 401590
7.
W.v.t.t.k.
8.
Mededelingen.
9.
Rondvraag.
10.
Sluiting.
Namens het bestuur:
Dhr. R.G. de Vries, voorzitter
Mevr. B. Zwart, secretaris
Mevr. S.G. Oortwijn, penningmeester

Dhr. O. de Boer, lid
Mevr. T. Wolters

De vereniging vraagt een vervanger voor de uitvaartverzorger
Inl. bij J. v. Duinen, Dorpsstraat 12, Zoutkamp, tel. 0595-401888

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
•

•

•

Ledenvergadering Dorpsbelangen op donderdag 13 april om 19.30 uur
in de deurenloods
Na de vergadering een film over Zoutkamp van Wim Mollema. Wim heeft ook
nog een verassing voor de Zoutkampers. We rekenen op een grote opkomst
natuurlijk, want we willen weer eens lekker bijpraten over van alles en nog
wat. Indien u nog geen lid bent kunt u voor 8 euro per jaar lid worden en
opgeven bij een van de bestuursleden. Iedereen wordt verwacht!
Aktie van Aquazoo bij Leeuwarden
Net als vorig jaar is er weer de mogelijkheid om kaarten te kopen voor 5 euro
per kaart. Normaal is dat 10.50 voor kinderen en 12,00 euro voor
volwassenen. Het is een leuk uitje voor jong en oud en de kaarten zijn het
gehele seizoen te besteden en het is dichtbij. Informeer bij Willem in de
winkel; u kunt zoveel kaartjes bestellen als u wilt. Het is mogelijk om tot 31
mei kaarten te bestellen met korting.
Dorpsvergadering jeugdsoos op 26 januari jl.
Ondanks dat de verkeerde dag in de Schudzeef stond afgelopen keer, was er
ontzettend weinig belangstelling voor deze avond. Aanwezig waren:Tye
Barkema (jeugdwerker), Willem Veenstra (Dorpsbelangen) en 6 jongelui. Wat
eigenlijk typisch kenmerkend is voor Zoutkamp is ook hier weer aan de orde.

•

We kunnen met z’n allen klagen over de jeugdsoos; dat het allemaal niks is.
We klagen over de jeugd, die (soms) veel overlast in het dorp veroorzaakt.
Maar nu het puntje bij paaltje komt kunnen we er met zijn allen een beetje
richting aan geven; en zijn we niet thuis. In sommige dorpen is het
jeugdsoosgebeuren een succes en word er enthousiast meegewerkt. Het kan
hier ook als we dat willen en dan hoeft de jeugd ook niet elk weekend naar
een ander dorp, omdat hier zogenaamd niks te beleven valt. “Kom op
Zoutkamp, schouders eronder!”
Informatieavond dorpspleinvisie op 8 februari jl; gehouden in het
Reitdiep met de omwonenden en belanghebbenden
De gemeente heeft de nieuwste tekeningontwerpen voorgelegd over de
veranderingen van het dorpsplein en onze winkels. Het zag er allemaal fris uit
met de bedoeling dat de Meermarkt en Yvonne Cosmetics circa 7 meter
vooruit gaan, het plein op. Ze gaan nog bekijken hoe ze de aansluiting met de
Rabobank en Lake Side zullen veranderen maar dat komt in de volgende
visie. De voorgevels van Lake Side, het Bakkertje, Dommel, Haarmode
Zoutkamp en Toxopeus zullen waarschijnlijk allemaal aangepast worden,
zodat het allemaal een beetje een geheel wordt. Het aantal parkeerhavens
zal ongeveer worden gehandhaafd, zij het , dat er een paar om de hoek bij
Lake Side gevormd zullen worden want daar is nog ruimte. Het geheel word
opgefleurd met dukdalven in dezelfde lijn als op de Sluisweg. Hier en daar
een boompje planten en dan lijkt het weer heel wat. De gemeente zal ook nog
kijken in hoeverre de autoscooters nog op de parkeerhavens/weg kan staan
en zal hier evt. rekening mee houden. Het is de bedoeling dat er wordt
begonnen met de werkzaamheden direct na Pinksteren met het
ondergrondse werk zoals de riolering en eventuele aanpassingen. Tussen
Pinksteren en de grote vakantie zullen we dan de nodige overlast moeten
accepteren en voor de vakantie gaat het plein weer dicht. Dan na de
bouwvakvakantie gaan alle registers los en zullen de bouwwerkzaamheden
aan de winkelpanden beginnen en de renovatie van het dorpsplein. En dan
moet alles zo rond half november weer klaar zijn. “Tja , het mot nou ain keer
eerst minder word,n veurdat et beter wordt”.

Ik hoop dat ik u eerst weer genoeg heb ingelicht van het een en het ander.
De groetjes van Willem (secretaris Dorpsbelangen).

HOUT - SPELWEEK 2006
Oproep: heeft U binnenkort wat te klussen, te breken of te verbouwen?
Commissie Spelweek heeft ook dit jaar weer (schoon) hout nodig!
Denkt U even aan ons voor U richting "stort" rijdt!
Neem contact op met Iede Braaksma (401979) of Sjaak Muller (402267).
Alvast bedankt !

100 jaar christelijk onderwijs in Zoutkamp

Feest voor de kinderen van de Ichtusschool
Wanneer?
Wat?
Hoe laat?

19 mei
Optocht
vanaf 9.30 uur

Zoals velen van u ongetwijfeld weten bestaat het christelijk onderwijs in
Zoutkamp dit jaar 100 jaar. Voor de kinderen die nu op de Ichthusschool zitten
betekent dit dat ze op 19 mei a.s. een feestelijke dag hebben op school.
De kinderen komen die dag verkleed als Ot en Sien op school. En om u allen
mee te kunnen laten genieten gaan ze in optocht door Zoutkamp.
Omdat het voor u leuk is om de kinderen zo verkleed te zien en het voor de
kinderen leuk is dat er belangstelling voor hun optocht is, geven we hierbij de
route:
We vertrekken om ongeveer 9.30 uur vanaf de Ichthusschool en gaan via de
Schans langs de bibliotheek en dan linksaf de Churchillweg op en lopen zo via
het Dorpsplein richting de oude school, tegenwoordig het rijwielmuseum. We
vervolgen de optocht en lopen via de Dorpsstraat en de Grachtstraat, via de
Geref. Kerk door de Siccamastraat om linksaf te gaan de Julianastraat in. Via de
Pr. Bernhardstraat en de Beatrixstraat lopen we de Schuit in en komen op de
Churchillweg uit. Dan lopen we voor de Ichthusschool langs en gaan bij de
pastorie de Julianastraat in. We gaan rechtsaf de Bernhardstraat in. Via de
Bernhardstraat lopen we door de Julianastraat richting de Wilhelminastraat,
langs peuterspeelzaal Pinnokio, linksaf de Churchillweg op en gaan weer terug
naar school, waar we de dag feestelijk vervolgen.
We hopen op veel publiek…dus… graag tot ziens op 19 mei!!!
namens de ouderraad Ichthusschool

Oproep!

Schoolspullen gezocht

Oproep!

Voor de reünie van de Ichthusschool op 20 mei zijn wij op zoek naar oude
spulletjes die met school te maken hebben. Dat kunnen schriftjes zijn, een oude
schooltas of bijvoorbeeld oude foto’s. Met deze spullen willen wij de
tentoonstelling nog beter aankleden en kan iedereen die op de reünie komt een
reisje terug in de tijd maken.
Natuurlijk krijgt u uw spullen na afloop weer terug, vergeet daarom niet naam en
adres te vermelden. De spullen kunt u inleveren bij Jan van Wieren, Churchillweg
45 of bij Yvonne Veenstra, drogisterij. Het liefst voor 13 mei!
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
De reüniecommissie

(ADVERTENTIE)

Nieuws uit de drogisterij
Hallo iedereen; het is al weer bijna voorjaar en langzamerhand begint alles weer een beetje bij
ons te kriebelen en de dagen worden al weer langer. We willen u ook weer met van alles op de
hoogte houden.
Plante System ; Op donderdag 6 april komt Coby weer bij ons in de winkel om Plante System te
promoten. Coby is een schoonheidsspecialiste in dienst bij Plante System en komt met een
huidanalyseapparaat bij ons in de salon. Voorheen zaten we wel in de winkel maar deze keer
maken we ruimte in de salon zodat we van iets meer privacy kunnen genieten. Plante System
heeft een complete lijn dermocosmetische producten ontwikkeld, die aan uw gevoelige huid de
fytotherapeutische (fyto=plantaardig) behandeling en verzorging geeft die het beste bij u past.
Alle producten zijn hypoallergeen en niet comedogeen en worden perfect getolereerd, zelfs door
extreem gevoelige huidtypen. Indien u bent geïnteresseerd kunt u zich opgeven bij een van onze
medewerkers. Het is van 10.00 uur tot 17.00 uur en elke 20 minuten kan er een afspraak worden
gemaakt. Met behulp van dat apparaat kan Coby zien welk product het beste bij u past. Het kost u
slechts 20 minuten van uw tijd en het verplicht u tot niets en u ontvangt gratis een starterpakket
ter waarde van E 4,50 . Vele tevreden klanten zijn u al voorgegaan en ook voor de al bestaande
klanten van Plante System is er op 6 april een extra korting van 2 Euro op alle producten van deze
lijn. U zou gek zijn om dat te laten schieten in deze moeilijke tijden. Geeft u tijdig op want vol
is vol.
Grote Voorjaarsschoonmaak?; u weet het toch, Hg heeft voor ieder hardnekkig vlekje wel een
speciaal schoonmaakmiddeltje. We worden er soms wel een beetje gek van want ze verzinnen
steeds weer nieuwe dingen, maar ze werken perfect. Waar u met een eenvoudig middel moet
boenen en moet poetsen met de nodige energie, daar heeft Hg totaal geen moeite mee en alles
verdwijnt als sneeuw voor de zon.”Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat”! Ook kunt
u bij ons terecht om een tapijtreiniger te huren met speciale vloeistof, waarmee u uw tapijt snel en
grondig reinigt.
Onderzoeksresultaten
Meestal staan er interessante onderwerpen in de vakbladen en enkele ervan wil ik u niet
onthouden.
Selenium; is een mineraal en voor ons lichaam onmisbaar omdat het een heel belangrijke
antioxidant is(antioxidanten zijn beschermers in je lichaam die gevaarlijke stoffen afbreken;
vitamine A,C,E en Selenium zijn de antioxidanten in onze voeding). Selenium komt onder
anderen voor in onze gewassen zoals tarwe en maïs en in dierlijke producten als vlees, kip en
eieren. Nu schijnt het zo te zijn dat er in west Europa weinig selenium in de bodem voor komt.
De gemiddelde inname van selenium is ong.40 microgram, terwijl voor een optimale werking
tenminste 100 microgram nodig is. Selenium schijnt ook een van de belangrijkste
preventiemiddelen tegen verschillende soorten kanker te zijn; het is heel goed inzetbaar tegen
rugklachten; het heeft invloed op de vruchtbaarheid van de man; voor uw
immuunsysteem(weerstand) en de schildklierfunctie. Om eventuele tekorten aan te vullen kunt u
het beste een supplement gebruiken; daarvoor zijn ze op de markt.
Glucosamine; wordt gewonnen uit de harde delen(pantsers) van garnalen, kreeften en krabben.
Deze harde delen bevatten de stof chitine, waaruit door middel van chemische processen het
glucosamine wordt gevormd. Steeds meer huisartsen, reumatologen en specialisten raken bekend
met glucosamine. Door veel onderzoek in de laatste jaren raken zij steeds meer overtuigd van de
positieve invloed van glucosamine bij gewrichtsklachten, zoals artrose(slijtage) en artritis. Zelfs
in een onderzoek in Nederland is de werking onderzocht van glucosamine en chondroitine bij
artrose in de onderrug, oftewel versleten tussenwervelschijven. Dit kwam heel positief naar voren
omdat patiënten minder pijnen hadden en makkelijker kunnen bewegen. Glucosamine remt de
afbraak van kraakbeen tussen de gewrichten af en het zorgt tevens voor het onderhoud van nog

(ADVERTENTIE)
bestaand kraakbeen en het maakt ook nieuw kraakbeen aan. Nu is het zo dat veel mensen gebruik
maken van pijnstillers. Dezen doen helemaal niets aan de kwaal; integendeel, het verergert alleen
maal omdat je minder pijn voelt en er maar mee door loopt. Nu wordt er vrij vaak gezegd;”daar is
niets aan te doen en u moet er mee leren leven”. Daar hoeft u het dus niet mee eens te zijn.

Groetjes;Yvonne Cosmetics

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp
De bouw van het seniorencomplex maakte het noodzakelijk dat er in Zoutkamp
een Stichting Welzijn Ouderen werd opgericht. Op 20 januari 2006 zijn wij
officieel een stichting geworden, als laatste van de vijf grote dorpen in de
gemeente De Marne. In alle vijf dorpen wordt een z.g Steunstee gevestigd en in
Zoutkamp komt die in het seniorencomplex. Welzijn Ouderen zal zich actief gaan
bezighouden met de realisatie hiervan.
Een Steunstee is een plek waar ouderen dicht bij huis de hulp kunnen vinden die
nodig is, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Je kunt dan denken aan een spreekuur van Thuiszorg of Seniorenvoorlichting
maar het kan ook een plek zijn waar iemand zit die kan helpen met het invullen
van al die lastige formulieren. Voor vragen aan het Zorgloket zal men ook in de
Steunstee terecht kunnen.
Tijdens die spreekuren kan iedereen die wil, even naar binnenlopen voor een
kop koffie en een gezellig praatje, de toegang is laagdrempelig.
Er zal ook een mogelijkheid geboden worden om gezamenlijke te eten, hoe vaak
dat plaats zal vinden hangt uiteraard van de belangstelling af. Deze maaltijden
zullen worden verzorgd door de maaltijdvoorziening, Tafeltje Dekje.
Er zijn ook plannen om een internetcafé te realiseren waar iedereen gebruik van
kan maken.
Welzijn Ouderen gaat zich de komende tijd bezighouden met de inrichting van de
Steunstee en daarna zal de uitvoering overgedragen worden aan een
beheerscommissie. Deze commissie zal gaan bestaan uit leden van Welzijn
Ouderen, Dorpsbelangen, leden van een nog op te richten bewonerscommissie
van het complex, en anderen.
Welzijn Ouderen zal zich t.z.t gaan bezighouden met het werven van vrijwilligers
en dan m.n. gastvrouwen/heren voor de koffieochtenden.
Hoe alles verder ingevuld gaat worden zal de toekomst uitwijzen maar dat de
Steunstee een grote aanwinst voor het dorp zal zijn is wel duidelijk.
Joke de Wit, secr.

HET IS ZOVER
Het is u vast opgevallen dat onze voertuigen, inclusief de NIEUWE BOOT in de
nieuwe kazerne staan.
Inderdaad.... De verbouwing is afgerond en we hebben de spullen verhuisd naar
het nieuwe (verbouwde) onderkomen aan de marnestraat. Zelf zijn we nog bezig
om laatste puntjes op de i te zetten.
Om dit alles te kunnen bezichtigen nodigen wij u uit op onze open dag.
En wel op

ZATERDAG 20 MEI
De brandweer van Zoutkamp houdt zaterdag 20 mei vanaf 13.00 uur tot 16.30
uur een open dag aan de Marnestraat in Zoutkamp (voormalig GADO station). U
wordt die middag in de gelegenheid gesteld om de nieuwe kazerne te
bezichtigen.
Op het buitenterrein rondom de nieuwe kazerne staan onder anderen de
blusvoertuigen van de Marne, SIGMA team, politie, KNRM, bergingsbedrijven,
brandwondenstichting en de NIEUWE boot van brandweer Zoutkamp.
Ook voor kinderen is er van alles te doen en beleven.

Open dag 24 april Obs Solte Campe
Wij organiseren op maandag 24 april a.s. een open dag. Tijdens deze dag wordt
u te woord gestaan door ouders, leerkrachten en directie. U kunt door de school
lopen en een kijkje nemen in de klassen, waar deze dag de lessen gewoon
doorgaan. Er liggen materialen klaar die u kunt bekijken en informatie die u mee
kunt nemen.
Voor wie is deze open dag?
·
Voor inwoners van Zoutkamp en omgeving, die zelf lang geleden naar
school zijn geweest en nieuwsgierig zijn hoe het moderne onderwijs eruit ziet.
·
Ouders van leerlingen van de Solte Campe, die hun kinderen op een
gewone schooldag aan het werk willen zien.
·
Ouders die een school voor hun kind zoeken.
·
De grootouders van onze leerlingen.
·
Oud-leerlingen en hun ouders van onze school.
Kortom; alle belangstellenden zijn welkom.
Ons adres is: De Schuit 11 in Zoutkamp.
De schooltijden zijn van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 15.15 uur.
Als u nog vragen heeft, kunt u ons bellen: 0595- 401566.

Eén Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg
Op 1 september 2005 heeft het loket Wonen, Welzijn en Zorg haar deuren
geopend. Alle inwoners uit gemeente de Marne kunnen hier terecht voor vragen
t.a.v. wonen, welzijn en zorg.
Bij het loket kunt u bijvoorbeeld terecht voor:
• Informatie en advies
• Kom ik in aanmerking voor de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten?
• Welke thuiszorgorganisaties zijn er in deze regio?
• Cliëntondersteuning
• Mijn zoon is autistisch. De medewerkers van het loket helpen mij door samen
de problemen thuis en op school op een rijtje te zetten en denken mee in het
vinden van geschikte hulp.
• Ik ben een tijdje opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis, en kan
thuis mijn draai nog niet goed vinden. Wie kan me hiermee helpen?
• Adequate doorverwijzing
• Wie kan mij een passend advies geven over mogelijkheden voor
hulpmiddelen bij mijn gehoorprobleem?
• Aanmelding bij voorzieningen
• Hoe kan ik mij aanmelden voor een maaltijd aan huis?
• Bemiddeling naar welzijnsactiviteiten en vrijwilligersdiensten
• Ik voel me vaak eenzaam? Welke activiteiten zijn er in mijn regio waar ik
mensen kan ontmoeten?
• Aanvragen WVG voorzieningen
• Ik loop erg moeilijk. Kom ik in aanmerking voor een scootmobiel?
Een voorbeeld:
Het echtpaar De Wit uit gemeente de Marne doet een beroep op het Loket voor
Wonen, Welzijn en Zorg. Meneer de Wit is na een hersenbloeding opgenomen in
een verpleeghuis. Na een periode van drie maanden revalideren mag hij weer
naar huis. Na de hersenbloeding heeft hij problemen met lopen en kan hij zich
niet goed concentreren. Ook vergeet hij vaak dingen.Meneer de Wit gebruikt nu
nog een rolstoel van het verpleeghuis, maar zal deze moeten inleveren wanneer
hij thuis komt. Zijn vrouw heeft veel vragen. Ze wil weten hoe ze hulpmiddelen en
zorg kan aanvragen voor haar man. Daarnaast zoekt ze iemand die met haar
mee kan denken in de veranderde situatie thuis. Ze belt met het zorgloket in het
gemeentehuis.De medewerkster van het zorgloket geeft haar eerst wat
telefonische informatie, maar na even doorpraten blijkt dat het nodig is om wat
dieper op de situatie in te gaan. Mevrouw de Wit kan tussen 9 en 12 uur
langskomen op het gemeentehuis, zonder afspraak. Daar spreken ze door wat
de situatie is, en welke vragen er zijn. Er wordt meteen een rolstoel
aangevraagd. Ook bespreken ze de andere mogelijkheden voor hulpmiddelen en
zorgverlening in huis.U kunt ook met andere vragen op het gebied van wonen,
welzijn of zorg bij het loket terecht.
Het loket vindt u in het gemeentehuis van De Marne. De openingstijden van het
loket zijn: dagelijks van 9 tot 12 uur en ’s middags op afspraak. Het

telefoonnummer is (0595) 575 575. Alle informatie over wonen, welzijn en zorg
voor gemeente de Marne is nu ook via internet toegankelijk. Via www.demarne.nl
kunt u doorklikken naar de website.In dit loket werken de volgende organisaties
samen: gemeente de Marne, MEE Groningen, Project Seniorenvoorlichting van
Stichting Welzijn Winsum, Vraag en Informatiepunt GGZ van de
Samenwerkende Patiënten- Consumentenorganisaties, GGD en Centrum
Indicatiestelling Zorg.

Oproep
Wie heeft tijdelijke (tot 28 aug) opslag beschikbaar voor houtopslag
Spelweek??!!
reacties naar tel. 401979/402267/402576

