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Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef?
Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist.
U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij
binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt.

Agenda
22 november
22 november
29 november
6 december
6 december
13 december
14 december
18 december
24 december
31 januari

Sinterklaasintocht
Bingo in de kegelbaan
Vangrail in de Kegelbaan
Sinterklaaslopen
Zoutkamp bij kerstlicht
Kerstmarkt
Kerstconcert Waddenwichter
Levend kerstverhaal
Kerstnachtbal met prijsuitreiking mooiste kertsttuin Kegelbaan
Melrose in de Kegelbaan

Hallo dorpsgenoten
Voor u al weer de laatste schudzeef van 2014. Het afgelopen jaar hebben we prachtige verhalen,
korte berichtjes en veel nieuws mogen ontvangen. Wij zijn daar natuurlijk heel blij mee en hopen
dat u volgend jaar ook weer een bijdrage levert aan de Schudzeef. Zo blijft het een blad voor
Zoutkampers door Zoutkampers.
Wij zoeken nog redactieleden, heeft u interesse of wilt u met ons kennismaken neem dan gerust
contact op. Zo zijn er meer verenigingen die vrijwilligers of bestuursleden zoeken. De laatste jaren
veranderen er toch wel dingen zoals het Sinterklaaslopen voor de kinderen. Wie hoort er nog wel
eens wat van? Wie weet wie dat organiseert? Volgens onze info wordt het georganiseerd door de
jeugdsoos in samenwerking met dorpsbelangen. Het zou jammer zijn als deze traditie verdwijnt.
Ook zijn er initiatieven zoals het breiclubje van mevrouw Vogele en de markten en braderieën die
Sylvia en Jannie organiseren met een aantal vrijwilligers, een welkome afleiding en worden zeer
gewaardeerd door de Zoutkampers. We hebben een prachtige middenstand en leuke verenigingen in
ons dorp, dat moeten we proberen te houden en dat gaat niet zonder bestuursleden en vrijwilligers.
Om te voorkomen dat er voorzieningen verdwijnen zullen we allemaal ergens wat tijd in kunnen
steken zodat iedereen iets kan betekenen voor ons dorp.
Druk hebben we het allemaal maar plaatsnemen in een bestuur of je opgeven als vrijwilliger kan
ook heel verrijkend zijn. Het kost wat tijd maar het levert ook wat moois op. We wensen u veel
leesplezier. De redactie
Zoutkamp bij kerstlicht
Vorig jaar hebben vele dorpsgenoten meegedaan met "Zoutkamp bij kerstlicht", en soort lichtweek
2.0, maar dan rond de feestdagen. Dat zorgde ervoor dat Zoutkamp rond de feestdagen veel
gezelligheid en warmte uitstraalde. Ook dit jaar staat "Zoutkamp bij kerstlicht" opnieuw op de
agenda. Van zaterdag 6 tot en met woensdag 26 december zal Zoutkamp weer gezellig verlicht zijn.
Wij roepen iedereen en alle buurtverenigingen op om mee te doen!
Alvast bedankt en veel plezier!
Er kwamen vragen waarom de kerstverlichting al op 6 december start. De reden voor ons was dat de
kerstmarkt op 13 december is. Wij zagen dan geen tijd en ruimte meer om de palen te plaatsen.
Maar iedereen is vrij om de palen te plaatsen wanneer je/jullie willen.
Met vriendelijke groet, Jannie Knol en Karin Spijk
Kegelbaan De Zeearend stelt 3 bekers beschikbaar voor de 3 mooiste versierde huizen plus tuinen
in kerstsfeer. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het kerstnachtbal in de kegeltuin. Groet Gerrit.

Berichten uit Het Ontmoetingspunt.
De komende weken zijn de volgende activiteiten gepland
26 november, Eettafel. Kosten € 8,00 euro incl. 2 consumpties. Aanvang 12.00 uur
10 december , Kerststukjes maken met Karla Bolt. Eigen bijdrage, € 7,50. Aanvang 14.00 uur
17 december, Kerstmaaltijd. Aanvang 17.00
Koffiedrinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur.
Loop eens binnen. Alle inwoners van Zoutkamp zijn van harte welkom.
Elke 1e maandag van de maand kun je kaarten maken. Aanvang 13.00 uur
Wist je dat we ook een leuke verzameling boeken hebben die je kunt lenen?
Kom tijdens het koffiedrinken eens kijken of er iets van je gading tussen zit.
Het brei- en handwerkcafé is vanaf 28 november verplaatst naar de vrijdagmorgen.
Neem je “bijna af ” brei/haak/borduurwerk mee. Ervaren breisters kunnen helpen als je met vragen
zit. Jong en oud zijn welkom ook als je alleen een kopje koffie wil drinken.
Inloop vanaf 9.30 -11.30. Kom eens kijken want breien en handwerken is weer helemaal in.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie of thee 50 cent per kop.
Welzijn Ouderen organiseert weer twee reisjes.
Tuinland, 25 november,
Paddepoel, 9 december.
Beide uitstapjes vertrekken om 13.00 uur vanaf de Noorderschans
Opgeven of informatie, Het Ontmoetingspunt tijdens de openingtijden of bij
Baukje Zwart, tel: 401590 of Joke de Wit, tel: 401995
Kerstfeest 1943
Dorp woar ik geboren en opgruid bin ligt stoef aan diek en ien oorlogstied wer t bezet deur
duutsers. Onder aan diek stonden aalpmoal barakken woar hail wat soldoaten onderbrocht wazen.
Ien leste doagen van de bezetting waas t veur ons mor n baange en aarmoudege tied. Alles waas op
bonnen en ondanks dat mozzen winkels voak nee verkopen. Toch waren der nog wel wat
lichtpuntjes want kameroadschap en kanderbiestoan bluide op. Ruilen dee men wat klaaier betrof en
mit zulfgesponnen goaren waas je hail wat maans. As jonkgoud, ik waas zo n joar op dattien ging
min ook veulnoar kerk, catechisoatie en jeugdverainen. Kerstfeest wer ien kerk viert mit olders en
lutjekes mit zang en veurdrachten. Mor wie as opgruiende jeugd werden nuigd deurdomie op
pastorie.Nau waas dij nait ien ons dorp mor ston ien t ander dorp van aigenstehervormde gemainte.
Hinrais en weerom gingen wie lopend op n smaal padje dwaarsdeur baauwlaand hen van t aine dorp
noar t aner stoef laangs diek. T Waas n hail gezellege oavend en zo as dat mainstied gait wer t oareg
loat en wie mozzen om aacht uur binnenwezen want t waas spertied. Wie knepen hom oareg want
om naacht deur te brengen in barakken was ook nait alles. Veuraal dij wichter vanzo n joar of
zeuventied bie dijduutsres, en jongens dij din putje groaven mozzen of noar duutsland stuurd
werden. Dat wer dus op n run noar hoes, bang dus, mor dat wer nog aarger dou ain van ons noar
boven keek en raip.”Kiek ais aalpmoal V1s en spervuur. T Leet ain groot vuurzee! Ain laip nog
haarder dan daander en de ludjekes onder ons werden gewoon mittrokken. Baang en nog ains
baang. Totdat ik stoanbleef, nait verder kon deur steken ien zied en noar boven keek en raip.”t gain
sper vuur,t is gain geschut! T binnen sterens.” Deur dat haarde runnen waren sterens mit bewogen,
gezichtsbedrog dus. Wat een opluchting. Dat kerstfeest zel ik zomor nait weer vergeten.
Jantje Frik

Banketactie Zeester
Zoals vele in het dorp al weten is Zeester dit jaar opgericht door een groep fanatieke vrijwilligers.
Alleen was het eerste dilemma direct al geboren. Waar krijgt Zeester in een korttijdsbestek geld
vandaan om de club draaiende te houden. Gelukkig had de sponsor commissie niet stilgezeten en
had al bedrijven bereid gevonden om te sponsoren. Daardoor kon de kantine weer ingericht worden,
doeltjes gekocht, neten, ballen en ga zo maar verder. Dan zijn de eerste spullen ingekocht. Dan
moet er in de eerste paar maanden gekeken worden of overal genoeg van is of dat er iets mist.
Bijvoorbeeld: Is er nog een groot verplaatsbaar doel nodig, deze is nodig om bepaalde
leeftijdsgroepen o.a. de senioren een betere training te geven. Daarvoor werd de grote clubactie
voor in het leven geblazen, door genoeg loten te verkopen hoopte het bestuur genoeg geld bijeen te
krijgen om er één te kopen. Op 3 november was er een tussenstand en Zeester bleek bijna 79% van
zijn doel te hebben. Hier kan nog meer bij komen, maar dat betekent als de 100% niet gehaald
wordt het voetbaldoel niet direct aangeschaft kan worden.
Ook zijn er talloze kleine dingen die geregeld moeten worden. Daarvoor gaat zeester weer
banketstaven verkopen van Bakkerij Van der Bijl. Zoals vroeger komen de banket verkopers langs
de deuren in Zoutkamp. Dit wordt gedaan op 21 en 22 november rond 18:30, dus wees
voorbereid. Zeester hoopt dat de actie net als voorgaande jaren weer een succes wordt en dan kan
Zeester niet zonder u.
MS collecteweek
Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de MS
Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 collectanten. Dit jaar
gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor
Multiple Sclerose (MS).
Bootcamp Zoutkamp
Met bootcamp in Zoutkamp, trainen we in de buitenlucht en met alles wat we tegenkomen. We zijn
geen hardloop vereniging, maar werken aan kracht, snelheid en souplesse. Lekker buiten sporten
met de groep als motivatie. Het is echt een hele leuke training voor je lichaam en geschikt voor
iedereen. Je leert zonder hulp van dure apparaten alle spieren in je lichaam te trainen. Het niveau is
voor alle mensen in onze groep weer anders en een ervaren instructeur helpt je om de oefeningen
goed uit te voeren. Doe anders ook eens een proefles mee op donderdagavond van 19:30 tot 20:30
we starten bij de flat (hunsingokade). Tot snel, Bootcamp Zoutkamp.
Kerstmarkt
de kerstmarkt zaterdag 13 december is van 14.00 - 20.00 uur in en rond de oude kerk
Hallo dorpsgenoten,
Vrijdag 28 november is de eerstvolgende "oud-papier" ophaaldag. De daarop volgende laatste
vrijdag van de maand valt op 26 december, 2e kerstdag. Daarom zal het oud papier
van december worden opgehaald op vrijdag 2 januari 2015. We rekenen graag op uw
medewerking.
M.vr. groet, de "Oud-papier" ploeg.
Collecte
De brandwondencollecte in Zoutkamp op 8 oktober jl heeft € 760,06 opgebracht. Namens de
brandwondenstichting alle gulle gevers en collectanten hartelijk dank !

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
Het Social Sofa project
Zoutkamp is uitgekozen als één van de
dorpen waar een nieuwe 'Social Sofa'
komt. Een Social Sofa is een zware
betonnen bank, bedekt met een
afbeelding van glasmozaïek. De
afbeelding, deels gemaakt door kinderen,
beeld een verhaal uit vanuit het dorp.
Verkennende gesprekken zijn inmiddels
gevoerd tussen Vereniging
Dorpsbelangen Zoutkamp en de
werkgroep van de Social Sofa's. In maart
2015 zal de eerste 'echte' bijeenkomst plaatsvinden. Na de zomer van 2015 zal er daadwerkelijk
gewerkt worden aan de sofa, o.a. door vrijwilligers uit het dorp.(hier kunt u zich dus voor opgeven!)
Tot die tijd kunnen we nadenken over het volgende: Waar zou de Sofa kunnen staan?
Geen windturbines bij Zoutkamp!
Het stond al eerder groots in de Schudzeef, de plannen voor een Fries windmolenpark nabij
Zoutkamp. Tot onze vreugde zijn deze plannen inmiddels definitief door Provincie Friesland
afgekeurd. Eerder gaven gemeente De Marne, gemeente Zuidhorn en provincie Groningen al aan
tegen de plannen te zijn.
5 mei viering 2015
Op dinsdag 5 mei 2015 is weer de officiële viering van bevrijdingsdag. In het verleden werd er
tijdens de officiële viering van Bevrijdingsdag een optocht met versierde wagens gehouden door de
dorpen van de voormalige Gemeente Ulrum. Het Dorpsbelangen van Ulrum is benieuwd of er weer
animo is om voor volgend jaar een gezamenlijke commissie in het leven te roepen die deze optocht
gaat organiseren.
De vraag dus; Hoe denk wij Zoutkampers over deze plannen?
Jaarvergadering
Op 26 november 2014 vindt de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp plaats.
Aanvang is op 20.00 uur in het Ontmoetingspunt “De Noorderschans”. Wij nodigen u van harte uit
om hier bij aanwezig te zijn.
Reacties graag naar: dorpsbelangenzk@gmail.com , Stationsstraat 13 of 0595-402779

Nieuwe outfit
Op 26 november kregen de voetballers van D-1
Zeester een nieuwe outfit gesponsord door Pizzeria
L’ancora. Op de foto staan de spelers met links de
eigenaar van de Pizzeria.
(Foto en tekst: Fotoveen)

De Lauwersmeermars.
Na een geslaagde tocht op 27 april 2013 met ruim 400 deelnemers zal de volgende
Lauwersmeermars worden gehouden op zaterdag 6 juni 2015.
Wat hebben we een geweldige dag gehad met veel complimenten en veel enthousiaste vrijwilligers
die het mogelijk hebben gemaakt dat wij dit konden organiseren! We hebben vanuit de deelnemers,
vrijwilligers en de wandelbond veel adviezen en tips gekregen want er waren natuurlijk ook een
aantal verbeterpunten. Hiermee gaan we zeker aan de slag.
De basis van de Lauwersmeermars voor 2015 blijft hetzelfde; een lange afstandswandeltocht van 45
en 65 kilometer rondom het Lauwersmeer. Dit keer lopen we echter tegen de wijzers van de klok in
en lopen we later in het seizoen waardoor wij de wandelaars met het opkomen van de zon het
prachtige gebied in sturen. De wijziging van 40 naar 45 km is om reden dat de afstand is nu
eenmaal meer is dan 40 km, we hebben dat wat onderschat. Van parkeren op het ijsbaanterrein naar
Sloepenloods rondom het Lauwersmeer en weer terug naar de Sloepenloods is 45 km. En de 65 km
gaat meelopen tot aan Lauwersoog en buigt dan af en gaat dan, mogelijk achter de dijk langs
richting Kruisweg, Leens, Houwerzijl naar Zoutkamp. Een hele andere route dan in 2013 en wel zo
gevarieerd. Dat is helaas niet mogelijk voor de 45 km.
Er zullen ook meer rustpunten zijn onderweg, ongeveer om de 10 km. en we streven naar meer
verzorging voor de wandelaar maar hoe dat er uit zal zien is nog onduidelijk. We starten weer in de
Sloepenloods wat door heel veel wandelaars als een geweldige locatie is bevonden, en zullen
mogelijk wat activiteiten hierom heen plannen zodat het een gezellige finishplaats wordt. We zijn
blij dat de Sloepenloods weer met ons de start en finish wil organiseren.
De basis van de Lauwersmeermars blijft echter het gebied, de natuur en de rust, dus geen
hoempapa-orkest halverwege of een goochelaar op de route.
Als Lauwersmeermars zijn wij lid geworden van de wandelbond (KNBLO) en wordt de
Lauwersmeermars ook genoemd in hun wandelgids van 2015. De wandelgids wordt verspreid onder
12.000 leden. Vooralsnog zijn we van plan om hem iedere twee jaar te organiseren. De eerste
vrijwilligers hebben zich inmiddels aangemeld en daar zijn we erg blij mee.
Dus mocht u mee willen wandelen, zet hem in de agenda, hou de site in de gaten voor de
actualiteiten! En iedereen zich zich betrokken voelt en graag zijn/haar steentje wil bijdragen, is van
harte welkom. En mocht u naar aanleiding van 2013 nog opmerkingen, verzoeken hebben of
misschien een minder goede ervaring, zeg het ons. Ook in 2015 willen wij er graag weer voor
Zoutkamp een fijne dag van maken.
Bellen mag naar onze voorzitter Bauke Visser 402259 of mailen naar lauwersmeermars@ziggo.nl.
Met vriendelijke groet, Harmina Kamp secr. Lauwersmeermars

Beste Dorpsgenoten,
Op Donderdagavond 18 december organiseert de Ichtusschool in samenwerking met de Protestantse
gemeente Zoutkamp een levend kerstverhaal. Wandelend vanaf de Ichtusschool kunnen alle
kinderen uit het dorp samen met hun ouders, opa’s en oma’s deelnemen aan een levend
kerstverhaal. Nadere informatie volgt nog, maar noteer dus alvast 18 december in uw agenda.
Groeten de kerstcommissie van de Ichtusschool
Oproep
Ik ben op zoek naar oude weckpotten tussen de 650ml en 750ml, heeft u oude staan en wilt u ze
kwijt? Dan kunt u ze brengen naar Julianastraat 17 te Zoutkamp. Alvast vriendelijk bedankt!

Braadspil
Afgelopen week werd door de ZK 47 van Robin Bouma
een z.g.n. braadspil ( lier) van een oud schip opgevist in
het Boschgat bij Terschelling. Het gevaarte is ruim 4
meter lang met een gewicht van meer dan 1000 kg.
Momenteel ligt de braadspil bij de sloepenloods, zodat
hij voor een ieder te bezichtigen is. Op de foto staat links
schipper Robin Bouma met opvarende Maikel Schaap
(foto en tekst Fotoveen)

n Baang oaventuur.
Oorlog draaigde, overaal waas onrust. Wie as kiender van ‘n joar of negen haren’t er bie schoul
over. Baang! As ik der thoes noar vroug zee ons moeke: “Heb moar gain zörgen kiend, Duutsers
doun ons niks, dat bin ons bondgenoten. Joaren heer, dou mien olders net trauwd wazen, haren ze
ien Duutslaand woond. Pabbe waarkte bie de mienbauw en moeke haar doar hail wat
kammeroadskes kregen. Dus gain kwoad over Duutsers. Mor dou op tien maai, dij aigenste
Duutsers ons laand binnen vielen, was ‘t eerste wat moeke zee: “Dij lelke röt movven!”. Ze waas
haildaal ontnuchterd en dou ons pap ‘n poar week loater oppakt wer en verbannen worden zol noar
Borkem. Om reden dat hai ‘t voartuug woar hai verantwoardelek veur was en ook nog as “Schipper
der Domeinen” ien prak ramt haar tegen sluusdeuren, was ‘t nait best. Troanen thoes en zorg om
pap en over ons. Gelukkeg was der ‘n hoge ome legerd ien ons dörp, dij pap nog kon van tied van
de mienen, dij veur hom ien bres sprong. Hai getuugde dat boas oet zenen dit ongeluk veroorzoakt
haar, dat dit echt gain sabotoage was. Ondanks dit alles bleven ze thoes fel tegen aal wat Duuts
waas. Mien bruiers laipen mit verzetskraant tot dat dit te gevoarlek wer en mozzen onderdoeken.
Ientussen kwam der ‘n aander bruier mit zien Engelse vraauw en kiend bie ons ienwonen. Ze wazen
vlucht van ‘n Rijnschip dat doagelks beschoten wer deur Tommys. Om verder gevoar te ontlopen
wer ons hoesdokter ienschoakeld dij heur as T.B.C. droagers zogenoamd behandelde. Doar wazen
Duutsers aibels baang veur. Wie werden van ale kaanten ien de goaten hollen, hoeszuiken en
zulkswat hin. Veural deur N.S.B. ers en dat goud. Ien dij sfeer gruide ik dus op. Op n daag, ‘t laip
tegen ‘t leste van oorlog, dat ik mit mien vriendinnen, Anneke en Tieneke, deur dorp laip en der ‘n
Duuts soldoatje op ons of kwam en oet de hoogte aan mie vroug: “Wo ist das postamt?” net wat
veur mie. Ik mog hom nait en hai stonk ook nog uren veur de wiend noar klonje. Zunder der bie noa
te denken zee ik; I do not know it sir! Ik kon ja Engels, haar ik van mien schoonzuster leerd. Wie
zagen hom rood aanlopen mor veur hai ons griepen kon stoven wie vot. Deur aal dij gangetjes en
steegjes dij ons dörp dou haar, was hai ons gauw kwied! Dou wie bie oafgeschaaiden kerk
aankwamen om over ‘t hek doar te klimmen, ston doar plietsie, surregoatplietsie, zo as wie ze
bestimpelden. Echte plietsie was onnerdoken net as Annekes pabbe. ‘t Tuug haar ons vot ien de
goaten en aan ons gedrag zagen ze wel dat wie wat oethoald haren. Tieneke en ik laaiten ons over t
hek glieden mor Anneke bleef hoaken. Ain van dij kerels greep heur per ongeluk ien kruus. ‘t
Aarme wicht piste van schrik ien broksem en plietsie lait heur van verbiesterd lös. Wie vot zo gauw
as t mor kon. Onner sliek en bragel kwam ik thoes. Dou ik ‘t verhoal aan mien olders vertelde,
vonden ze ‘t toch mor beter dat ik ‘n zetje noar familie ien Fraislaand ging om wat aan te staarken
en dat was ook wel zo vaileg. Dit oaventuur zel ik nooit weer vergeten.
Jantje Frik

SINTERKLAAS INTOCHT
Ook dit jaar komen de Sint en zijn pieten weer naar Zoutkamp.
Dit zal zijn op zaterdag 22 november.
Om 14.30 uur verwachten wij de boot met gevolg in de binnenhaven
van Zoutkamp. Sinterklaas zal dan (bij droog weer) op gepaste wijze
een rondgang door Zoutkamp maken. Het zou leuk zijn als er zoveel
mogelijk kinderen mee zouden gaan. Aansluitend zal dan het
sinterklaasfeest plaatsvinden in de kegeltuin. Dit is voor kinderen
t/m groep 6!

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Matthijs van der Ploeg. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Matthijs van der Ploeg
Geboortedatum: 24 December 1951
Geboorteplaats: Groningen
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1951
De inwoners kennen mij van: Zoutkamper zijn
Burgerlijke staat: gehuwd
Familie : 3 kinderen, 2 kleinkinderen
Huisdier(en): Labrador, Jackrussel
Karaktereigenschappen: dienstbaar
Opleiding: HBS & Economie
Beroep: Directeur Rousant Zoutkamp
Hobby’s: Rousant Zoutkamp
Favoriet tv-programma : NDR 3
Muziekgenre: James Last
Lekkerste gerecht: Tomaat Crevette, Garnalen Croquette
Vakantiebestemming: Noordzeekust van België, Nederland, Duitsland en Engeland
Bewondering voor: Mensen die hun werk als hobby hebben
Mooiste moment in je leven: Te veel om op te noemen
Grootste wens: in goede gezondheid doorwerken t/m 2051
Levensmotto: niets is te veel
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Dirk Sloot

