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Voorwoord
Beste dorpsgenoten, voor u de eerste schudzeef van 2015. Afgelopen jaar hebben we weer met veel
plezier en enthousiasme zes keer een goed gevulde schudzeef gemaakt vol met het laatste nieuws
vanuit het dorp en de gemeente en eigen verhalen van lezers en bewoners van Zoutkamp. Alle
lezers en lezeressen, adverteerders, vrijwilligers en alle anderen bedankt! Ook dit jaar gaan wij er
weer met goede moed tegenaan en daarbij hebben wij altijd u hulp nodig, dus stuur maar op de
nieuwtjes, kopij en evenementen! Iedereen een goed 2015 gewenst.
De redactie.
Bewoners van Zoutkamp !!!!!
Tafeltje Dekje is dringend op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om de warme maaltijd rond te
brengen in Zoutkamp e.o. Van de huidige vrijwilligers die dit al jaren doen, zijn er enkele om
privéredenen gestopt. Om het rondbrengen van de maaltijden niet in gevaar te brengen zijn wij op
zoek naar nieuwe rijders. De maaltijden worden elke dag rondgebracht tussen 11.30 en 12.30 Een
week begint op zaterdag en duurt t/m vrijdag en gaat ook naar Ulrum ( Asingahof) Hoe meer
vrijwilligers hoe langer het duurt voor je weer aan de beurt bent. Het is heel dankbaar werk. De
mensen vinden het heel prettig dat er dagelijks iemand langs komt. Voelt u/ jij er iets voor om tegen
kilometervergoeding dit werk te doen, neem dan contact op met Anja Hummelen 0595 401464
Peuterspeelzaal Pinokkio
Kerstmarkt
Wij hebben 13 december 2014 op de kerstmarkt in Zoutkamp gestaan. Een aantal ouders hebben
maar liefst 50 liter snert gemaakt en verkocht! Ook werden er koekjes, kerstgroen en allemaal
knutselwerkjes van de peuters verkocht. Wij willen langs deze weg alle ondernemingen bedanken
die de snert hebben gefinancierd!
ZK21, ZK5, Autobedrijf Bakker, Slagerij Knol, Spar Bergstra, Groente en fruithandel Pruim,
Hoveniersbedrijf Oostindien.
Tulpenactie
Wij zullen op vrijdagavond 13 maart 2015 weer de tulpenactie gaan lopen voor de Peuterschool.
Vrijwilligers
De stoelen van de peuters kunnen wel een opknap beurt gebruiken. Daarom zoeken wij nog
vrijwilligers die ons mee kunnen helpen om de stoelen en het speeltoestel te schuren en te voorzien
van een nieuwe laag lak. Dan kunnen de peuters na de zomer met frisse meubels op hun nieuwe
school starten. Datum: zaterdag 21 maart. (Nadere info volgt)
Opgeven via: psz.pinokkio.zoutkamp@gmail.com

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Dirk Sloot. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Dirk Sloot
Geboortedatum: 6 augustus 1959
Geboorteplaats: Zoutkamp
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1959
Burgerlijke staat: Gehuwd
Familie: Vrouw, 2 kinderen en 8 kleinkinderen
Huisdier(en): Veel gehad maar nu niet meer
Karaktereigenschappen: Positief , recht door zee , ergens voor gaan en behulpzaam
Opleiding: LTS, SW 5 visserij
Beroep: Garnalenvissersman [noordzee]
Hobby’s: Garnalenvissen en 4 jaar met sloep bezig geweest thuis klussen, hout, ijzer maakt niet
uit; van niks iets maken
Favoriet tv-programma : Nieuws, visserij, discovery.
Muziekgenre: Van alles wel ( als je er maar vrolijk van word)
Lekkerste gerecht: Vis, aardappelen, rauwe witlof met een dikke gehakbal
Vakantiebestemming: Als maar bij water is of met schip op wad bij strand
Bewondering voor: Mensen die ergens voor gaan
Mooiste moment in je leven: Heel veel!! Van eigen kinderen die geboren werden maar ook onze
kleinkinderen en verder heel veel meer mooie momenten!!
Grootste wens: Gezond blijven en nog een tijdje doorgaan en genieten van mooie dingen in leven
Levensmotto: Ergens in geloven!! En niet opgeven.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: John sloot

Lauwersmeermars
We zijn al aardig los met de voor bereidingen voor het wandelfestijn 2015 op 6 juni a.s.
Er zijn al mensen druk in training. De afstanden zijn 45 en 65 kilometer. De route is anders dan
andere keren. We starten in Zoutkamp gaan dan R . Dokkummer Nieuwezijlen, dan Lauwersoog en
van Lauwersoog gaat de 65 km R. Kloosterburen dan Leens dan Zoutkamp. de 45 km gaat van
Lauwersoog via de Bosschuur naar Zoutkamp. U kunt vanaf 01 maart inschrijven via de site
Lauwersmeer Mars. We hopen veel Zoutkampers te zien wandelen.
Met vriendelijke groet Lauwersmeer Mars.
Zoutkamp bij Kerstlicht
Beste dorpsgenoten, wij vonden Zoutkamp bij kerstlicht wederom een succes.
Wat leek het weer gezellig dat bijna alle straten verlicht waren. Wij hopen dat in 2015 nog meer
straten zullen gaan meedoen. Zoals u de vorige keer kon lezen stelde Gerrit Arkema prijzen
beschikbaar voor de 3 mooiste huizen/tuinen of schepen De uitslag is 1ste prijs Hans en Anja Sloot,
2e prijs Klaas Loonstra en de 3e prijs ZK 17 Dirk Sloot. Allemaal gefeliciteerd met jullie prijs.
Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking. Groet Karin en Jannie
Beste dorpsgenoten,
Koningsdag 27 april is er weer een rommelmarkt in de Grachtstraat van 10.00 - 15.00 uur.
Graag opgeven bij Jannie Knol 0595-571149 Groetjes, Jannie en Sylvia
Zoutkamp nu en in de toekomst
Afgelopen vrijdag vond er in het Anker een bijeenkomst plaats voor verenigingen en organisaties
georganiseerd door Gemeente de Marne. Doel was om eens goed na te denken over de toekomst
van de diverse betrokken organisaties. Er werden een aantal punten voorgelegd:
Het ontmoetingspunt. Wat moet zij doen om bestaansrecht te houden in de toekomst. Is er behoefte
aan en kent iedereen haar activiteiten?
Dorpsbelangen. Wat is de rol van Dorpsbelangen in Zoutkamp. Is ze een activiteitencommissie,
vertegenwoordigt zij uw belangen richting de gemeente of is ze overkoepelend voor alle
activiteiten. Hoe moet dorpsbelangen zich organiseren om van meerwaarde te zijn voor alle
inwoners van Zoutkamp?
Clubs en verenigingen. Er zijn er veel in Zoutkamp. Wordt er voldoende samengewerkt of laten we
kansen liggen? Verenigingen zullen steeds minder leden krijgen. Kunnen ze los van elkaar blijven
bestaan of moet het anders worden georganiseerd?
De jeugd heeft de toekomst. De jeugdsoos heeft het financieel zwaar te verduren. Hoe houden we
de jeugd in Zoutkamp betrokken en zorgen we er voor dat er in de toekomst een plek voor hun is?
Geven we hun een podium om mede vorm te geven aan de leefbaarheid op een manier waar je zelf
jong bij blijft?
Pittige punten en er werd dan ook flink gediscussieerd. Vooral het jeugdhonk bij de gymzaal hield
de gemoederen flink bezig. Samenwerking, zeker op bestuurlijk niveau is misschien wel een
aanrader voor ons dorp. Door te weten wat een ander in huis heeft kun je je eigen vereniging sterker
maken. Een goede samenwerking begint bij een goede communicatie met dorpsgenoten. Aan de
bijeenkomst word vervolg gegeven over enkele maanden.

Biljartvereniging
Hier een stukje over een grote gebeurtenis dat
gister plaats greep. De lokale biljartvereniging
‘Reitdiep’ heeft gister Arie vd Heyden (van
Vlakke Riet) in het zonnetje gezet.
Arie is 50 jaar! lid en daarmee ook het oudste lid,
daarnaast is hij 30 jaar ook de penningmeester; als
je die functie zo lang bekleedt moet je wel goed
zijn en integer tegelijk, toch?
Sinds afgelopen najaar is de club verhuisd van de
kantine van de Rousant naar de biljartkamer van
de geref. kerk, weliswaar moeten we het doen met
Voor het eten
een iets kleinere tafel maar het loopt goed en de
als we binnen komen staat de koffie met koek gereed. Kan dus een stuk minder hè.
Voor de gelegenheid, speciaal voor Arie, waren er wat slingers gemonteerd en een plakkaat
geknutseld om de feestvreugde wat op te schroeven.
Weken terug dreigde Arie al, “als ik het beleef of
niet, maar de 20e geef ik een vissie weg”,
uiteraard moest Gealle daar voor zorgen en was
ook al betaald, daar stond ie op.
Op bijgaand plaatje is te zien dat het een
uitgebreid ‘vissie’ was, iedereen heeft zitten
smullen!
Gealle hoefde geen compliment want “de vrouwen
hadden dat allemaal klaar gemaakt”.
Tussendoor werd Arie toegesproken door een
geëmotioneerde voorzitter Kersien Abbas waarbij
de overigen een traantje weg pinkten; Arie kreeg
Vissie
een Ulrums-platina schotel en een oorkonde uitgereikt met een voorziening waarmee alles boven
z’n bed gemonteerd kan worden.
Arie zit al “een tijdje in de lappenmand” maar blijft, als z’n defect dat niet verhinderd, alle
dinsdagavonden goed gehumeurd present !
Biljarten lukt niet meer maar met klaverjassen, dat gepleegd wordt door leden die wacht te kooi
hebben, blaast ie nog z’n partijtje mee en hoeft weinig af te rekenen aan het eind van de avond.
Bij verlies moet er een rondje gegeven worden, dat betekend dus Arie wint vaak.
Zoals altijd om 23.00 zit Arie z’n torn d’r op en komt z’n vrouw Jennie hem weer af halen; namens
alle leden werd de hoop uitgesproken dat Arie er nog lang bij mag zijn en wensen hem welteruste.
Met vriendelijke groet.
afd. PR- BC Reitdiep.

TONEELVERENIGING DUKDALF
ZOUTKAMP
speult veur joe

"noar tien hoog aan de schoapstreek"
n gezellig bliedspul ien 3 bedrieven

op

28 februari om 20.00 uur
7 maart om 14.00 en 20.00 uur
in de achterzaal van kegelcentrum "De Zeearend"

Kaarten-voorverkoop:
dinsdag 24 februari 2015 - toneellokaal Wilhelminastraat 1
17.00 - 17.30 uur - donateurs
19.00 - 20.00 uur - allen

De middenstand in Zoutkamp in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog.(1). Spuistraat.
Op dit moment telt Zoutkamp nog een handjevol winkels (niet eens slecht voor een dorp van deze
omvang) maar vroeger had je ontelbaar veel middenstanders en winkeltjes. We stappen terug in de
tijd en stellen ons voor dat we het dorp destijds binnen zouden zijn gekomen over de Hunsingo
brug (Hofmans sluus): Links zag je langs het kanaal 6 garnalendrogerijen, 1 scheepswerf (Kuvel)
en een schelpenfabriek.( Het kanaal liep toen door tot ongeveer waar nu de kalkoven wordt
herbouwd.)
We gaan de Spuistraat in en zien links het café van Buitjes (als er ijs lag ging daar in de winter ‘
bat oet’, hetgeen betekent dat er een trap naar het ijs liep en op de weg lag stro, zodat men de
schaatsen onder kon houden om binnen warme chocolademelk of anijsmelk te drinken.( Let wel in
die jaren waren de winters over het algemeen veel strenger). Als het eerste ijs in de sloten lag
begonnen we te scheuveln op de Pettens, een brede overgelopen sloot direct achter tuuderdiek.
De volgende stap was de Pansergracht. Als vervolgens de paaltjes op het ijs kwamen van de
Zuidwal (naast de boerderij van Matthijs) gingen we daar schaatsen. (De paaltjes kwamen op het
ijs als het ijs 12cm dik was.) We kregen thuis wel altijd de waarschuwing om niet op het diepe
gedeelte van het Reitdiep te gaan. Daar lag de boel nog lang open. Vooral omdat het zoute water
toen nog via de sluis bij het schutten naar binnen kwam. Bij mijn weten is daar ook nooit iemand
verdronken bij het schaatsen.
Dit ligt anders op het Hunsingokanaal. Daar is destijds Jan Bolt (het oudste zoontje van bakker
Bolt) bij Zuudema’s klap in een wak gereden en verdronken. De laatste stap was het schaatsen op
de kanalen en dan ging in alle dorpen ’t bat oet.) Naast café Buitjes, in het pand waar de Chinees
in zat, woonde snieder Douma. ‘Snieder snieder, moak mie de boksem wat wieder’.
Daarnaast slagerij Kees Visscher. Schuin daarachter had je schoenmaker Boersma (zoon Albert is
jarenlang knecht geweest bij Piet Broere op de ZK 21). Vervolgens de melkerij van Tjip en Kee
Faber. Die hadden daar in de winter een tiental koeien op stal staan. ’s Middags kon men daar
verse melk kopen. Er waren meer van deze bedrijfjes, maar dat zien we later wel op onze
rondgang. De ene zoon, Gerrit Faber, had later een melkhandel en de andere, Sipke (een downie),
ging in het dorp schillen ophalen. Sipke was volgens hem iedere dag jarig en hoopte zodoende wat
centjes te krijgen. Een echt dorpstype.
Naast Tjip en Kee had je dan de oude pastorie van de inmiddels afgebroken Ger. Kerk. Naast het
kerkpaadje zo naar boven had je eerst het huisje van Siegerlina (wat nu helemaal is opgeknapt) en
dan tot aan ‘overjagd’ een hele rij kleine huisjes waarin complete gezinnen woonden. In een van
de pandjes was het kruidenierswinkeltje van Louwina Davids gevestigd (de opoe van de onlangs
overleden Be Davids) In het laatste huisje woonde Evert Frik (Evert Roen) en die had de
gewoonte om zijn pruim buiten in de vensterbank te deponeren als hij het huisje binnenging. Soms
stopten kwajongens dan peper in die pruim. Als hij dan weer buiten kwam en de pruim weer in de
mond stopte hoorde je een potpourri van schelden en vloeken, hetgeen natuurlijk de bedoeling
was!
Aan de westkant van de Spuistraat had je op de hoek het textielwinkeltje van Jan Visser (Jan van
Hessel) dat werd geleid door mijn tante, mevr. Sietske Visser-Porte. In dit soort winkeltjes hingen
dan een paar bloesjes en nog wat kleine spulletjes. Had je in die tijd een pak of mantel nodig dan
ging men naar de stad om dat te kopen en vermeldde dan de textielwinkel in het dorp waar men
klant was. Die middenstanders kregen dan wat commissie. Volgens mij kochten de
gereformeerden bijna allemaal bij Meijering aan de Vismarkt.

Naast het dubbele pand van Jan Visser stond het vissershuisje van Tjaark Visser (hetzelfde huisje
dat nu juist is herbouwd). Het was de bedoeling dat dit huisje ook in Enkhuizen herbouwd zou
worden. Maar na dat het tientallen jaren daar ingepakt had gestaan bleek het overbodig en kon het
weer terug naar Zoutkamp. De Zoutkamper huisjes die wel in Enkhuizen zijn herbouwd (o.a. die
van Kuvel en Tinus Mellema) vind ik zelf trouwens wel wat karakteristieker.
Naast het huisje van Tjaark Visser stond het tamelijke nieuwe pand van Jan Goris. Die had een
winkel in Houwerzijl plus dan een soort dependance in Zoutkamp. Cheffin van die winkel was
Mientje Buitjes-Zwart, de vrouw van aannemer Abel Buitjes. Vloerbedekking was hun specialiteit.
Daarnaast stonden de huizen van de fam. Derk Postma en Ritsema.
Het laatste pand aan die kant van de Spuistraat bestond uit 3 woninkjes. In het eerste woonde de
familie Jan de Vries. Het waren kleine behuizingen, maar desondanks stond de voorkamer van de
fam. De Vries stond vol met poppen en was verder een soort pronkkamer. Dat was een hobby van
moeder Alie de Vries die extreem proper was. Men woonde in het piepklein keukentje met dien
verstande dat vader Jan (ZK 3) in de stookhut achter het huis bivakkeerde zo lang als hij zijn oude
visserskleren nog aan had! Heel komisch. In het midden woonde de familie Jan Faber (Jan Blikje)
en in het halletje aan de voorkant had moeder Faber een kruidenierswinkeltje dat hoorde bij de
Albino groep. Dit was een keten zoals Vivo en Spar, maar dan kleiner.
Jan Blikje was een echt natuurmens. Altijd in de weer met fuiken achter de dijk met jagen, eieren
zoeken op ‘ploat’ enz. Achter het huis was hij constant in de weer met vis roken of vis bakken. En
net als Chinezen vond hij de kop van een vis het lekkerste. Die kop werd dan zorgvuldig
uitgehaald. Als kind heb ik er vaak gefascineerd naar gekeken. ( Mijn opa, meester Porte, en opoe
woonden er tegenover in de pastorie, zodoende).
De familie Faber heeft in de dertiger jaren een zoon (Jacob) verloren aan een ongeluk aan boord
van een vissersschip. De motor of luchtfles aan boord van Andries Postma zijn schip is toen
geëxplodeerd. Jacob werd nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht maar is daar later
overleden. Een drama dat destijds heel hard in de vissersgemeenschap is aangekomen. In het
laatste blokje woonde blinde Buitjes en zijn vrouw. Buitjes scharrelde met zijn blindenstok altijd
door het dorp.
Op het nog tamelijk grote terrein daarnaast hebben nooit huizen gestaan. Wel werden daar in 1942
de barakken voor de Duitsers gebouwd. Een paar rijen barakken met een grote schuilkelder direct
tegen de dijk aan. Als kwajongens hebben we heel wat uren doorgebracht om te loeren door het
prikkeldraad naar wat de Duitse soldaten uitspookten. Wij hoorden namelijk thuis de vreselijkste
verhalen over ‘Dai Moffen’. Tot onze teleurstelling bleken de meesten echter best aardige jongens
te zijn. Tenminste naar ons toe als kinderen.
Trouwens na de landing van de geallieerden in Normandië en Dolle Dinsdag moesten op last van
de Duitsers de bewoners van de westkant van de Spuistraat evacueren. Men mocht alleen wat
kleren en beddengoed meenemen. De bewoners hebben allemaal onderdak kunnen vinden in de
toch al kleine huisjes van familie en kennissen. ( De saamhorigheid was erg groot gedurende de
oorlog!) Er deden toen de gekste geruchten de ronde en de Duitsers waren blijkbaar bang dat de
Tommies ook bij ons achter de dijk met hun rubberboten zouden opdoemen. ( Net als destijds in
de tachtigjarige oorlog Johan Friso ). Volstrekt belachelijk natuurlijk want in de ondiepe
Lauwerszee konden de grote oorlogsschepen natuurlijk helemaal niet komen. In die spannende
weken hielden de Duitsers de schuttersputjes boven in de dijk voortdurend bezet. Na enkele weken
mochten de bewoners weer terug naar hun huizen. Het zou toen nog driekwart jaar duren voordat
de Canadezen via de Friese kant met hun tanks Zoutkamp binnen zouden rijden.

Al met al kwam je in de Spuistraat alleen in die tijd al op 9 middenstanders! Net zoals met het
Meulendiekje waren straten een soort leefgemeenschap op zichzelf. Op de keeper beschouwd
leefden toen ongeveer net zoveel inwoners als Zoutkamp nu heeft op een paar honderd vierkante
meter. Immers, alle bebouwing oostelijk van de Wilhelminastraat was er nog niet. Als je van de
Churchillweg de Wilhelminastraat inging had je aan de rechterhand de boerderij van Herman
Wieringa (waar nu de kerk en de flatjes staan) en verder helemaal niets. Op die paar honderd
vierkante meter had je dan ook nog de mestvaalten van de melkers en bij elk huisje stond een ’t
huuske’ buiten met daarin een emmer waarin de keutels vrolijk de hele week in de urine
ronddreven. Jan IJsinga ( Later geholpen door Roelf van Veen) kwam immers maar een keer in de
week langs om de emmers in zijn strontkar leeg te kiepen. Als klap op de vuurpijl had je dan naast
het t’huuske ook nog vaak een pispaal (En die dingen stonken echt!) voor de mannen. Immers als
die ook alles op de emmer zouden doen, zou de boel overlopen. Het was in die tijd heel gewoon
dat je als man met de buurvrouw stond te praten, terwijl je tegen de pispaal stond te piesen! Echt
andere tijden!
De seksuele moraal was destijds echter ook heel anders. Een beetje hypocriet. Thuis werd
bijvoorbeeld nooit over seks gesproken Maar omdat men bovenop elkaar woonde in kleine huisjes
met dunne wandjes kreeg je als kind of puber wel van alles mee. Het meest sexy boek in die tijd
was de Bijbel. Mijn vader las bijvoorbeeld onverstoorbaar aan tafel dat Abraham Sara tot vrouw
nam ‘en tot haar inging’ of ‘en sliep bij haar’. Ook de verhalen over David en Bathseba of Tamar,
die als hoer verkleed ,haar schoonvader Juda verleidde, werden na het eten voorgelezen. Het enige
Bijbelboek dat mijn vader oversloeg was het Hooglied. Hij vond het blijkbaar toch te gortig om
bijvoorbeeld zoiets als ‘’Mijn lief heeft borstjes als druiventrossen enz. ‘’ voor te lezen.
Na de sixties is de seksuele moraal natuurlijk behoorlijk op de schop gegaan. We zaten destijds
nog juist in het staartje van het Victoriaanse tijdperk. Ondanks dat wij geen voorlichting hadden
gekregen, is mijn generatie er kennelijk toch wel achter gekomen waar Abraham de mosterd
haalde. Ook met de hygiëne was het in die tijd niet best gesteld. Er was geen leidingwater en geen
gas. Van een douche hadden we nog nooit gehoord. Je was aangewezen op de regenbak en voor
het ruwere werk op putwater.
Van Jan van der Veen hoorde ik nog een mooi verhaal over putwater. We weten dat de
gereformeerden bij slager van Wieren en Visscher kochten en hervormden bij v.d. Veen. Nu had
v.d. Veen achter zijn huis een put die op een wel uitkwam. Dus genoeg putwater. In droge zomers
kregen de klanten behalve vlees dan ook vaak gratis een emmer putwater mee. In die tijd zag v.d.
Veen ook vaak gereformeerden in de winkel. En ook die kregen een emmer putwater mee! De
natuur was blijkbaar sterker dan de leer! Op een dag kreeg v.d. Veen ook eens de nieuwe
gereformeerde dominee Segger in de winkel. V.d. Veen zei toen tegen hem of hij wel wist dat er
ook gereformeerde slagers op Zoutkamp woonden, waarop ds. Segger had geantwoord dat hij
predikant voor het hele dorp was en niet voor een bepaalde groep. Die had het dus al vroeg in de
gaten. Het zou toen echter nog 50 jaar duren voordat de gereformeerden en hervormden weer bij
elkaar zouden komen.
Ds Segger was trouwens een prachtkerel. Hij fietste altijd door het dorp en als hij dan iemand aan
zag komen stak hij al van ver zijn hand op en riep ‘’Goede morgen of goede middag’’ Was een
beetje ruwe bolster blanke pit. Het was een Duitser van net over de grens. Een beetje onhandig
ook. Hij heeft ons als eerste trouwpaar getrouwd en vergat toen onze ringen (Zonder nadelige
gevolgen trouwens). In droge zomers is het toen wel eens gebeurd dat het leger te hulp kwam met
grote tanks leidingwater. In het dorp stonden dan hier en daar trucks met water, waar de
Zoutkampers een emmertje konden afhalen. Een van die trucs heeft toen per ongeluk het zoontje
van chauffeur Klaas Wolters doodgereden. Dramatisch natuurlijk, want de soldaten waren net als
de Canadezen na de oorlog een beetje de helden die ons kwamen helpen. En dan gebeurt er zoiets.

Als je bovenstaande verhalen nog eens goed tot je laat doordringen lijkt het wel of we toen in het
stenen tijdperk leefden! Wordt vervolgd…
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl). (0653 653 335).
Nieuws van Stichting Oude kerk Zoutkamp
Arno van der Heyden was met zijn voorstelling “U Bevindt Zich Hier”
in de Oude Kerk op 8 november jl. en dit was leuk! Helaas was de opkomst niet wat wij ervan
hadden verwacht, maar we hebben met een klein gezelschap naar een hele leuke voorstelling
gekeken, waarbij Arno op hilarische wijze vertelde over ons dorp met foto’s van dorpsbewoners,
die hij overdag tegenkwam, uitleg gaf over straatnaamborden, de meest gekke dingen waar je
normaal gewoon aan voorbij gaat, maar waar je nu ineens heel anders tegenaan kijkt en hij
natuurlijk steeds weer terugkwam met de vraag waar moet nu die rotonde komen en hoe zal deze
eruit zien? Het is niet na te vertellen, het was gewoon leuk en daarom ook jammer dat de opkomst
niet groter was, want u hebt zeker iets gemist! We hopen Arno in de toekomst zeker nog een keer
weer te zien in de Oude Kerk!
Op 14 december de dag na de kerstmarkt was er ook het kerstconcert van de Waddenwichter. Dit
zorgde, net als in het begin van het jaar weer voor een volle kerk. Het publiek kon genieten van
kerstliederen en verhalen. Hiermee sloten wij het jaar 2014 af.
Wij (Akke, Ina, Marieke en Ingrid) kijken terug op een zeer geslaagd 2014 met de Waddenwichter,
Arno van der Heyden, de donateuravond met als interessant thema “hoe houden wij de voeten
droog”, lezing over pronk- en merklappen, expositie van Rita Bakhuijzen, schilderexpositie van
mensen uit het dorp en natuurlijk ook Marcel Hensema’s Mijn Ede, nu inmiddels ook bekend van
de serie Hollands Hoop. We hopen hem graag nog eens weer te zien hier in Zoutkamp. Houdt
daarom onze agenda (www.oudekerkzoutkamp.nl) in de gaten of vind ons leuk op Facebook en
wees zo altijd op de hoogte.
Op zondagmiddag 15 februari om 15.00 is onze eerstvolgende theatervoorstelling van de Ministers,
we hopen u dan graag te zien. Kaarten zijn € 12,50, te bestellen via info@oudekerkzoutkamp.nl.
Hebt u geen internet dan kunt u bellen naar 06-45884185.
- Oproep aan amateur fotograven Bij deze willen wij ook een oproep doen aan amateur fotografen uit het dorp of uit de omgeving.
Omdat de expositie van schilders zeer geslaagd was willen wij op 26 en 27 april (Koningsdag) een
foto expositie houden, vrij thema. Voor informatie/opgave graag mailen naar
info@oudekerkzoutkamp.nl.
Dames opgelet! Ladiesnight /fair
A.s Vrijdag 20 maart van 16.00 - 22.00 uur is er een ladiesnight /fair in de Deurenloods en ZK 86
Deze dag staat in het teken van de vrouw. Zoals make-up, kleding, parfum , een medium en nog
veel meer. Laat u verrassen! Dus dames zet deze datum in uw agenda.
De entree is gratis. Tot 20 maart! Medewerkers ZK86, Sylvia en Jannie
Het Smartlappenkoor

Het smartlappenkoor gaat weer los met oefenen voor Pinksteren 2015. We oefenen vanaf 13
februari in de Babbelaar. Heb je ook zin om mee te doen, kom dan 13 februari even binnen kijken.
We kunnen je dan laten zien en horen wat we alzo doen. met vriendelijke groet Smartlappenkoor
Zoutkamp, Bauke en Jenne

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
Dit jaar is het gelukt weer een band te vinden voor Pinksteren. Op
1e Pinksterdag zal de band ‘Found’ uit Zuidwolde een optreden verzorgen
vanuit de trailer op het feestterrein bij de binnenhaven. Meer nieuws volgt.
Dan is er natuurlijk elke week een kerkdienst in de Nieuwe Kerk. We
noemen hier de diensten met onze eigen predikant ds. Ariaan Baan. Deze zijn de komende
periode op:
zondag 1 februari 9.30 uur, viering van het Heilig Avondmaal;
zondag 22 februari 9.30 uur, 1e zondag van de 40 dagentijd;
zondag 1 maart 9.30 uur, 2e zondag van de 40 dagentijd;
woensdag 11 maart 19.30 uur, biddag voor gewas en arbeid;
zondag 15 maart 9.30 uur, 4e zondag van de 40 dagentijd;
zondag 29 maart 9.30 uur, Palmpasen;
donderdag 2 april 19.30 uur in de Oude Kerk, Witte Donderdag – Heilig Avondmaal;
vrijdag 3 april 19.30 uur, Goede Vrijdag – Jezus lijden en sterven;
zaterdag 4 april 22.00 uur, Stille Zaterdag – het Licht breekt door;
zondag 5 april 9.30 uur, 1e Paasdag – De Heer is waarlijk opgestaan!
Voor de agenda, alle kerkdiensten en actuele informatie gaat u naar www.pgzoutkamp.nl. Ook
kunt u via de website van de kerk thuis de diensten mee- of terugluisteren. Iedereen is van harte
welkom in de kerk!

Plaquette voor Martin Loos
Gistermiddag werd in het visserijmuseum te Zoutkamp door
Rousant directeur Matthijs van der Ploeg een bronzen plaquette
onthuld ter ere van ex secretaris Martin Loos van de inmiddels
opgeheven Nederlandse Bond van Garnalen Kustvissers, ( NBGK )
welke deze functie ruim 10 jaar heeft bekleed. De Plaqette is
gemaakt door beeldend kunstenares Margriet Barends uit Ulrum.
Onder het genot van een hapje, een drankje en een praatje werd het
voor de talrijke aanwezigen een zeer geslaagde middag. Op de foto
houdt Martin Loos ( 78 ) na de onthulling een praatje, terwijl Matthijs van de Ploeg aandachtig
luistert.
(foto en tekst Fotoveen)
Persbericht Gemeente de Marne
Bewonersinitiatieven De Marne op de kaart
Gemeente De Marne heeft een kaart ontwikkeld met de bewonersinitiatieven in de gemeente. Het is
een handig kaartje in Google Maps dat in één oogopslag laat zien welke bewonersinitiatieven er in
de gemeente zijn. De gemeente wil met dit kaartje laten zien hoe actief de inwoners van De Marne
zijn en hoe het bruist van verschillende activiteiten en initiatieven. Daarnaast is het een manier om
elkaar te vinden, zelf ideeën op te doen en te delen.
Op het kaartje wordt een omschrijving gegeven van de initiatieven, staat informatie over de
contactpersoon, samenwerkingspartners en in welke fase het initiatief of de activiteit zich bevindt.
Bewoners die zelf leuke ideeën of initiatieven hebben, kunnen deze aanmelden bij Margreet
Dijkstra (Coördinator Vitaliteit in de Gemeente De Marne). Dit kan via 0595-750304. Ook als u
vragen en suggesties heeft voor de kaart of anderszins kunt u contact met haar opnemen.
Het kaartje wordt om de twee maanden geactualiseerd. Het kaartje met bewonersinitiatieven is te
vinden op https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zEYQkce0_COc.kZoD3ygu45Nw

Fotoclub de Marner Kiek
Sinds december 2006 bestaat fotoclub de Marner Kiek. Het is een klein clubje mensen, momenteel
18 actieve leden, van zeer uiteenlopende ‘pluimage’ maar met allemaal één dezelfde hobby nl, hoe
kan het ook anders, fotograferen. Behalve fotograferen is een ander belangrijk item gezelligheid.
Het is een laagdrempelige club van pas beginnende amateurfotografen tot fotografen met een
vakdiploma. Door deze variatie aan leden wordt er veel van elkaar geleerd.
We komen één keer per veertien dagen op de donderdagavond bij elkaar in dorpshuis “de Warf” in
Warfhuizen. In de zomermaanden zijn er geen clubavonden. Het seizoen wordt altijd afgesloten met
een barbecue en start weer met een avond bijpraten en vakantiefoto’s kijken.
Eén keer per maand kan je foto’s inleveren aan de hand van een thema, deze worden dan besproken
en uit de inzendingen wordt de foto van de maand gekozen, deze wordt op de website en op de
facebookpagina gepubliceerd.
De andere avond wordt ingevuld met bijv een workshop gegeven door een lid of door iemand van
buiten, een praktijkavond of een spreker (denk aan Hans Sas, Henny Berno Stern, of een
vertegenwoordiger van fotozaak). Naast de clubavonden worden er ook op andere dagen in
clubverband uitstapjes gemaakt, deze uitstapjes variëren van een middagje tot soms een week.
Vorig jaar zijn we een week naar Schotland geweest, het jaar daarvoor een lang weekend naar
Helgoland. Voor volgend jaar staat er al weer een lang weekend naar Charleroi gepland om daar
Urban te fotograferen. De kortere uitstapjes zijn uiteraard in de directe omgeving, denk aan
Dokkum bij avond, Het Lauwersmeergebied.
Als fotoclub kom je soms op plekken waar je normaal niet mag komen. Zo hebben we recent in het
gemaal de Waterwolf, Electra gefotografeerd. Ook gaan er regelmatig kleine clubjes met een
gezamenlijke voorkeur (zoals vogels, paddenstoelen, gebouwen) op pad.
We exposeren ook regelmatig, er hebben al een aantal keren foto’s van de club in de
museumboerderij van Verhildersum gehangen, maar ook in het gemeentehuis van de Marne en in
Twaalfhoven Winsum. In de entree van het gemeentehuis hangen momenteel 4 foto’s die door
leden van de Marner Kiek zijn gemaakt.
Contributie is €50,00 per jaar. Is je belangstelling gewekt? Kom dan gerust een keer geheel
vrijblijvend kijken. De clubavonden zijn op de donderdagavond in de oneven weken van 20:00 tot
ca 22:00 in: Dorpshuis de Warf, Vaart Westzijde 12, 9963 PH Warfhuizen
Informatie kan je opvragen via: demarnerkiek@ziggo.nl
Ook kan je een kijkje nemen op de website
www.demarnerkiek.nl of op onze facebookpagina (even zoeken op fotoclub de Marner Kiek)
Kerstmarkt 2014
Het is al weer een poosje geleden dat de kerstmarkt was. Volgens ons was het zowel binnen als
rondom de kerk erg gezellig en sfeervol. Wat hadden we geluk met het weer, kon niet beter.
Het juiste aantal knikkers werd geraden door Lucas Buikema uit Lauwersoog, hij heeft een taartbon
ontvangen. Het aantal noten in de pot van de oude kerk was 123 dit werd geraden door
Annemarieke Elema; zij heeft een kadobon ontvangen van drogisterij Zoutkamp.
Wij willen iedereen bedanken voor de medewerking en graag tot ziens op 12 december de
kerstmarkt van 2015. Met vriendelijke groeten,
Stichting De Oude Kerk : Ingrid en Ina Stichting Zoutkamp beleeft het: Jannie en Sylvia

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
Rondje Lauwersmeer
Op 8 december was er een informatie bijeenkomst in de deurenloods voor het project ‘Rondje
Lauwersmeer’. Het plan is om met de omliggende gemeenten en beide provincies een grote subsidie
aanvraag te doen bij het Waddenfonds, om zo het gebied rondom beter aan te laten sluiten bij het
Lauwersmeergebied. Tijdens de bijeenkomst is door dorpsbewoners flink meegedacht en is aan de
gemeente duidelijk gemaakt hoe er gedacht wordt over ‘weer nieuwe plannen’.
Voor een uitgebreider verslag kunt u terecht op www.zoutkamp.net/actueel of de zoutkampHLDVG
Facebook, even scrollen naar het betreffende bericht van 16 december.
Aanvullend hebben we afgelopen maandag 19 januari een bijeenkomst gehad met B&W en een
aantal dorpsbelangen uit omringende dorpen. Hier hebben wij een kritisch rapport aangeboden aan
B&W over de huidige staat van ons complete dijkgebied, met foto’s, opmerkingen en eventuele
oplossingen. We willen graag dat er eerst aandacht is voor wat we hebben, voordat er weer iets
nieuws komt. Hierover gaan we op een volgende bijeenkomst met de betreffende wethouders om
tafel. Wordt dus vervolgd.
Klachten Openbare Ruimte
Klachten aangaande straatmeubilair, loszittende tegels, scheve paaltjes, kapotte lantaarnpalen, etc.
kunt u direct melden bij de gemeente via: www.burgerklacht.nl/demarne/melding.php
Soortgelijke klachten over zaken rond de provinciale weg (Nittersweg) kunnen direct naar de
provincie via:
www.provinciegroningen.nl/loket/bezwaar-klacht-melding/melding-wegen-en-vaarwegen
Herplaatsing wegwijzer
Het kunstwerk of de wegwijzer die bij de voormalige Bibliotheek stond is herplaatst naar de
overkant van de weg, naast ‘het flatje’. De wegwijzer is destijds gemaakt door Jan Gerritsen uit
Houwerzijl. De borden van bevatten delen van eerste zinnen uit bekende boeken.
Jaarvergadering
De jaarvergadering van 26 november is bezocht door 9 leden. Daan Oostindiën is aangenomen als
nieuw bestuurslid. Rudmer Veenwijk en Janna Hulshof zijn herkozen. Het bestuur bestaan nu uit 5
personen: Ita Homan (voorzitter), Janna Hulsof (secretaris), Miranda Bijsterveld (penningmeester),
Rudmer Veenwijk en Daan Oostindiën. We zijn blij met het nieuwe bestuurslid en met de
aanwezige leden. Bedankt!
Lid worden?
Om te kunnen blijven doen wat we doen en uw belangen goed te kunnen behartigen hebben we u
nodig als lid! Wij zijn gemotiveerd en ambitieus, maar zonder de inwoners zijn we nergens!
U geeft toch ook om Zoutkamp?
De contributie bedraagt € 8.- per jaar per huishouden.
Stuur uw aanmelding aan info@dorpsbelangenzoutkamp.nl of neem even contact op met een van
bovenstaande bestuursleden.

Nieuws van Speeltuinvereniging De Regenboog
Hallo inwoners, ouders, opa’s en oma’s en natuurlijk kinderen van Zoutkamp. Speeltuinvereniging
de Regenboog heeft een nieuw bestuur. Wij zijn Harmen Visser, Sandra Dijkstra en Esther van den
Broek. We willen heel graag met jullie de speeltuin omtoveren in een plek waar je weer fijn en
veilig kunt spelen.
Er is een heleboel werk te doen en daarom hebben we tijdens NLdoet een grote klussendag in de
speeltuin. Hiervoor zoeken we vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken. Ook
zoeken we jeugd die hun maatschappelijke stage wil doen in de speeltuin. Je kunt namelijk via
NLdoet punten krijgen voor je stage als je je opgeeft als vrijwilliger.
Op onze agenda staat:
-

NL doet op 20 en 21 maart. Twee dagen om de speeltuin weer aantrekkelijk te maken.
Donateurs en contributie lopen 2015
2de paasdag seizoensopening van de speeltuin. (Meer hierover in de volgende schudzeef)

Onze ambitie is om voor de seizoensopening de boel op orde te hebben zodat de speeltuin weer een
veilige speelplek is. Lijkt het je wat om van de speeltuin weer een fijne plek te maken? Meld je dan
aan als vrijwilliger!
Voor 2015 hebben we de contributie op €10,- per jaar gezet. Dit lijkt misschien veel maar vorig jaar
is er geen contributie gelopen dus moeten we dat nu compenseren. De contributie is voor alle
mensen die lid van de speeltuin willen zijn (gezinnen met kinderen).
Alle anderen die de speeltuin een warm hart toedragen kunnen donateur worden. Dit kan al vanaf
€5,- maar hier zit geen maximum aan!
Het bestuur is te bereiken via speeltuinderegenboog@gmail.com en er is een facebook-pagina in het
leven geroepen.
Wij hopen met z’n allen de speeltuin te behouden voor Zoutkamp!
Het bestuur: Harmen, Sandra en Esther.

Ja, ik wordt vrijwilliger/donateur of lid voor/van de speeltuin:
Naam:……………………………………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………..
Emailadres:……………………………………………………………………………….
Tel-nummer:……………………………………………………………………………….
Deze strook mag je inleven bij: Margrietstraat 5 of De Snik 24.
Natuurlijk kun je je ook via de mail of de FB-pagina opgeven.

Brandweer verslag 2014
Dag Zoutkampers. Zoals jullie gewent zijn in de eerste Schudzeef van het nieuwe jaar,
hier een bericht van de Brandweer van Zoutkamp. Hans Abbas heeft eind 2013 het
ploegchefschap aan ondergetekende overgedragen en afgesloten met een prachtige
bijdrage in de Schudzeef. Hierbij wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om Hans hartelijk
te bedanken voor de 10 jaar die hij de club met veel bezieling heeft geleid en ik ben blij dat hij voor
brandweer Zoutkamp behouden blijft als bevelvoerder en manschap. Hans was op 1 januari jl 30
jaar bij de brandweer, Gefeliciteerd! Hans zal nog veel langer verbonden blijven bij de brandweer,
want na 35 jaar heeft hij op 1 april 2014 zijn werkplek bij Garage Koning ingeruild voor een plek
als technische man bij de veiligheidsregio Groningen en is hij verantwoordelijk voor het technisch
onderhoud aan de brandweervoertuigen in het cluster Hogeland en het cluster Westerkwartier.
2014 was een enerverend jaar:
2014 was het eerste jaar dat de brandweer niet meer onder de gemeente viel maar onder de vlag van
de Veiligheidsregio Groningen met de nodige veranderingen die daar uit voortvloeiden. De
Veiligheidsregio Groningen bestrijkt de gehele provincie Groningen. Omdat heel veel
organisatorische zaken niet meer op gemeentelijk niveau maar op het niveau van de
veiligheidsregio worden geregeld, is het in een eerste jaar zoeken wie wat wanneer regelt. Gelukkig
bleven dingen ook gewoon doorlopen. De brandweer is nog steeds bereikbaar via 112, we hebben
volop geoefend, branden werden geblust en hulp werd verleend daar waar nodig.
Oefeningen :
Naast onze reguliere oefeningen hebben we ook een aantal specialistische oefeningen gedraaid
zoals het rijden met 4x4 in de Marnewaard, de meetploeg die normaal ingezet wordt voor het
meten van gevaarlijke stoffen bij een brand of ongeval heeft een oefenavond gehad specifiek voor
inzetten bij aardbevingen. We hebben geoefend met de brandweerboot, oa om met behulp van de
sonar zaken onder water op te sporen en we hebben een speciale thema oefendag gehad in
samenwerking met de Ambulance in het oefendorp in de Marnewaard. Daar hebben we de hele dag
samen met de ambulance verschillenden leerzame multidisciplinair beoefend.
Uitrukken:
Qua uitrukken was het een apart jaar. Gedurende het eerste half jaar waren er slechts 9 uitrukken,
inclusief de oud en nieuw brandjes. In het 3e kwartaal moesten we maar liefst 20 keer uitrukken en
met 7 uitrukken in het laatste kwartaal kwam het totaal op 36 uitrukken. In het overzicht op de
volgende pagina is het gehele overzicht te vinden. Tweemaal was er sprake van een grote tot zeer
grote brand: Op 10 september bij Sterkenburg op Lauwersoog, helaas konden we niet voorkomen
dat een deel van de nieuwe zaak te prooi viel aan de vlammen. Gelukkig zijn ze weer aan het
opbouwen. En op 15 oktober een grote brand bij de boerderij van Klaas Beukema op Menneweer.
Gelukkig konden we hier wel de schade beperkt houden en we hebben er een nieuwe vrijwilliger
aan overgehouden.

Overige zaken:
Met de Ol Striederdag, een zaterdagmiddag waarop we alle oud brandweermannen en -vrouwen
uitnodigen voor een gezellige middag waren we dit jaar waren we te gast bij de Stichting

Vrijwillige Bosbrandbestrijding Noord-Nederland te Niebert waar oa onze oude tankautospuit naar
toe is gegaan en veel ander materieel te zien is. Na afloop werd nog vrolijk nagepraat bij ons in de
kazerne.
We verwelkomen ook een nieuw blusploeglid in ons midden. Per 1 december 2014 maakt Hink
Horneman deel uit van onze blusploeg. Hij vervangt Andere Reker die door prive omstandigheden
afgelopen zomer afscheid heeft genomen. Verder hebben we op onze nieuwjaarsvisite na 8 jaar
afscheid genomen van Anne Visser. Anne woont in Marum en was werkzaam op de Lauwersmeer
kazerne en rukte in de week met ons uit als chauffeur, bevelvoerder of manschap. Op 18 december
hebben we hem tijdens een gezamenlijk oefening overgedragen aan het brandweerkorps Marum.
Anne bedankt. Intussen hebben we ook voor Anne een vervanger gevonden in de persoon van
Stefan Valkema uit Ulrum. Hij is werkzaam bij Klaas Beukema op Menneweer en zal na medische
goedkeuring aangenomen worden en samen met Hink de opleiding in gaan. Tot slot ben ik blij te
kunnen melden dat de Hoel weer werkt. Afgelopen zomer was er een lager uitgelopen waardoor de
boel gerepareerd moest worden. Gelukkig draait de Hoel weer als vanouds en kunnen we op
zaterdagmorgen om 11 uur het vertrouwde geluid over Zoutkamp laten schallen.
Namens het vrijwillig brandweerkorps Zoutkamp,
Peter Postma
Uitrukoverzicht 2013 / 2014
Datum
5-dec-13
28-dec-13
31-dec-13
31-dec-13
1-jan-14
3-jan-14
16-jan-14
8-mrt-14
7-apr-14
26-apr-14
13-mei-14
19-mei-14
3-jun-14
11-jul-14
16-jul-14
22-jul-14
23-jul-14
29-jul-14
2-aug-14
4-aug-14
8-aug-14
9-aug-14
25-aug-14
30-aug-14
1-9-2014
10-sep-14
10-sep-14
11-sep-14
11-sep-14
12-sep-14
15-sep-14
20-sep-14
24-sep-14
8-okt-14
15-okt-14
16-okt-14
16-okt-14
22-okt-14
28-okt-14
21-nov-14
31-dec-14

Plaats

Calamiteit

Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Ulrum
Kollumerpomp
Kollumerpomp
Lauwersoog
Zoutkamp
Ulrum
Lauwersoog
Zoutkamp
Lauwersoog/ Hornhuizen
Lauwersoog
Kollumerpomp
Ulrum
Houwerzijl
Vierhuizen
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp
Leens
Lauwersmeer
Westpolder/ Manrneweg
Leens
Zoutkamp
Lauwersoog
Lauwersoog
Lauwersoog
Lauwersoog
Ewer Zuurdijk
Kazerne Zoutkamp
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp
Vierhuizen
Zoutkamp
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp
Lauwersoog
Zoutkamp

P 2 Stormschade PANSERWEG ZOUTKAMP 010131
P 2 Dienstverlening ONBEKEND ZOUTKAMP 011431 Sleepboot Willem
Consignatie Oud en Nieuw
P 2 Buitenbrand LEENSTERWEG/KLAAS LUIDENSSTRAAT ULRUM 011431
P 2 Afval/Rommel brand JAKOB DE GRAAFSTRAAT KOLLUMERPOMP 024431 011431
P 2 Containerbrand JAKOB DE GRAAFSTRAAT 4 KOLLUMERPOMP 024431 011431
P 1 Scheepsbrand Haven Lauwersoog HAVEN 2 LAUWERSOOG 011431
PAC Brandmelding WL van Nassau kazerne gebouw 6
Gebouwbrand (dak) Elensterweg 10 Ulrum
P 2 Dier in problemen (schaap) HAVEN LAUWERSOOG 011431
P1 OMS 158463 - STRANDWEG - ZOUTKAMP - 13-05-14 10:57 Post: Zoutkamp
P 2 Dier te water (schaap) ONBEKEND LAUWERSOOG 011431 Kwelder
Buitenbrand thv strandpaviljoen Meerzicht Strandweg Lauwersoog
P 2 Dier te water (koe) FOIJINGAWEG 136 KOLLUMERPOMP 011431
P 2 Buitenbrand ONBEKEND ULRUM 011431 Borgweg nabij school
Koeien van drinkwater voorzien
P 1 Ongeval (Aardgas lekkage) Torum boerderij WESTPOLDER 3 VIERHUIZEN 011431 011432
P 1 OMS Alarm Heiploeg PANSERWEG 14 ZOUTKAMP 011431 011332
P 2 Brand bijgebouw Staatsbosbeheer Lauwersmeer th DE RUG 1 LAUWERSOOG 011431 024231
Wegdekreiniging na ongeval Panserweg Zoutkamp
P 2 Berm/ruigte brand N361 28,1 LEENS 011431 Loos alarm verkeerde locatie
P 1 Schip/watersp. in problemen LAUWERSMEER LAUWERSOOG 011431 011414
P 1 VKO (Zwaar voertuig,auto) MARNEWEG LAUWERSOOG 011431 024272
P 2 boombrand Rabobank Leens BREEKWEG 2 LEENS 011431
P 1 OMS Alarm Heiploeg PANSERWEG 14 ZOUTKAMP 011431
P 1 Woningbrand Sterkenburg Vis en garnalen HAVEN 9 LAUWERSOOG 011431
P 2 Nacontrole / Afblussen HAVEN 10 LAUWERSOOG 011431
P 2 Nablussen HAVEN 10 LAUWERSOOG 011431
P 2 Nablussen Sterkenburg Vis en garnalen HAVEN 9 LAUWERSOOG 011431
P 1 Ongeval (Aardgas lekkage) EWER 17 ZUURDIJK 011431
Schoonmaak 1431 nav uitruk Sterkenburg
P 1 Woningbrand CHURCHILLWEG 44 ZOUTKAMP 011431
P 2 dreigt schip te zinken Haven Lauwersoog Haven 2 Lauwersoog 011431
P1 Gebouwbrand Koninklijke Marechaussee Panserweg N388 9 Zoutkamp 011431
P 1 Brand Industrie/agrarisch (agrarisch bedrijf) Menneweersterweg 2 Vierhuizen 011431
P1 OMS Handmelding WL van Nassau Gebouw 3 Strandweg 21 Zoutkamp 011431
P1 VKO Zoutkamperweg Niekerk De Marne 011431
P3 Wateroverlast Restaurant Visafslag Lauwersoog Haven 1 Lauwersoog 011431
P 1 OMS Alarm Koninklijke Marechaussee Panserweg - N388 9 Zoutkamp 011431
P 2 Dier in problemen (paard) Strandweg Lauwersoog 011431
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