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Voorwoord
Hallo dorpsgenoten, hier is hij dan de tweede uitgave van de schudzeef van 2015. Ook nu hebben
we weer ons uiterste best gedaan om de schudzeef te vullen met de nieuwste nieuwtjes en leuke
activiteiten van o.a. het ontmoetingspunt, en een leuke sportmarkt van sportdorp zoutkamp. Verder
hebben we het vervolg verhaal over de tweede wereld oorlog voor u. Ook nu weer willen we jullie
vragen om vooral uw kopij te blijven sturen naar schudzeef@gmail.com. Wij wensen jullie veel
lees plezier. De redactie

De Ouderenraad van de Gemeente de Marne nodigt uitvoerenden en belangstellenden van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning uit voor een lezing van: Betsy de Keizer ‘De Charme van het
ouder worden’. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Theemuseum in Houwerzijl op 29 april van
14.00 tot 16.00.
Betsy de Keizer Senior Wonen is van professie makelaar. In haar lezing komt aan de orde hoe
belangrijk het is om de regie over het eigen leven te houden. En dat de techniek (domotica) het
mogelijk maakt om langer comfortabel in het eigen huis te kunnen blijven wonen. Domotica
betekent woonhuisautomatisering. Daarbij kunnen allerlei automatiseringssystemen met elkaar
worden verbonden. Domotica geeft comfort, flexibiliteit, efficiency en vrijheid.
Betsy de Keizer geeft in haar lezing eveneens praktische tips over hulpmiddelen die de
zelfstandigheid van ouderen kan ondersteunen en vergroten.
Vanwege de beperkte ruimte in het Theemuseum is het belangrijk u aan te melden bij;Dineke Mik,
dmikbin@ziggo.nl of 0595-571395
Hallo dorpsgenoten!
Zaterdag 22 augustus is het weer zover! Zoutkamp Beleeft ‘t 2015!
Het programma voor deze dag wordt later in het jaar bekend gemaakt maar houdt u vooral deze dag
vrij in uw agenda! Maandag 30 & dinsdag 31 maart zullen we met zakjes paaseitjes langs de deuren
gaan. Door de aankoop van een zakje paaseitjes helpt u mee om deze dag weer mogelijk te maken!
De zakjes zijn 2 euro per stuk en bevatten een mix van melk,puur en witte chocolade. Bent u niet
thuis en wilt u graag een zakje kopen? U kunt uw zakje paaseitjes ook kopen bij Jannie Knol,
grachtstraat 9. Alvast bedankt! Groeten, Organisatie Zoutkamp Beleeft ‘t
Koningsdag
Maandag 27 april is het koningsdag! Deze dag wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd
rondom de ‘oude kerk’ . Tijd: 10.00 tot 15.00 uur. Opgeven kan via Jannie Knol telefoonnummer:
0595-571149

Kanttekening bij een document van de NBS
In de boedel van mijn ouders vond ik enkele jaren geleden het hier afgedrukte document. Het is een
passeerbiljet getekend op 2 mei 1945 door de commandant van de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten (NBS) in Ulrum.Graag wil ik iets vertellen over de achtergrond van dit stuk.
Mijn vader, Jacob van Oosterom, ging samen met mijn grootvader, Harmannus Jan van Oosterom,
op 2 mei 1945 naar Delfzijl om het gezin van zijn zuster Foktje Visser- van Oosterom en Evert
Visser te helpen met het herstel van hun door de oorlogshandelingen beschadigde woning. Alle
ruiten waren stuk.
Het dubbele glas werd uit de ramen van het huis van opa en oma Van Oosterom aan de
Stationsstraat 5 in Zoutkamp gehaald. Dit namen ze mee naar Delfzijl. Verder hadden zij ook nog
wat timmergereedschap en meubelen bij zich. Mijn vader kreeg de onderstaande verklaring dat hij
als goed vaderlander bekend stond en door mocht reizen naar Delfzijl.
In mijn herinnering gebruikten zij als vervoermiddel een kleine rode vrachtauto met open laadbak.
Enkele jaren geleden vroeg ik aan mijn tante Geertruida Frouwina van der Ploeg-van Oosterom en
haar nu overleden man Rienk van der Ploeg of dit
juist was.
Zij bevestigden mijn verhaal. Het was een
vrachtauto van de firma Van der Ploeg.
Deze vrachtauto was tijdens de laatste oorlogsjaren
“ondergedoken” o.a. bij de firma Luit in Wehe den
Hoorn en op een boerderij. Mijn herinnering was
dus in overeenstemming met de werkelijkheid.
Trijntje van Spanning-van Oosterom
tvanspanning@scarlet.nl
070-3251310

Foto’s en filmpjes van vroeger
Voor de website van Pinksteren ben ik op zoek naar foto's en/of filmpjes van vroeger. Hierbij doel
ik op foto's van bijvoorbeeld het binnenhalen van de Garnalenkoningin, de Garnalenkoningin zelf,
de gehele vloot of van andere activiteiten tijdens het Pinksterweekend. Heeft u leuke foto's of
filmpjes, dan mogen deze naar stephanie_2706@live.nl gemaild worden. Bij voorbaat dank.
Groetjes Stephanie Muller

Pret op de ijsvrije ijsbaan
Aangezien het toch geen winter wil worden hebben 2 jeugdige
inwoners van Zoutkamp een creatieve oplossing bedacht, nl op
een vlot over de ijsbaan varen. Ilse Rispens en Skeg Broere
hadden in de vakantie hiermee de grootste pret.
(foto en tekst Fotoveen)

Een kijkje in de wereld van de Waddenzee visserij
Het Centre for Development Innovation (CDI), onderdeel van Wageningen UR, verzorgt jaarlijks
een 3-weekse training op het gebied van visserijbeheer. De deelnemers zijn allen in eigen land
werkzaam in de visserij, met name in de overheid, universiteiten of in niet-gouvernementele
organisaties. Als vast onderdeel laten we de cursisten kennis maken met de visserij sector in
Nederland. Dit jaar hoopten we wat meer te leren van de garnalenvisserij op de Waddenzee.
Op zondag 9 November vertrokken we met 18 deelnemers uit 12 verschillende landen waaronder
Bangladesh, Kenya, Ethiopia, Thailand, Indonesië en Guatemala, naar Zoutkamp. Daar
aangekomen werden we rond geleid in het Visserijmuseum en maakten we kennis met de
geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij. De cursisten kregen eerst een uitleg
over het dynamische landschap van de Waddenzee en maakten kennis met de visserij, de schepen
en het vistuig. Het vissershuisje achter het museum bleek een hit en is veelvuldig gefotografeerd.
Na dit leuke bezoek onder leiding van een oud visserman zijn we naar Palingrokerij Postma
gewandeld. Gaele Postma gaf op zijn boot uitleg over het vangen van paling en de uitdagingen
binnen de paling visserij. Binnen hebben we gekeken naar het roken van paling waarna we onder
genot van een kop chocolademelk verschillende producten van het familiebedrijf geproefd hebben.
Vanuit Zoutkamp zijn we naar Dokkum vertrokken waar we in het centrum aan de gracht
overnachten en genoten van een heerlijke maaltijd en een slok Bonifatius bitter.
Maandag stond de dag in het teken van de garnalenvisserij op de Wadddenzee. Na een heerlijk
ontbijt gingen we op pad. De eerste stop die dag was de Waddenvereniging in Harlingen. De
Waddenvereniging wil, samen met betrokkenen, komen tot een integraal visserijbeheer, waarbij
vissers, natuurorganisaties en overheden nauw samenwerken. De verschillende visserijen in de
Waddenzee en de rol die de waddenvereniging daarin speelt werden gepresenteerd. Voorbeelden
van beheersmaatregelen, succesvol en sommige minder succesvol werden beschreven. Het belang
van wetenschappelijke informatie voor het komen tot een meer ecosysteembenadering voor het
beheren van de visserij in dit beschermde gebied en het belang van samenwerken van verschillende
partijen, zoals rijks- en provinciale overheden, vissers en wetenschapper werd benadrukt. Dit
leverde een interessante discussie op met en tussen de cursisten die een aantal van deze problemen
en uitdagingen herkenden uit eigen werkgebied. Na een lunch, met vis uit eigen land reden we terug
naar Dokkum waar de rest van de middag tijd was ingeruimd om het historische centrum te
verkennen.
Op de laatste dag van het bezoek stond er in de ochtend een bezoek gepland aan de visafslag in
Lauwersoog. Tijdens het ontvangst met een kopje koffie werd een film getoond over het hoe en wat
van de garnalenvisserij in de Waddenzee. Dit werd gevolgd door een rondleiding in de visafslag.
We maakten kennis met de moderne apparatuur die snelle verwerking van de garnalen en vis
mogelijk maakt. De HAACP certificering en de intentie om door middel van geboden diensten
meerdere klanten aan de afslag te binden werd besproken. Op naar de veiling… waar het veiling
systeem en de digitale veilingklok werden uitgelegd en de cursisten zelf konden ervaren hoe het is
om via de veiling een partij garnalen te kopen. Een goede prijs krijgen viel nog niet zo mee. En
toen was het tijd te laten zien we de beste garnalenpeller van de groep was. Na een korte
demonstratie mochten de cursisten zelf proberen de garnalen van hun schaal te ontdoen. De
Indonesische dames bleken het meest behendig te zijn. Uiteraard werd er ook geproefd van de
Hollandse garnalen.
Na een lunch van kibbeling, hadden we afgesproken met Johan Rispens, een garnalenvisser op de
Waddenzee. Hij vertelde ons hoe hij de visserij was ingerold en deelde zijn ervaringen met het
garnalen vissen in de Waddenzee en de uitdagingen die er liggen. Hij gaf aan dat het niet altijd
makkelijk is om de belangen en interesses van alle betrokkenen bij elkaar te brengen maar

benadrukte het belang om zulke gesprekken aan te blijven gaan. Ook had Johan duidelijke ideeën
over de toekomst van de garnalenvisserij in de Waddenzee, de balans tussen natuur en visserij en
beheersmaatregelen die hiervoor relevant zijn. Johan ’s kijk op de garnalen visserij leidde tot een
enerverende enthousiaste discussie met de cursisten. En gezien het feit dat de cursisten, die een
temperatuur van boven de 30 C graden gewend zijn, twee uur in de koude wind op de kade bleven
staan gaf aan dat deze ontmoeting erg de moeite waard was. Vanaf hier willen we iedereen hartelijk
danken dat we even mee mochten kijken in de wereld van de Nederlandse visserij. Het was een
interessante en leuke ervaring!
Ingrid Gevers
Aquatic Resource Management
Bedankje
Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitatie, die we mochten ontvangen bij ons 50 jarige
Huwelijksfeest. Onze dank daarvoor. Betto en Alli Bolt.
Aan alle leden hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering van de uitvaartvereniging “De
Laatste Eer” te Zoutkamp
JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” TE ZOUTKAMP
OP DONDERDAG 9 APRIL IN GEBOUW ’T ANKER
VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP
AANVANG 20.00 UUR
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen van de vorige vergadering
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascommissie mevr. B Zwart- Koolstra en mevr. H.D. Postma-Lap
6. Benoeming nieuw kascommissielid
7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar dhr. J. Mollema
8. Pauze
9. Evaluatie instellen individueel lidmaatschap DLE en bijbehorende contributie aanpassing .
10. Mededelingen en w.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting
Het bestuur:
Dhr. R.G. de Vries (voorzitter)
Dhr. P.M. Postma (secretaris)
Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester)
Dhr. J. Mollema
Dhr. J.B. Zijlstra
Vriendelijk doch dringend verzoek aan de Leden:
Als er een verandering plaatsvindt in de gegevens of in de gezinssituatie (bijvoorbeeld:
adreswijziging of geboorte ), WILT U DIT AUB DOORGEVEN AAN DE
PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via zoutkamp@fedgron.nl. Vanaf 18 jaar dient men
zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit email adres. Het bestuur wijst u erop dat indien
mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging, er bij overlijden ook geen uitbetaling kan
plaatsvinden.

Nieuws vanuit Sportdorp Zoutkamp
Zoals jullie inmiddels weten is Zoutkamp sinds november 2014 een 'Sportdorp'.
Een Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een
wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker
te laten sporten. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. Het
sportaanbod wordt vernieuwd, sportactiviteiten of –modules worden aangeboden, drempels van
lidmaatschap worden weggenomen en men kan flexibel sporten.
Wij willen jullie bedanken voor de enquêtes die jullie hebben ingevuld! Uit de evaluatie van de
ingevulde enquêtes hebben wij een goed beeld gekregen over de sportbehoefte in het dorp. Met
deze gegevens gaan wij proberen nieuw sportaanbod op te zetten en natuurlijk waar mogelijk het
bestaande sportaanbod uit te breiden.
Er zal op 30 mei van 14.00 - 16.00 uur een ‘sportmarkt’ plaatsvinden. Op deze markt kunnen jullie
meedoen met diverse sporten en zullen er verschillende workshops plaatsvinden.
We zijn nog druk bezig met de invulling van deze dag, maar we beloven dat het erg leuk zal worden
voor jong en oud!!
Met sportieve groet, Bestuur Sportdorp Zoutkamp Andries Zuidersma,Daan Oostindiën,Marijke
Stol,Harmannus van Oosterom,Frederike van Oosterom,Jack Kamminga en Joyce HornemanSchuitema

Garnalenmorgen op de Soltecampe
Vrijdagmorgen 13 maart gingen de garnalenkoningin en ondergetekende naar de basisschool, om
het verhaal van de visserij en de taak van de koningin te vertellen. We hadden gekookte garnalen,
rauwe garnalen, Noorse garnalen, bot, schar, ansjovis, spiering, e.d. mee. Dit kwam allemaal op de
tafel van juf Sas in groep 3 en 5. Nou dit was eerst al een feest, allemaal spannend en ook een
paar garnalen die nog levend waren dat was het helemaal! Even ruiken kinders wat is dit,
mmm; komkommer ja, maar hoe kan dat; hoe heet hij? Juist spiering. Welke vis heeft oranje
stippen? Juist schol. Hoe kan het dat de stekelbaars nou op het strand van Schier zwemt en met
drie week in de tochtsloot achter de school naar eten zoekt? Allemaal leuke verhalen
om antwoordt op te geven. Ook kwam er een vraag: Hoe kan het dat een boot blijft drijven? Eh
ja goeie vraag, nou geef hier maar even antwoordt op .
Marloes de garnalenkoningin van 2014 gaf haar presentatie, ook hier waren de kinderen van
onder de indruk. Hoe wordt je koningin, hoelang mag je niks zeggen, wie zijn de bloemenmeisjes,
wat moet de koningin doen. Nou op de waddendag in
Groningen moest ze de garnaal promoten,
ook vertelde ze dat de eerste koninginnen voor 3
jaar een contract hadden, ook voor mi was dat nieuw,
dat ons toenmalige dokter quee dit feest op poten
zette om een startschot te geven voor het
nieuwe seizoen voor de garnalenvissers
Ondertussen pelden de kinderen garnalen en hoorden
we toch nog dat er kinderen op Zoutkamp voor het
eerst een garnaal in hun mond hadden. Voor de een

mmm lekker, voor de ander bllleee. Hierna gingen we naar groep 4,5,6 Marloes deed haar
verhaal i.v.m tijdsdruk eerst. Ook deze kinderen in het bijzonder de meiden waren heel
geïnteresseerd. Hierna nog een vissersverhaal, met deze groep ook beetje meer de problematiek die
de vissers boven het hoofd hangt benadrukt. Dat we graag blijven vissen en dat we ook jullie
de kans kunnen geven om het oranje goud uit de Noord en Waddenzee te kunnen halen; ,hetzij
met regels ,als daar maar mee te leven valt lukt dat ook wel ,ons motto "kerk mid,n ien dorp
loat,n " maw ieder een beetje water bij de wijn doen dan komt het goed.Na afloop kregen
de kinderen een info krantje mee van Pelle de garnaal. Dit is mogelijk gemaakt door project
'kleur aan de frieze garnaal '. Als we terug kijken zien we een geslaagde morgen achter ons.
Deze morgen werd er ook gefilmd door Nina en Karlijn, deze dames maken een
documentaire over Zoutkamp en de garnaal een film van 25 min en wordt 7 juni in Utrecht
getoont. Spannnend dus! Met vriendelijke groet J. Rispens ZK18 Liberty
Berichten uit het Ontmoetingpunt.
De komende periode zijn er de volgende activiteiten gepland:
1 April, Paasmaaltijd, aanvang 17.00 uur , kosten € 7.50
27 April , Koningsdag, we maken er een feestelijke koffieochtend van, kom gerust even binnen
en laat je verrassen, er is T.V. aanwezig dus van de koningsdag bezoeken hoeft U niets te missen.
5 Juni Fré Schreiber komt in het Ontmoetingspunt, nadere info volgt maar zet deze data in de
agenda. Dan zijn er de koffieochtenden van maandag t/m donderdag van 9.30 – 11.00 uur, loop
gerust eens binnen, alle inwoners van Zoutkamp zijn van harte welkom. Dan is er de 1e maandag
van de maand kaarten maken, aanvang 13.00 uur. Tevens hebben wij een leuke verzameling
boeken , die kun je lenen om te lezen, dus loop gerust eens binnen tijdens de koffieochtenden.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joke de Wit, 401995, of Lies Visser 401834

Kegelhuis de Zeearend Zoutkamp
Zaterdag 4 april paas bingo met super ronde

Zaterdag 11 april
Voorjaars party
Mmv

Mooi wark
Voorverkoop aanbevolen ivm
Verwachte drukte
(volgende bingo zaterdag 2 mei)

Middenstand Zoutkamp in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog (2)
De middenstand in Zoutkamp in de jaren rond de Tweede Wereldoorlog. Spuistraat (correctie en
aanvulling).Allereerst een correctie: het meisje dat destijds dodelijk verongelukte onder de truck
van de water brengende militairen heette Grietje de Boer en was niet een kindje van de familie
Wolters. Beide heren waren chauffeur bij de Marnedienst. Vandaar misschien de verwarring. Er
zijn heel wat reacties op gekomen. Bedankt daarvoor. Om dergelijke fouten te voorkomen laat ik
mijn stukjes altijd door een paar mensen lezen, maar in dit geval had ik in een eerdere versie geen
naam genoemd. Toen ik het echter doorgaf naar de redactie bedacht ik me dat de ouders al lang
waren overleden en dat ik wel de naam kon noemen. Niet weer doen dus. Er zit echter nog veel
meer tragiek achter deze zaak.
Ten tijde van het ongeluk woonde de familie de Boer aan de Parallelstraat naast Lukkiens gangetje.
Ze zijn toen vrij spoedig naar het eind van de Churchillweg (Nije Hoezen) verhuisd. Ook daar sloeg
echter het noodlot toe. Hun volgende kindje, Broertje, werd daar dodelijk geschept door een auto
toen het op zijn stepje van het bruggetje van overbuurvrouw Iepie kwam rijden. Hoe tragisch en
wreed kan het leven soms zijn! Gelukkig heeft het echtpaar de Boer later nog 3 gezonde dochters
gekregen, weer een Grietje, Joke en Wilma, die gelukkig en voorspoedig zijn opgegroeid.
Verder wil ik in verband met deze stukjes nog eens wijzen op het schitterende boek van Wim
Mollema: ‘Zoutkamp, een wandeling door de geschiedenis’. Als je dit boek naast mijn verhaaltjes
legt gaan deze mensen echt weer leven. En er is immers een gezegde dat luidt: ‘Je bent pas echt
dood als er niet meer over je wordt gepraat’. Zo zie je bijvoorbeeld in dit boek Jan Blikje (Jan
Faber) heel vergenoegd met een shagje in de mond zijn visjes bakken. En bij de leugenbank zie je
Tjip Faber met zijn bijna 100 jaar nog kaarsrecht in zijn stereotype houding staan. Daarin was Tjip
echt een uitzondering, want de meeste oude mannen liepen krom van het harde werken of van de
reumatiek. Oude Willem Kramer bijvoorbeeld was zo rond als een hoepel. Dat waren nog mensen
die met een spade sloten hadden gegraven! Zulk een klus werd dan per meter aangenomen.
Mensenmoorden was het. Vaak konden die oude mannen dan niet meer op een fiets komen.
Ze namen dan een fiets met een verlengde achteras. Bij het opstappen zetten ze dan een voet op die
as en al steppend maakten ze dan snelheid om zo op het zadel te komen.
Dat was een heel koddig gezicht. (Kramer staat trouwens ook in het boek). Volgens mij staat die
bewuste fiets van Kramer nog bij Wim Visser (kleinzoon) in de tuin. Maar niet alleen door
graafwerk werd je krom. Matthijs van der Ploeg (De opa van!) bijvoorbeeld liep ook heel krom en
dat kwam vast niet van het lanterfanten. Volgens mij moeten die mannen en vrouwen (vergeet die
niet) veel pijn hebben geleden, want van ‘striekers’ hadden ze in die tijd nog nooit gehoord. En
bovendien hadden ze er het geld niet voor over.
Volgende keer gaan we verder met de middenstand in de Dorpsstraat. Daarbij komen ook nog een
paar prachtige figuren voorbij. Voor tips en correcties houd ik mij graag aanbevolen. Vooral als er
veel reacties komen is het best leuk werk. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een reactie van een kleinzoon
(zoon van dochter Grietje) van Tjip en Kee en die had nog nooit van Sipke gehoord. Sipke, de
schillenboer, was trouwens een broer van Tjip en geen kind van hem en Kee. Zo ging dat vroeger.
Je moest voor je ouders en/of ongelukkige broers en zusters zorgen. Er waren toen nog geen
tehuizen.
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) (0653 653 33)

Maritieme schilderijen Peter Sterkenburg in Visserijmuseum Zoutkamp
In het Visserijmuseum aan de Reitdiepskade in Zoutkamp is van 1 april tot en met
31 oktober de expositie "Met de zee verbonden" te zien. De expositie bestaat uit diverse werken van
maritiem schilder Peter Sterkenburg (1955-2000). Hij heeft schilderijen van Zoutkamp en een
gedeelte van de Zoutkamper vloot gemaakt. De schilderijen die in het Visserijmuseum te
bezichtigen zijn, komen uit de collectie van Matthijs van der Ploeg.
Peter Sterkenburg, afkomstig uit Harlingen, is zonder twijfel één van de voornaamste Nederlandse
maritieme schilders van de twintigste eeuw. De waardering die zijn werk met name in de laatste 10
jaar van zijn leven oogstte, deed hem goed, maar door zijn bescheiden karakter bleef hij liever op de
achtergrond. Hij had niet zo’n behoefte aan publiciteit. Alles wat hij toen maakte, werd toch binnen
de kortst mogelijke tijd verkocht. Zo valt het te verklaren dat zijn werk in Nederland alleen in kleine
kring bekend is. Het Visserijmuseum verwacht dat deze expositie daar verandering in zal brengen
en dat zijn prachtige schilderijen spoedig bij een groter publiek de waardering zullen krijgen die ze
al vele jaren verdienen.
De Friese kunstenaar was in de laatste jaren van zijn leven zo succesvol dat zijn schilderijen al
verkocht waren voordat hij ze klaar had. Op een lijstje aan zijn kastdeur stonden de vele speciale
opdrachten die hij ooit nog eens had moeten maken. Zijn werken zijn over de hele wereld verspreid
en vormen een bron van genoegen voor de gelukkige bezitters. In de 26 jaar dat Peter Sterkenburg
als beroepsschilder werkzaam is geweest, wist hij zich een techniek eigen te maken
die uniek en duidelijk herkenbaar is.
Matthijs van der Ploeg kwam in contact met de schilder en merkte dat deze zijn wensen kon
vertalen in een schilderij. Uit het contact groeide een samenwerking
die leidde tot de vervaardiging van een aantal grote olieverfschilderijen. Vissersschepen werden op
zee, tijdens de visvangst of droog gevallen op het wad vereeuwigd. Ook bijzonder zijn de
havengezichten van het vissersdorp Zoutkamp.
Het Visserijmuseum is er dan ook trots op de schilderijen te mogen exposeren,
zodat ze vanaf 1 april te zien zijn voor een breed publiek.

Vervolg Zoutkamp nu en in de toekomst
6 Maart is er weer een bijeenkomst geweest. Veel mensen en verenigingen waren aanwezig en de
sfeer was goed. Er zijn al onderlinge samenwerkingen van clubs en dorpsbelangen waarneembaar.
Dorpsbelangen zal het contactorgaan zijn tussen inwoners van Zoutkamp en gemeente de Marne.
Via www.zoutkamp.net is er van alles te lezen over Zoutkamp zodat iedereen op de hoogte kan zijn
van alle activiteiten. Goede ideeën zijn geopperd en er werd hulp gevraagd door diverse personen
en er werd gelijk naar oplossingen gezocht.
Een ieder was het er wel over eens dat ondanks dat er voorzieningen verdwenen zijn we moeten
zorgen dat Zoutkamp leefbaar blijft voor iedereen van jong tot oud.
Al met al een nuttige en gezellige avond die zeker een vervolg gaat krijgen.
In juni wordt er weer een bijeenkomst georganiseerd, dus houd www.zoutkamp.net in de gaten. Een
ieder die is geïnteresseerd is van harte welkom .

Noaberschap in Zoutkamp?
Is dit wat voor u? Een nog te realiseren- en uit te werken plan op het oude Heiploegterrein bedacht
door Jacob Jelle Tuma. Een sociale woonvorm bedoelt voor ca 60 plussers, voor wie hun huidige
woning te groot wordt maar die zich nog te vit en vitaal voelen om naar de Noorderschans te gaan
verhuizen. Bewoners moeten bereid zijn elkaar te helpen als dat even niet meer gaat bv. door ziekte.
De intentie is de huizen zelfvoorzienend te maken. Een geluidswal van zonnepanelen zou de
overlast van het gemaal tegen moeten gaan.
Van toekomstige kopers of huurders wordt een stukje maatschappelijke participatie verwacht. Zorg
voor elkaar en elkaar helpen of te wel: Noaberschap. Daarom is er ook een gemeenschappelijke
schuur waarvan alle bewoners een sleutel hebben. Eigenlijk dus een dorpje op zich. De huizen
zouden gebouwd moeten worden in oude stijl maar met nieuwe materialen. Ook moet hier plek
komen voor de nieuwe aula. Deze zou dan via de Beatrixstraat een toegang krijgen met
parkeerplaatsen voor bezoekers. De vraag van Jacob Jelle aan u is: Is dit wat voor u? Heeft u
aanvullingen of ideeën? Hij wil heel graag weten hoe u hier over denkt. Neem dan contact op door
te mailen naar jeejeezk@hotmail.com

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan John Sloot. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam: J.D. Sloot
Geboortedatum: 28-07-1979
Geboorteplaats: Groningen
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 28-07-1979
Burgerlijke staat: Gehuwd
Familie : Vrouw en 4 kinderen
Huisdier(en): Garnalen
Karaktereigenschappen: Eerlijk en zorgzaam
Opleiding: Mavo vmbo, mbo Electro techniek
Beroep: Service engineer en fotografie
Hobby’s: Fotograferen en techniek
Favoriet tv-programma : Hart van Nederland
Muziekgenre: Pop, casual
Lekkerste gerecht: Stamppot met garnalen
Vakantiebestemming: Gran Canaria
Bewondering voor: Mensen die zichzelf blijven
Mooiste moment in je leven: Geboorte van de kinderen
Grootste wens: Nog lang te mogen genieten van alles en alle dierbaren om mij heen
Levensmotto: Geniet van het leven
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Baron Airbrus Jack Swijghuisen

Zwembad de Marne en Omstreken.
Het begint er al weer een beetje op te lijken; de zomer komt er aan!
Bij en om het zwembad zijn de voorbereidingen al weer in volle
gang. Er wordt gepoetst en geschrobd, gewied en geverfd…. En
dat allemaal om weer te kunnen genieten van een frisse duik.
Lekker hoor; goed voor je conditie. Op 2 mei gaan de hekken weer
open. Formulieren voor de voorverkoop van abonnementen en
leskaarten kunt u downloaden van de website,
www.zwembaddemarne.nl Eventueel kunt u ze ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis. De
formulieren voorzien van gegevens en pasfoto’s kunnen worden ingeleverd op 14 en 15 april van
13.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. Er is een pinautomaat aanwezig. 2015 is voor het
zwembad een jubileumjaar; het is namelijk 50 jaar geleden dat het bad geopend is. Natuurlijk gaan
we dat vieren. Om te beginnen krijgt iedereen die een abonnement koopt een leuke tas aangeboden
van de gemeente de Marne.Vorig jaar is het diepe bad voorzien van een afdekdeken en ook het
ondiepe bad zal er nog van worden voorzien. Het water koelt daardoor ’s nachts minder af….en dat
scheelt in de energiekosten. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die helpen bij het schoonhouden van
de kleedruimtes en bij het onderhouden van de tuin. Maar… we hebben altijd plaats voor meer
enthousiaste mensen.Vindt u het ook belangrijk dat het zwembad blijft bestaan? Meldt u dan aan
als vrijwilliger of vriend! U bent van harte welkom.
We hopen op een heerlijke zomer met veel zwemplezier. Graag tot ziens in het zwembad.
Namens het stichtingsbestuur, Mieke Knol, secretaris

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
Het dijkgebied
Afgelopen 16 februari is een delegatie van gemeente De Marne langs geweest om de problematiek
rondom ons dijkgebied te bekijken.
Aanleiding van dit bezoek is een kritisch fotoverslag van Dorpsbelangen over de algehele
'verloedering' van dit gebied. Er is veel stuk, overwoekerd, verboden toegang, slecht toegankelijk of
slecht gerestaureerd. Het foto verslag is te downloaden via onze website:
http://www.dorpsbelangenzoutkamp.nl/publicaties/
We willen graag verder met de punten uit dit document, daarvoor hebben we de volgende
hoofdpunten er uit gelicht:
- Zeer slechte staat Hunsingosluis en omliggend gebied.
- Verzakking en scheuren sluiswachtersverblijf.
- Reitdiepssluis weer toegankelijk maken en verder herstellen met authentieke elementen.
- Sterk verminderden aantal verbodsborden.
- Algehele aanzien verfraaien. (snoeien, schoonmaken en repareren. Straatwerk netjes,
basaltblokken zichtbaar, etc.)
- Zichtbaar maken de Muralt en dijkbescherming de schuttersputten.
Graag horen ook van u wat u belangrijk of juist minder belangrijk vind!
Taken Dorpsbelangen
Tijdens de twee afgelopen dorpsbijeenkomsten in ’t Anker is naar voren gekomen dat het
Dorpsbelangen wordt gezien als een belangrijke organisatie (mooi! Vinden wij ook!). Er is ook
(opbouwende) kritiek; zo besteden we niet genoeg aandacht aan communicatie en moeten we een
centrale rol gaan spelen tussen alle stichtingen en verenigingen in Zoutkamp.
Met deze punten zijn we al vroeg dit jaar aan de slag gegaan. Zo hebben we al goede gesprekken
gehad met het team achter de Sinterklaasintocht (Alfred Buitjes en Hillechien Zuidersma) en een
delegatie van v.v. Zeester.
Wij gaan hiermee door, maar door het grote aantal stichtingen en verenigingen in Zoutkamp kan dat
natuurlijk even duren. Lijkt een dergelijk gesprek u ook zinvol? Neem dan contact op en dan
plannen we een datum.
Om de communicatie en bekendbaarheid te verbeteren hebben we sinds kort een website:
www.dorpsbelangenzoutkamp.nl en een Facebookpagina: facebook.com/DorpsbelangenZoutkamp
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.

Avond4daagse 2015:
De startplaatsen zijn dit jaar als volgt:
Ma 20 april Sportpark Ulrum
Di 21 april Sportpark Zoutkamp
Wo 22 april Dorpshuis Vierhuizen
Do 23 april Sportpark Leens
Vr 24 april
Sportpark Kloosterburen
De inschrijfgelden zijn als volgt: P.p voor 4 avonden,€ 4.00 Per persoon 1 t/m 3 avonden € 3.00
De 10 km.lopers mogen beginnen tussen 17.30 en 17.45 uur
De 5 km.lopers mogen beginnen tussen 17.45 en 18.00 uur
(Op vrijdagavond start de 5km lopers om 18.00-18.15)
Alvast veel wandelplezier, Dia, Hetty
Dia Werkman
Hetty Kooi
Singel 64
Leensterweg 6
9971CK Ulrum
9971EC Ulrum
Tel. 0595-402855
Tel. 0595-401640
avond4daagsevvsv@gmail.com
Afgescheept; een documentaire over Zoutkamp
Een documentaire over Zoutkamp en de garnalenvisserij. Dat was het plan. Maar voordat we daar
mee aan de slag konden hadden we nog een aantal hordes te overwinnen. Vanuit de School voor
Journalistiek in Utrecht maken wij, Nina van Oostrum en Carlien Bootsma, een documentaire. Het
vak Campusdoc kent een strenge selectie; aan het excellentieprogramma wilden 40 mensen
meedoen, terwijl er maak plek was voor 16.
Wij wilden niets liever dan deel uitmaken van de mensen die een documentaire mochten maken, het
is altijd onze droom geweest om een langer verhaal te maken met meer diepgang. En dus zaten we
dagen in de zomervakantie te brainstormen. Wat wordt ons onderwerp? Allerlei onderwerpen
kwamen voorbij; plastische chirurgie of toch iets over kindereuthanasie? Alle ervaringen en
verhalen uit eerder gelopen stages werden langsgegaan. Waarmee zouden wij een van de
felbegeerde plaatsen winnen in het excellentieprogramma?
Carlien, opgegroeid in Sneek en een echte waterfan, had tijdens haar stage bij Dagblad van het
Noorden al wat over garnalenvisserij voorbij zien komen. Dat kon nog wel eens een goed verhaal
zijn. Ook Nina was gelijk enthousiast. En zo was het idee voor een documentaire over
garnalenvisserij in Zoutkamp geboren.
Een periode van intensieve research brak aan. Het is ingewikkelde materie: Vibeg hier, Viswad daar
en natuurlijk niet te vergeten de pulsvisserij en de strijd om de PK's. We doken in het onderwerp en
spraken meerdere vissers uit zowel Friesland als Groningen. Het moment dat we ons verhaal
moesten voorleggen kwam steeds dichter bij. Voor onze pitch zaten we beide met klamme handjes
de laatste dingen nog door te spreken. Toen het moment aanbrak dat we voor de driekoppige jury
ons verhaal moesten doen, werden we gelukkig wat kalmer. We wisten dat we een sterk verhaal te
pakken hadden en ons harde werk betaalde zich uit: we werden geselecteerd voor CampusDoc.

Begin februari vertrokken we met een klas met vijftien meiden en een jongen voor twee weken naar
New York. Daar kregen we les over documentaire maken. We waren in de Verenigde Staten nog
druk bezig met alles regelen voor onze tijd in Zoutkamp. Na New York hadden we een paar dagen
om te herstellen van onze jetlag, voordat wij op vrijdag 6 maart in alle vroegte op weg gingen naar
Zoutkamp voor onze eerste draaidag. Vanaf die dag is onze tijd in Zoutkamp voorbij gevlogen.
Meer dan twee weken hebben we een inkijk gekregen in de visserij, maar ook in het dorp
Zoutkamp. Wij vonden het een hele leuke tijd. Iedereen stond voor ons klaar, was bereid ons te
helpen of bood ons een slaapplek aan. Terwijl wij nu hard bezig zijn met de montage in Utrecht,
verlangen wij stiekem al weer terug naar een broodje garnaal bij Gaele Postma en een kopje koffie
met een koekje bij een van de vissers.
Onze documentaire gaat Afgescheept heten en gaat op 7 juni in het Louis Hartloper Complex in
Utrecht in première. Daarna gaat de documentaire naar de omroepen. Waar en wanneer de film
wordt uitgezonden is nog even de vraag. Wij houden jullie graag op de hoogte via onze
facebookpagina Documentaire Zoutkamp

Seizoensopening
Speeltuin de Regenboog
2de paasdag is het zo ver. De seizoensopening van de speeltuin. We willen alle kinderen
vragen om om 10.00 uur klaar te staan bij de ingang van de speeltuin. Daar zal onze
garnalenkoningin samen met haar bloemenmeisje de speeltuin openen.
Na de opening kunnen de kinderen eieren zoeken in de speeltuin. En wie de meeste
eieren vindt wint ook nog eens een leuke attentie. Bij goed weer wordt er geschminkt
en het springkussen van de spelweek is er om lekker te springen als echte
paashaasjes. De jeugd tot en met 8 jaar kan in de speeltuin eieren zoeken. Iedereen
boven de 8 jaar mag eieren zoeken op het sportpark.
Aan iedereen wordt gedacht want voor de
oudere jeugd en alle volwassenen kan men vanaf
11.00 uur bij Zeester Neutenschaiten. Cent’n
mit dus!
De kantine van Zeester is open om een bakje
koffie te kopen. Het lekkers doen wij er bij.
Natuurlijk is er voor de kinderen een glaasje
ranja. Tegen 13.00 uur is de opening een feit en
ronden we het eieren zoeken af. We hopen op een mooi buitenspeelseizoen.

NLdoet in de speeltuin
Hallo iedereen!
Bij deze willen we van de gelegenheid gebruik maken om
alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens NLdoet.
Vrijdagochtend begonnen we met het schoonspuiten van de
toestellen.
s ’Middags kwam groep 5/6 en groep 7/8 van de Soltecampe ook helpen. Geweldig 40 paar handen
extra. Dat was te merken. De kinderen gingen gelijk flink aan de slag met zwerfvuil opruimen,
stenen uitzoeken, houtsnippers sorteren en onkruid wieden. Een aantal kwam ook na school nog
even kijken of ze nog meer konden doen.
Door de andere vrijwilligers zijn er takken van de bomen gehaald, de boot is onkruidvrij gemaakt,
er is nieuw gras ingezaaid, fors gesnoeid, de grote speeltoren is gerepareerd, en zo nog veel meer.
Ook een tegenvaller; het dak van de kleine blauwe glijbaan is deels verrot en de schommel is
tijdelijk buiten werking omdat de ophanging doorgesleten is. Maar het gaat vast lukken dit voor 2de
paasdag klaar te krijgen. Dan is de seizoensopening waarover straks meer.
De contributie en donateurs zijn gelopen. Mocht u onze mensen gemist hebben en u wilt donateur
worden (al vanaf € 5,- per jaar) of heeft u een gezin met kinderen onder de 12 jaar, lidmaatschap
van de speeltuin bedraagt € 10,-. Maak dan dit bedrag over naar rekeningnummer NL91 RABO
0316 0550 69. Van de inkomsten kunnen we reparaties uitvoeren en indien nodig toestellen
vervangen.
Tot slot: de speeltuin is ook op facebook (zoek ons op en blijf op de hoogte) en heeft een mailadres:
speeltuinderegenboog@gmail.com Vriendelijke groet van het bestuur; Sandra, Harmen en Esther.
Ps: Wil je meehelpen activiteiten op te zetten in de speeltuin? Contact ons even. Ook zoeken we er
nog iemand bij in het bestuur.

