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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens.
Eerstvolgende verschijningsdatum is 22 januari
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 13 januari
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003)
bestand aangeleverd te worden.
E-mailadres: schudzeef@gmail.com

Inleveradres kopij:

Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.

Advertentietarieven per 01 januari 2015:
Eenmalig 1/1 A4
Eenmalig ½ A4
Eenmalig ¼ A4

€ 30,00
€ 17,00
€ 9,00

6 x per jaar 1/1 A4
6 x per jaar ½ A4
6 x per jaar ¼ A4

€ 168,00
€ 84,00
€ 42,00

Afmetingen advertenties:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

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.

Woont u elders en wilt u graag de schudzeef per post ontvangen? Tegen de
vergoeding van de portokosten (€15,- per jaar) sturen we u de schudzeef toe.
(binnen NL)
Heeft u geen schudzeef ontvangen? Haal er een bij de Spar!

Agenda
7 november
11 november
18 november
21 november 14.30 uur
25 november
28 november
5 december
5 t/m 27 december
12 december
12 en 13 december
16 december
23 december
24 december
30 januari 2016
20 en 27 februari
30 april

Mijn tweede M. Hensema
Sint Maarten
Fotopresentatie G. Bakker
Sinterklaasintocht
Eettafel
Coverband Switch
Sinterklaaslopen
Zoutkamp bij kerstlicht
Kerstmarkt
WinterWelVaart
Kerststukje maken
Kerstmaaltijd
Kerstnachtbal
Jannes Live
Uitvoering Dukdalf
Zoutkamper reünie

Oude kerk
ZK86 ( grabbelton dorpsbelangen)
Ontmoetingspunt
Binnenhaven
Ontmoetingspunt
Kegelhuis de Zeearend
Kegelhuis de Zeearend
Heel Zoutkamp
Oude kerk
Reitdiepskade
Ontmoetingspunt
Ontmoetingspunt
Kegelhuis de Zeearend
Kegelhuis de Zeearend
Meer info in de volgende schudzeef
Meer info in de volgende schudzeef

Voorwoord
Zo!!! En dan is dit alweer de laatste schudzeef van 2015. Een vol programma komende tijd zoals u
hierboven in de agenda kunt lezen. Voor 2015 kunnen we terugkijken op vele succesvolle
evenementen. Er wordt steeds meer georganiseerd door inwoners en verenigingen. Hartstikke leuk
want zo houden we Zoutkamp leefbaar. We zullen zien wat 2016 ons gaat brengen; vast staan o.a.
de uitvoeringen van Dukdalf en de Slag om Zoutkamp. Ook in 2016 leest u weer mooie verhalen
van Dhr. Nienhuis in de schudzeef. Rubriek In the picture wordt ook gewaardeerd zo kunnen we
opmaken uit de reacties op de enquête. Fijn dat u uw mening (soms zo ongezouten) met ons wilde
delen. De winnaar van de dinerbon bij ZK86 in geworden: Mevrouw Sandra Linders uit Zoutkamp.
In de volgende schudzeef wijden we een stukje aan deze persoon. Tot 2016. De redactie.
WinterWelVaart trekt de provincie in
Warm, stoer en sfeervol winterevenement dit jaar op 12, 13 én 18 t/m 20 december
Vrijdag 18 tot en met zondag 20 december vindt WinterWelVaart voor de negende keer plaats in
het mooiste stukje binnenstad van Groningen: de kades van de Hoge, Lage en Kleine der A en in
het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Dit jaar is het warme, stoere en sfeervolle winterevenement
niet alleen te bezoeken in Groningen, maar wordt er voor het eerst een verbinding gemaakt tussen
verschillende locaties in de provincie Groningen. Historische schepen meren dit jaar ook aan in
Sappemeer (19 december), Appingedam (12 december) en Zoutkamp (12 en 13 december), met –
net als in Groningen - aan boord een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma en een
gezellige markt op de kade. Op alle locaties is het evenement gratis toegankelijk
WinterWelVaart in Zoutkamp
Op zaterdag 12 en zondag 13 december wordt WinterWelVaart georganiseerd in Zoutkamp. Het
thema is "Schepen en Visserij." Speciaal voor WinterWelVaart liggen er diverse schepen in de
binnenhaven. Het programma vindt plaats op en rondom deze schepen. Ook in het Visserijmuseum
en aan de Reitdiepskade is voor jong en oud van alles te beleven. Op dit moment zijn wij druk bezig
met alle voorbereidingen. Zaterdag bent u van harte welkom tussen 15.00 en 21.00 uur, zondag
tussen 14.00 en 18.00 uur. Proef de maritieme sfeer!

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
Het kerkelijk jaar begint niet op 1 januari, maar op de 1e Adventszondag.
Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Gedurende vier
Adventszondagen leven we dan toe naar het Kerstfeest. Dit jaar is de 1e
Adventszondag op 29 november.
De zondag daarvoor, dus op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herinneren we ons de namen
van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Voor hen wordt een kaars
aangestoken en ook kunnen mensen een kaars aansteken voor een overleden dierbare. Deze
speciale herdenkingsdienst wordt dit jaar gehouden op zondag 22 november om 19.00 uur in de
Nieuwe Kerk, voorganger is onze eigen predikant ds. Ariaan Baan. ’s Morgens is er dan geen
dienst.
Op donderdag 24 december om 22.00 uur is de Kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk.
Op eerste Kerstdag, vrijdag 25 december, begint de Kerstviering om 9.30 uur. Hieraan zal het Chr.
Zoutkamper mannenkoor meewerken. Voorganger in beide diensten is onze eigen predikant ds.
Ariaan Baan. Op Oudejaarsavond gaat om 19.30 uur ds. J van Slooten uit Westerbork voor in de
dienst. Maar de kerk is meer dan alleen de kerkdiensten met kindernevendienst. Er zijn
gespreksgroepen en voor de jeugd vanaf 12 jaar is er catechisatie en de jeugdclub voor twee
leeftijdsgroepen. Op club heb je het over van alles en je doet leuke dingen, zoals op survival,
theater in samenwerking met de Wonderboom of er wordt iets georganiseerd samen met de
Jeugdsoos. Zin om mee te doen? Je bent van harte welkom! Kijk voor informatie en tijden op onze
website of neem contact op met dominee Ariaan Baan, ariaanbaan@gmail.com, of jeugdouderling
Alied Smit, jac.smit49@gmail.com.
De agenda, alle kerkdiensten en actuele informatie is te vinden op www.pgzoutkamp.nl.
Ook kunnen via de website de diensten mee- of teruggeluisterd worden. Maar nog leuker is het om
de diensten met ons mee te vieren, want iedereen is van harte welkom in de kerk!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Goedgemutstebreicampagne.nl v.h. Nat. Ouderenfonds
Zijn er nog enthousiaste Zoutkampers, die mutsjes hebben gebreid ? Het kan nog tot 1 december.
Het is een kleine moeite. Als je er éénmaal mee bezig bent kun je bijna er niet mee stoppen. Doet U
alsnog mee? Voor 1 december kunt U ze in leveren in het Ontmoetingspunt. Wij zorgen ervoor, dat
ze op het goede adres komen. Alvast heel veel dank Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp.
Herinnering aan de oproep van de vorige schudzeef:
Nog steeds hebben wij nieuwe bestuursleden nodig. Inl. Baukje Zwart. Tel. 0595-401590
Als deze Schudzeef uitkomt zijn we met een aantal mensen naar TUINLAND geweest. Met de
Rolstoelbus van het Rode Kruis is het altijd weer een fijne en gezellige middag. De dames
(hoofdzakelijk dames) komen altijd met een bloemetjes of iets anders thuis en zij genieten van de
kerstsfeer in TUINLAND. Ja de heren mogen ook mee hoor…
Ook hebben we het plan om naar PADDEPOEL te gaan. Maar de exacte datum is nog niet bekend.
Maar U kunt zich wel alvast opgeven hiervoor.
Dan wil ik van de gelegenheid gebruik maken en de dames Joke de Wit en Alie Vogel heel erg
bedanken voor al het mooie en het goede wat ze voor de Stichting Welzijn Ouderen hebben gedaan.
Maar helaas ze hebben Zoutkamp verlaten. Joke naar Leeuwarden. Ik hoop, dat je inmiddels bent
gesetteld Joke. Heel veel geluk en gezondheid in Ljouwert.
En Alie en Jan Vogel zijn verhuist naar Ten Boer. Hun huis in Zoutkamp verkocht en nu wonen ze
in Ten Boer in een mooie seniorenwoning. Alie en Jan ook heel veel succes en gezondheid in jullie
nieuwe woning in Ten Boer. Het bestuur zal jullie missen.

Pepernotenactie
Beste Dorpsgenoten, Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is door de hulp van vele vrijwilligers,
onze peuterschool verhuisd naar de Doornbosweg. Iedereen is ontzettend blij met dit nieuwe plekje
voor onze toekomstige dokters, kappers, agrariërs, maritiem officieren en managers in alle facetten
van het bedrijfsleven. Er is een hele mooie leeshoek gekomen maar de boeken zijn een beetje
verouderd. De boeken willen wij graag verversen en daarom zullen wij op maandag 30 november
langs de deuren gaan met pepernoten. Alvast bedankt en een hele fijne Sinterklaasavond.
Peuterschool Pinokkio
Kerstmarkt
Zaterdag 12 december wordt er weer een kerstmarkt georganiseerd in en rondom de oude kerk.
Deze markt begint om 14.00 uur en eindigt om 20.00 uur. Ook dit jaar zal het smartlappenkoor
optreden in de oude kerk van 17.00-19.00 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien! Tot 12
december!
Dit jaar doen we iets nieuws tijdens de kerstmarkt. Namelijk een kerstwensboom. Jong en oud
kunnen op de kerstmarkt een wens schrijven op een kerstbal. Alle wensen komen te hangen in de
kerstboom voor de oude kerk. Na de kerstmarkt zullen wij een paar van deze wensen proberen te
vervullen. Groeten, Zoutkamp beleef(t) het
Brei,Haak en Borduur Café 2015
Voor oud en jong. Vrijdagmiddag 27 november a.s.van 13.30 -16.00 uur
Neem je "bijna af"brei/haakwerk mee of loop binnen voor een kopje koffie.
waar: Noorderschans: Ontmoetingspunt
Nieuws van het Ontmoetingspunt
In de vergadering van september jl. van het Ontmoetingspunt hebben we afscheid genomen van
Alie Vogel, wegens verhuizing stopt Alie met haar werkzaamheden voor het Ontmoetingspunt. Alie
bedankt voor je inzet en wij wensen jullie een fijn en prettig woonplezier in Ten Boer, dit afscheid
ging uiteraard gepaard met een bloemetje en cadeaubon. Dan werd er ook op korte termijn een
woning voor Joke gevonden in Leeuwarden, zij is inmiddels verhuisd en een officieel afscheid komt
er zeker nog. Joke heeft ook zeer veel voor het Ontmoetingspunt betekend, onze dank daarvoor.
Het huidige bestuur zal haar best doen om de activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten, wij
houden u op de hoogte.
Activiteiten t/m december
18 november
G. Bakker fotopresentatie.
25 november
Eettafel
16 december
Kersttukjes maken
23 december
Kerstmaaltijd

€ 3,-p.p.
€ 8,- incl. 2 consumpties
€ 5,- p.p.
€ 8,- p.p.

aanvang 19.30 uur
aanvang 12.00 uur
aanvang 14.00 uur
aanvang 17.00 uur

Opgaven en informatie bij Lies Visser tel: 0595-401834.
Overige activiteiten
Koffiedrinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30-11.00 uur, ieder is welkom, en elke 1e
maandag van de maand kunt u kaarten maken, aanvang 13.00 uur. Het Breicafé is ook weer
begonnen, info bij Lenie Vogelaar tel: 0595-401343. Het bestuur Ontmoetingspunt

Nacht van de nacht 24 oktober 2015
Lichtjestocht die u mee nam door het Oetland.
Nederland behoort tot de meest verlichte
landen op aarde. Al dat licht verstoort de
nachtelijke natuur en kost heel veel energie.
Daarom vindt op 24 oktober de Nacht van de
Nacht plaats. Duizenden lichten gaan uit en
overal zijn er nachtactiviteiten.
Zo ook hier in Zoutkamp werd een
lichtjestocht georganiseerd:
Bent u weleens in Oetland geweest ? Een sage
over vroegere zeeroverij, waar de buit
belangrijker was dan het redden van de
mensen van een gestrand schip. Zodat je bij
stormweer nog steeds de roep hoort van de
verdronken zeeman…...
Na enkele maanden verzamelen van glazen
potten en voorbereiden van het verhaal over
Oetland was het zaterdagmiddag zo ver. Een
route uitgezet achter de dijk richting
jachthaven vandaar uit over de dijk richting
Panser. Na alle kaarsjes te hebben
aangestoken kon de wandeltocht beginnen. Er
waren ruim 400 kaarslichtjes langs de route.
Hier er daar kwam men een verhalen verteller tegen die je mee nam naar Oetland. Ook de geest van
de verdronken zeeman kwam men tegen in de jachthaven die nog steeds om hulp riep. Langs de
oprijlaan naar boerderij Panser werd nog een mooi gedicht voorgedragen onder begeleiding van
gitaar muziek.
Bij de boerderij aangekomen werd men nog getrakteerd op een heerlijk kop warme chocomelk en
op de achtergrond speelde een 4 tal dames mooie zeemansliedjes op hun trekharmonica’s Het was
voor ons een grote verrassing dat er ongeveer 150 deelnemers waren. Dat hadden wij niet verwacht.
We hopen u volgend jaar weer te kunnen verrassen met een nieuw verhaal en een nieuwe route.
Tot volgend jaar in de nacht van de nacht. De organisatie.
Afscheid
Het is alweer een paar weken geleden dat ik ben verhuisd naar Leeuwarden. Jammer genoeg is het
me niet gelukt om van iedereen netjes afscheid te nemen en daarom doe ik het maar even op deze
manier. Zoutkamp en de mensen die er wonen zijn me te dierbaar om zomaar te verdwijnen. Het
zijn 23 mooie jaren geweest met veel mooie en goede herinneringen. Het zal wel even wennen zijn
om weer in een drukke stad te wonen maar dat zal wel goed komen.
Lieve vrienden en bekenden in Zoutkamp, bij deze neem ik afscheid en wens ik iedereen het
allerbeste maar heel af en toe zal ik nog wel eens langs komen want een lekker visje heb ik hier nog
niet kunnen vinden.
Groeten Joke de Wit

SINTERKLAAS INTOCHT
Ook dit jaar komen de Sint en zijn pieten weer naar Zoutkamp.
Dit zal zijn op zaterdag 21 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!

Gebroeders Luden viert haar 50 jarig jubileum.
De Stichting tot behoud van de reddingboot Gebroeders Luden heeft op zaterdag 12 september 2015
jl. het jubileum gevierd. Tevens werd op deze dag de jaarlijks terugkerende donateursdag gehouden.
Donateurs, sponsoren en ex-opvarenden hadden hierover een uitnodiging ontvangen om dit
evenement bij te wonen Uiteraard ging dit gepaard met wat extra activiteiten.
Allereerst werd er een kuiertocht gehouden door Oostmahorn. Willem Wilstra (voormalig schipper)
verzorgde de kuiertocht en kon de deelnemers veel vertellen van het Oostmahorn omstreeks 1960.
E.e.a. ondersteund door Wietse Zijlstra (voormalig machinist).
Na de kuiertocht werd er ingescheept op de Silverwind en de Gebroeders Luden en voeren beide
schepen via de sluis richting het wad.
De genodigden werden ontvangen met koffie en koek.
Willem Wilstra hield aan boord een diapresentatie over
de bouw van de Insulinde en de Gebroeders Luden.
Ook over de inzet van de schepen was wel het een en
ander te vertellen. Dit met de nodige anekdotes. Rond
de middag was er een uitgebreide lunch. Na de lunch
kwam er een rib (Viking Discovery) langszij die gasten
meenam op een tochtje over het wad. Ook konden de
gasten overgezet worden op de Gebroeders Luden. Hier
konden ze dan even rondkijken. Hiervan werd
uitgebreid gebruik gemaakt.
De Edzard Jacob en de Koning Willem 1 van KNRM
Schiermonnikoog kwamen langs om de feestvreugde te verhogen. Dit werd door de gasten en de
vrijwilligers van de Gebroeders Luden zeer op prijs gesteld. Wat betreft het weer hadden we deze
dag niets te klagen. De stichting kan terugkijken op een geslaagd feest dat door ruim 100 gasten
werd bezocht.
Aankondiging Zoutkamper Reünie
Zoutkamp was en is als vissersplaats een bijzondere plek om te wonen, te werken of op te groeien.
Elke generatie heeft zijn eigen verhalen en zijn eigen herinneringen: Voor en na de afsluiting van de
Lauwerszee, voor en na het verdwijnen van Heiploeg uit de dorpskern en zo zullen er nog vele
andere voor's en na's zijn. We denken er graag aan terug en praten er graag over. Het lijkt ons
bijzonder om elkaar (weer) eens te ontmoeten en (weer) eens te spreken over hoe het was en hoe het
is geworden.
Wij organiseren zaterdag 30 april 2016 een reünie voor alle (oud-) inwoners van Zoutkamp, voor
iedereen die in Zoutkamp heeft gewerkt of die zich anders nauw bij het dorp betrokken voelt.
Kortom: Noteer 30 april 2016 alvast als de dag van de Zoutkamper Reünie en help ons mee om
iedereen uit te nodigen!
Aanmelden voor de Reünie kan alvast via internet: http://www.zoutkamp.net/reunie, via e-mail:
reunie@zoutkamp.net of middels onderstaande opgavestrookje. Dit strookje kunt u inleveren bij de
onderstaande mensen, of in de bus gooien bij het Kegelhuis.
Betty Hofman Rispens, Hink Horneman, Jannie Knol, Daan Oostindiën, Meindert van Zanten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave Zoutkamper Reünie, 30 april 2016
Uw naam:
Uw e-mailadres:
Uw woonplaats:

Aantal personen:

Nieuws van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp
11 november is de dag...
De Sint Maarten grabbelton staat dit jaar bij restaurant ZK86. Alle kinderen (met lampion
natuurlijk!) zijn welkom om een leuke verrassing te grabbelen.

Sinterklaaslopen voor kinderen.
Samen met de jeugdsoos hebben we de afgelopen jaren het Sinterklaaslopen voor kinderen
georganiseerd. Het aantal kinderen dat hier aan meedoet wordt elk jaar minder. Toch willen we
graag doorgaan met deze unieke Zoutkamper traditie. We denken na over een andere opzet om
het weer aantrekkelijk te maken en we willen u vragen om met ons mee te denken. Heeft u een
leuk idee geef het dan door via ons email adres: info@dorpsbelangenzoutkamp.nl

Algemene ledenvergadering.
Onze jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar gehouden op 16 september. Het bestuur heeft de
aanwezige leden verslag gedaan van de bezigheden en activiteiten van het afgelopen jaar en we
hebben gesproken over een aantal zaken die ons op dit moment bezig houden: waaronder de
staat van de Hunsingosluis en de rest van het gebied achter de dijk en de jongerenhangplek bij de
gymzaal.
Op de agenda stonden ook de bestuursverkiezingen en we zijn blij dat we kunnen melden dat
Hennie Homan ons bestuur is komen versterken. Het bestuur bestaat nu uit 6 personen.

Dorpsbijeenkomsten.
We hebben het afgelopen jaar een aantal dorpsbijeenkomsten gehad, de laatste bijeenkomst vlak
voor de zomer was niet goed bezocht. We wilden op die bijeenkomst de mening van de
aanwezigen peilen over een aantal actuele onderwerpen. Om een betere indruk te krijgen hebben
we die avond besloten om dit in de vorm van een enquête te doen. De enquête is bij deze
Schudzeef ingevoegd.
Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website: www.dorpsbelangenzoutkamp.nl Voor
vragen, opmerkingen enz. kunt u contact opnemen via ons e-mailadres
info@dorpsbelangenzoutkamp.nl

Collecte week Nationaal MS fonds
Ook dit jaar is er de landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds, van 23-28 november.
Zo’n 14.000 collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje kou gaat wel
weer over, MS niet!Wij blijven strijden voor een MS-vrije toekomst en voor verbetering nu.
Omdat wij geen subsidie ontvangen is de opbrengst van de collecteweek de grootste inkomstenbron.
Zoutkamp bij kerstlicht
“Zoutkamp bij kerstlicht”staat opnieuw op de agenda. Ook dit jaar vragen wij u dit samen met uw
straat/buurt te organiseren. Zoutkamp bij kerstlicht zal plaatsvinden van 5 december tot en met 27
december. Tot ziens, en veel organisatie plezier. Jan van Dijken en Karin Spijk

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Stefan Lingbeek. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam:

Stefan Lingbeek

Geboortedatum:

11 april 1984

Geboorteplaats:

Groningen

Woonachtig in Zoutkamp sinds: 11 april 1984
De inwoners kennen mij van: het dorp, darten, Heiploeg
Burgerlijke staat: Verloofd met Ellen Wormmeester
Familie: Pieter Lingbeek (vader) Jannie Hofman (moeder) Frank Lingbeek (broertje)
Huisdier(en): hond, vis & 2 katten
Karaktereigenschappen: Leergierig, vriendelijk, zelfvertrouwen
Opleiding: MAVO
Beroep: Inkoop Noordzee Garnalen
Hobby’s: Darten
Favoriet tv-programma : CSI, Criminal Minds en nog veel meer
Muziekgenre: Nederlandstalig, AC/DC, Hardstyle
Lekkerste gerecht: Stamppot spitskool met speklappen
Vakantiebestemming: Spanje
Bewondering voor: mijn oma (Tante Hilde) helaas overleden
Mooiste moment in je leven: de geboorte van onze zoon Milan
Grootste wens: Gezond blijven
Levensmotto: Altijd blijven lachen
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Frank Lingbeek

Kinderkledingbeurs
Afgelopen zaterdag werd de kleidingbeurs in de Zeearend georganiseerd. Voor ons was het heel
spannend. Zouden er wel mensen op af komen? Tja anders staan we daar; alle dames met hun volle
tafel vol met leuke kinderkleding en mooi speelgoed. Maar het kwam goed, even voor 10 ging de
deur open en kwamen de eerste bezoekers voorzichtig binnen. Zeker het eerste uur waren er veel
bezoekers. Het tweede uur zakte dit wat in maar we zijn blij met de opkomst. Voor een eerste keer
met maar een maand de tijd deze opzet te maken mogen we van een succes spreken. En dus willen
we nog eens een kledingbeurs organiseren. Dit keer een voor Dames en Heren kleding. Meer info in
de volgende schudzeef. O ja: onder de deelnemers en bezoekers werd een fotoshoot verloot. De
winnaar is Frank Lingbeek. Gefeliciteerd met je prijs. Bij deze willen we Gerrit Arkema ook nog
even hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de kegelbaan. Groetjes Marga en Esther
Peuterspeelzaal Pinokkio verhuisd!
Op 31 augustus zijn de peuters van Pinokkio verhuisd naar hun nieuwe peuterspeelzaal. De peuters
werden hartelijk ontvangen op de Ichthusschool, er werd een prachtig welkomstlied gezongen,
terwijl de peuters door een haag van basisschoolleerlingen door de school mochten lopen, naar hun
nieuwe speelzaal. Het gebouw is prachtig geworden en de kinderen, ouders en juffen zijn superblij
met de nieuwe ruimte. Binnenkort is de officiële opening, hiervan zal in de volgende editie een
verslagje komen.
Oudercommissie en juffen peuterspeelzaal Pinokkio.

Jij kunt de volgende
gastvrouw zijn!
Oriflame producten zijn niet in de winkel te
koop. Wij geloven in persoonlijke aandacht
en goede adviezen. Daarom komen we met
onze producten bij je thuis. Lijkt het je leuk
om een workshop bij jou thuis te houden?
Samen met een Oriflame adviseuse
organiseer je een onvergetelijke avond
voor jouw vriendinnen en natuurlijk voor
jezelf. Wij bieden keuze uit verschillende
workshops.
Denk
bijvoorbeeld
aan
huidverzorging, make-up, handverzorging,
voetverzorging of bruidsmake-up.
Als blijk van waardering ontvang je als
gastvrouw een leuk cadeau of een
waardebon voor gratis Oriflame producten.
Onze adviseuse uit Zoutkamp, Marieke
Pieters kan jou er alles over vertellen.
Neem contact op via 06-48774375 of mail
naar marieke_pieters@msn.com
Bezoek onze website www.oriflame.nl

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog (4).
(Dorpsstraat en zijstraatjes).
Halverwege de Dorpsstraat (tegenover Tiemen Horneman) had je een klein straatje dat uitkwam op
het Bakkersplein. Schuin achter het huis waar wij opgroeiden aan dat plein, woonde in dat gangetje
Ties Lantinga. Die ventte met petroleum (Ties droeg dan een blauwe kiel) en met garnalen (dan
had hij een witte jasje aan en een witte pet op). Zijn ventgebied voor garnalen was
Vierhuizen/Ulrum/Leens. ‘’Genoat, genoat!’’. Een kop vol garnalen voor een stuiver.
We kunnen er rustig van uitgaan dat Ede Staal in die jaren Ties in Leens heeft horen venten, naar
aanleiding waarvan hij het prachtige liedje over die kromme beestjes heeft geschreven. De andere
venter voor garnalen was Piet Smit (die in soort hutje op het haventerrein woonde). De beide heren
deden elkaar echter geen concurrentie aan, want Piet Smit ging richting Grijpskerk en omstreken.
Ties Lantinga had een heel diepe, melancholieke, donkere stem. Ik dacht altijd dat je in zijn stem
het verdriet kon horen, want hij had veel tegenslag in zijn leven. Vrouw en zoon Gerrit in het zelfde
jaar (1946 )overleden en dochter Annie ziekelijk. Die lag veel op bed. Zo lang ik mij kon
herinneren stond er een bed in de woonkamer van de Lantingas. Nu waren de huiselijke
omstandigheden ook niet erg gezond waarschijnlijk. Een groot vat met petroleum stond in het
achterhuis naast de deur. Het hele huis was doortrokken van de petroleum geur.
Een paar keer per week ging Lantinga dan met de ‘pietereuliekaar’ door het dorp om te venten. Om
het nog extremer te maken verkocht Lantinga in het seizoen ook nieuwe haring. Hij bestelde dan bij
chauffeur Bas van Ouwehand (die stond met zijn grote truck 1x per week te koffiedrinken bij de
familie Horneman aan de Dorpsstraat) een vat met nieuwe haring. In het achterhuis stond aan de
ene kant van de deur het vat met petroleum en aan de andere kant dat met haring. Als je de deur
opendeed en ‘volluk’ riep kwam je een merkwaardige lucht tegemoet. (Van het woord
‘keuringsdienst’ had men in die tijd nog nooit gehoord.)
Voor wat betreft het verdriet van Lantinga is het goed om op te merken dat er die tijd heel veel werd
gestorven. De medische wetenschap stond nog in de kinderschoenen (pas na de Tweede
Wereldoorlog ging die met reuzenschreden vooruit), de huisvesting was vaak abominabel en met de
hygiëne was het ronduit slecht gesteld. De zwarte koets met een span paarden ervoor rukte
regelmatig uit. Als kind vond je dat bedreigend en onheilspellend. Temeer omdat je als kind
sowieso al anders tegen een groot paard aankijkt En als er dan ook nog zwarte kleden overhangen
voel je als kind reeds aan dat geluk niet onbeperkt is.
Als iemand was overleden bleef het lichaam thuis. Zonder koeling. Gordijnen dicht. Na de
begrafenis zag je wel dat men een jaarlang een zwarte band om het zondagse pak droeg als teken
van rouw. En als men weduwvrouw werd, ging men vaak over in zwarte, donkere kleren die nooit
meer uit gingen. Zelfs als men bijv. nog maar 50 jaar oud was. In de oude ger.kerk was rechts
vooraan een hele hoek met zwart geklede weduwvrouwen.
Ik herinner mij bijvoorbeeld mijn oma (1876-1956), Trientje Nienhuis de Boer, en haar ongehuwde
zuster, Klaaske de Boer (1880-1957) Die droeg trouwens een donker soort bruine kleren, omdat ze
geen weduwe was, maar ook mevr. Buikema (de grootmoeder van Bert, Ria, Simon, Jan Hendrik
etc.), en vele anderen.

Mijn oma bijvoorbeeld verloor haar man (mijn opa Hendrik, 1881-1932) toen die nog maar 50 jaar
oud was aan een eenvoudige longontsteking. In die tijd erg gevaarlijk. Bovendien verloor ze een
dochter (mijn tante Jannie, 1912-1945) op 32 jarige leeftijd aan een nu vrij simpele medische
ingreep. Wat ook heel vaak voorkwam dat vrouwen in het kraambed stierven. In het begin van de
vorige eeuw kwam bijvoorbeeld mijn opa Jan Porte uit Friesland om hier in Zoutkamp onderwijzer
te worden.
Hij kwam met 2 kinderen, waaronder mijn moeder, maar met zijn tweede vrouw. Zijn eerste vrouw
was gestorven bij de geboorte van mijn moeder. Daarop was de jongste zuster van zijn vrouw bij
hem huishoudster geworden en daarmee is hij enkele jaren later getrouwd. Er werden vervolgens
nog enkele kinderen geboren en het was een harmonieus gezin. Maar vaak ging het niet zo soepel
en bestond er spanning in het gezin tussen de eigen kinderen en die van de gestorven moeder.
Dit patroon dat een zuster van de eerste vrouw in het gezin kwam of zelfs ook wel een zuster van de
man (dan kon er natuurlijk niet getrouwd worden) kwam vaak voor. In dit verband noem ik ook de
eerder genoemde Klaaske de Boer. Die was in Zoutkamp komen wonen om huishoudster te worden
bij haar broer, Jacob de Boer, Deze Jacob was jarenlang bakker aan het Bakkersplein en ook zijn
vrouw was in het kraambed gestorven, waarna zijn zuster Klaaske het huishouden overnam. Zij is
haar hele leven ongehuwd gebleven, zoals velen van haar lotgenoten.
Waren er geen zusters of schoonzusters dan kwam er vaak een stoet aan huishoudsters voorbij. Die
verdienden in een arbeidersgezin dan kost en inwoning en kregen een beetje kledinggeld. Met een
van hen werd dan ook vaak, gedwongen of niet, getrouwd. ( Let wel kleine huisjes! Men leefde
bijna letterlijk en figuurlijk bovenop elkaar!). Zulke gezinnen waren vaak niet zo harmonieus, maar
er was eenvoudigweg geen keus. De weduwman had hulp nodig en voor de wat oudere vrouwen
waren er buiten het huishouden gewoon geen banen.
Ook een normaal patroon uit die tijd was dan een meisje uit een gezin voor haar oude ouders ging
zorgen en zodoende een oude vrijster werd die bijna niet meer aan de man kwam. Dit waren destijds
min of meer vanzelfsprekendheden. Dat is voor ons nu moeilijk meer voor te stellen. Iets eerder dan
mijn opa kwam meester Volbeda uit Friesland naar Zoutkamp. Die zijn vrouw was in het kraambed
gestorven, evenals de baby. Later is hij hertrouwd met een meisje uit het dorp, Tjaarke Faber.
Onlangs hoorde ik van een oude vrouw dat eerdergenoemde Klaaske de Boer ook een oogje op
meester Volbeda zou hebben gehad, maar die koos voor Tjaarke. Ook toen werden er dus al
blauwtjes gelopen! Iedere lezer kan uit zijn familie dergelijke voorbeelden naar voren halen. Verder
was TBC vroeger een belangrijke doodsoorzaak. Ik kom daar later nog op terug want ook de familie
van mijn schoonvader, Geert Vrij, werd door deze ziekte zwaar getroffen. (wordt vervolgd).
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) (0595-401755 of 0653 653 335).
P.S. De militair die destijds in Indonesië sneuvelde heette niet van Kammen maar Dirk Kamstra
(met dank aan de tipgevers: Dirkje Nienhuis, Boukje Zwart en Donnie Mellema). Hij was een broer
van mevr. Roelf Oostindien (een klein vrouwtje) en de familie kwam oorspronkelijk uit Vierhuizen.

Adreswijziging
Mijn ouders de fam. A. Olthof, Wilhelminastraat 4 zijn verhuisd naar:
Verpleeghuis De Marne, appartement 15, De Brouwerij 7, 9964 NB Leens.

