Nummer 1, januari 2016

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP

Deze maand in De Schudzeef o.a.:
 Tocht om de noord
 Dagboek van een visser
 Toneelvereniging “Dukdalf”

Colofon
Redactie
Chantal Oostindiën

tel: 401160

Redactie

Ingrid de Graaf

tel: 401281

Penningmeester

Marieke Bos

tel: 402353

Secretaris

Esther v.d. Broek

tel: 438218

Voorzitter

Claudia de Boer

tel: 402635

Acquisitie

Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens.
Eerstvolgende verschijningsdatum is 11 maart
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 2 maart
Kopij
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC bestand aangeleverd te worden.
E-mailadres: schudzeef@gmail.com

Inleveradres kopij:

Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp
Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp
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Advertentietarieven per 01 januari 2016:
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
Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in
rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50.

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
30 januari 2016
13 en 20 februari
11 en 12 maart
27 & 28 maart
26 april

Jannes Live
Uitvoering Dukdalf
NL Doet
Pasen
Koningsnacht

Kegelhuis de Zeearend
Let op! Gewijzigde datum!
Diverse locaties
Zie elders in deze Schudzeef

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Allereerst wensen wij van de redactie iedereen een heel gelukkig en gezond 2016!
Voor u ligt dan ook alweer de eerste editie van het nieuwe jaar. Ook dit jaar gaan wij ons weer voor
de volle 100% inzetten om 6 keer een leuke Schudzeef in elkaar te zetten. Daar hebben wij, net als
altijd, uw hulp weer voor nodig dus lever maar aan de nieuwsstukjes, activiteiten, leuke verhalen,
foto`s en noem maar op! Vergeet ook niet om af en toe op onze Facebookpagina te kijken voor
nieuwe uitkomstdata en ander nieuws. Veel leesplezier nu en de rest van het jaar!
De redactie.
Winnares cadeaubon enquête Schudzeef
In het laatste nummer van vorig jaar hadden we bekend gemaakt wie de cadeaubon heeft gewonnen.
We hebben haar er blij mee gemaakt, wie zou dat niet zijn met een bon van restaurant ZK68. De
winnares was Sandra Linders en haar man Job. Zij komen uit Roosendaal. Door werk zijn zij hier
gekomen. Job werkt bij het Gemini, windmolenpark. Zij moesten een beetje in de buurt wonen van
het werk. In augustus denken zij klaar te zijn. Dan zullen zij ons verlaten en weer naar het zuiden
vertrekken. Sandra is zorgaanbieder in Friesland op een zorgambulance.
“ Wij hebben het hier ontzettend naar onze zin en voelen ons hier thuis” aldus Sandra.
Op de vraag of zij ons dorp als vakantiebestemming zou aanraden antwoord zij volmondig ja. Ons
dorp vinden zij zeer gastvrij met een prachtige omgeving bij het Lauwersmeer. In de enquête
hebben zij ons goede tips gegeven en vinden ons blad erg leuk, een echte dorpskrant. Het is
informatief en mooi van eenvoud. Sandra en Job bedankt voor het invullen van de enquête en veel
plezier bij ZK86. De redactie
Culinaire route
Ook in 2016! En wel op 6 augustus. Meer info volgt.
Rabobank past geldautomaat Zoutkamp aan.
De biljetten van tien en twintig euro zijn weer aanwezig in de geldautomaat in Zoutkamp.
Oetse Wijma, directeur Particulieren: “Steeds vaker bereikten ons berichten dat coupures van tien
en twintig euro niet meer aanwezig waren in de geldautomaat. Op dat moment is het alleen
mogelijk om biljetten van vijftig te pinnen. Dat is uiterst vervelend. We hebben daar meteen actie
op ondernomen. “Inmiddels is de geldautomaat aangepast. De biljetten van tien en twintig zijn weer
aanwezig en zodra ze op dreigen te raken worden ze weer aangevuld. Klanten die contact op hebben
genomen met de Rabobank over de afwezigheid van de biljetten zijn persoonlijk geïnformeerd over
de verbetering.

Tocht om de Noord
De 11e editie van het Wandelfestival Tocht om
de Noord start (met de 3e serie van 5 zintuigen)
wederom met het zintuig: Proeven. De route
loopt dit jaar evenals het afgelopen jaar van Zuid
naar Noord en start in de buurt van het
Zuidlaardermeer en eindigt in Zoutkamp.
De rode draad wordt dit jaar gevormd door de
rivier de Hunze, waarbij de wandelaars letterlijk
en figuurlijk van zoet naar zout (water); van
Drenthe tot aan 't Wad wandelen.
Het proeven gaat niet alleen via de mond, want
op een aantal plekken worden wandelaars op de
proef gesteld en worden soms proefpersoon. De
dorpen langs de route zijn ook dit jaar weer
actieve deelnemers en krijgen de rol van
proeftuinen.
De route is evenals vorig jaar te volgen via de zintuigen, door proefopstellingen en miniproeverijen.
Start van de inschrijving op TodN: 1 maart 2016, 0.00 uur!!
Maximaal 5000 wandelaars.
Bedankje
Wij willen iedereen even hartelijk bedanken voor de kaarten, bezoekjes, telefoontjes en bloemen die
ik zowel in het ziekenhuis als thuis van u heb ontvangen. Uw medeleven heeft ons heel goed
gedaan. Wij wensen u allen een gezond 2016.
Ria en Jozef Blom
Nieuws van Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp.
Wijziging opvoeringsdata:

-zaterdag 13februari om 20.00 uur en
-zaterdag 20 februari 14.00 uur en 20.00 uur.

Toneelvereniging Dukdalf geeft op bovenstaande data een spetterende uitvoering van het stuk

* kerel, krekt ‘n standbeeld*
Plaats van handeling is weer de achterzaal van Kegelbaan de Zeearend aan het Dorpsplein.
Het belooft weer een leuke boel te worden met spannende en verrassende ontwikkelingen!
Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u kaarten in de voorverkoop kopen op:
Maandag 8 februari a.s. om 17.00 tot 17.30 uur voor donateurs
en tussen 19.00 en 20.00 uur voor allen.
Wij zitten dan voor u klaar in het toneellokaal aan de Wilhelminastraat 1 te Zoutkamp.
We hopen u allen weer te mogen verwelkomen bij onze toneelvoorstelling en wensen u alvast een
gezellige avond/middag!! Bestuur en leden Dukdalf.

Kerstmarkt 2015
Net als voorgaande jaren was er in en om de oude kerk een gezellige kerstmarkt. Prachtige
kerstukjes, lekkere producten van de bakker, make-up, kaarsen, veel lekkers en gezellige muziek.
Voor ieder wat wils! De Kerstman kwam weer met veel plezier langs. Het smartlappenkoor trad op
in de oude kerk met mooie kerstliederen. Het was weer een geslaagde dag. Het weer zat ons helaas
niet mee waardoor we eerder moesten stoppen. Maar ja, dat heb je niet in de hand. Wij willen
iedereen bedanken voor hun medewerking! Vriendelijke groet, Stichting Zoutkamp beleef(t) het
Alvast voor in uw agenda, 9 december 2016 kerstmarkt te Zoutkamp en 27 augustus Zoutkamp
beleef(t) het in de binnenhaven!
Kerstwensboom
Op de kerstmarkt kon men een wens hangen in de kerstboom. Wij hebben een 3tal wensen
uitgekozen:
Nieuwjaarsduik
Nieuwjaarsborrel
Kerstmarkt met 220 kramen. De grootste van Noord Nederland.
Wij gaan dit jaar bekijken welke wensen we daadwerkelijk kunnen vervullen.
Vriendelijke groet, Stichting zoutkamp beleef(t) het
Goedgemutste breicampagne voor het Nationaal Ouderenfonds.
Een paar Zoutkampers en zelfs buiten Zoutkamp hebben zich ingezet voor deze campagne. Het
resultaat was 242 mutsjes. Het geld wat het Nationaal Ouderenfonds hiervoor krijgt zal zeker
goed besteed worden. Hartelijk dank hiervoor.
Beelden middenstand en visserij
Nog even weer in het verleden kijken ? Hoe het vroeger was in Zoutkamp ?
DAT KAN …De SOOS organiseert donderdag 10 maart om 14.00 uur in ’t Anker te Zoutkamp
beelden van de middenstand en visserij van vroeger tot heden. Vertoont door Wim Mollema.
Iedereen is van harte welkom deze middag. Neem uw buur of vriend en vriendin mee. Praten over
vroeger is ook leuk…..Herkenning !!!! Toegang € 5,00 (incl. 2x koffie/thee met wat lekkers) Graag
opgave bij dhr. R. de Vries tel. 402068
Kunt U moeilijk komen? Even een telefoontje en wij halen U op.
Oproep voor nieuwe leden Smartlappenkoor
Smartlappenkoor Zoutkamp is een enthousiast, gezellig koor wat optreed met de Pinksterdagen, op
de kerstmarkt en op verzoek in voorzieningen voor ouderen. Wij oefenen op de vrijdagavond van
januari tot juni en van oktober t/m december. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen in iedere
leeftijdscategorie die zin hebben om op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 mee te zingen in ons
koor. Wij zingen smartlappen, zeemansliedjes en kerstliedjes en verder alles wat leuk is.
Lijkt het u/jullie leuk om mee te doen met ons koor kom dan vrijblijvend een keer langs. We starten
weer op vrijdag 22 januari 2016 in de Babbelaar. Voor meer informatie kan er contact worden
opgenomen met :Kersien 402207 Koos 0657310646
Jan 0657333801
Tiny 0610319976

Het doek is gevallen; einde volksdansen in Zoutkamp.
In 1990 is de volksdansgroep in Zoutkamp opgericht door een paar enthousiaste dames. De Hr.
Koolman en zijn vrouw gaven in Zoutkamp al gymles in Zoutkamp en hij wilde ook wel samen met
zijn vrouw dansles geven in Zoutkamp. En wel volksdansen, maar ook stijldansen. Stijldansen was
eigenlijk zijn passie. Ongeveer 20 dames begonnen met heel veel enthousiasme. Vooral
volksdansen, o.a. de Veleta en de Kruispolka. Maar later werden ook andere moderne dansen
ingestudeerd. Met heel veel plezier, elke dinsdagmorgen, serieus bezig. In de pauze even bakje
koffie drinken met wat lekkers. Gezelligheid vooral, was het belangrijkste.
Na een paar jaar stopte dhr. Koolman ermee. En met veel moeite was Jeltje Postma uit Ureterp
bereid om de groep te leiden. Eerst even proberen en dat viel in goede aarde. Optreden deed de
groep ook wel. Naar Kloosterburen en Leens voor de “Dag van Ouderen” op te treden. Zelfs naar
Asingahof. En wel heel bijzonder was het, dat we een hele dag klaar moesten staan voor de
Amerikaanse televisie. Amazing Grace was het programma. En niet te vergeten optreden bij “Slag
om Zoutkamp”. En elk jaar in december naar de Hemrik samen met andere groepen van Jeltje naar
het Kerstbal. Dat was echt genieten. En naar Makkinga en Oosterhogebrug.
Drie jaar geleden is Jeltje helaas overleden, waar wij allen nog heel veel verdriet van hebben.
Baukje van der Meer uit Drachten was nu bereid om de leiding over te nemen. Dat was natuurlijk
eerst weer even wennen. Baukje heeft het de laatste jaren fantastisch gedaan. Helaas, we worden
allemaal ouder. De één heeft hier een pijntje en de andere daar. Maar….. geen nieuwe leden komen
er bij. En dan moeten we helaas besluiten, dat het niet meer mogelijk is om de club nog langer in
stand te houden. Einde 2016 is er een einde gekomen van een club die 25 jaar heeft bestaan.
HELAAS…
Koningsnacht op dinsdagavond 26 april te Zoutkamp!
Zoals de meeste mensen al gehoord hebben zijn er op koningsdag geen activiteiten meer in
Zoutkamp. Er was te weinig animo voor de rommelmarkt. Dat kan natuurlijk niet! Zoutkamp
beleef(t) het en Zeester hebben daarom besloten om samen iets nieuws te organiseren! En dat zal
een koningsnacht zijn op dinsdag avond 26 april.
Het programma zal bestaan uit een vossenjacht voor het hele gezien. De start zal zijn bij de
Noorderschans. Vanaf half 7 kan je je als groep opgeven. Daarna kan de pret beginnen!
Als je alle vossen hebt gevonden eindig je bij Zeester waar de prijsuitreiking zal zijn. Tevens
organiseren we een touwtrek wedstrijd na de vossenjacht. Je kan je als team van 6 personen
opgeven bij de kantine.
Dus zet het in uw agenda en kom gezellig met het hele gezin koningsnacht vieren! Hou de facebook
pagina’s van Zoutkamp beleef(t) het / Zeester in de gaten voor meer informatie. Verder zullen we
bij de winkels posters ophangen met meer informatie over deze gezellige avond.
Tot dan! Vriendelijke groet, Stichting Zoutkamp beleef(t) het en Zeester
Oud papier
Het oud papier wordt niet op goede vrijdag opgehaald maar op vrijdag 1 april.

Nieuws van het Ontmoetingspunt
Aan het einde van het jaar 2015 waren er nog een aantal leuke activiteiten, zoals op 18 november jl.
was er een foto presentatie van onze dorpsgenoot Gerard Kornelis Bakker. De aanwezigen hebben
dan ook erg genoten van de zeer mooie foto’s van Gerard en wij kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde avond. Dan was er op woensdagmiddag 16 december het maken van kerststukjes, Meta,
Aaltje en Griet hadden weer hun best gedaan de benodigde materialen in te slaan, en aan het einde
van de middag gingen alle aanwezigen weer tevreden naar huis met hun zelfgemaakte kerststuk. Op
woensdag 23 december was er de kerstmaaltijd, en deze keer hebben wij dat samen met de
ouderensoos gedaan, gezien een groot aantal deelnemers aan beide maaltijden wil meedoen leek het
ons beter de groep samen te voegen, het was zeer geslaagd, voor herhaling vatbaar dus.
Dan zijn er nog de volgende activiteiten:
Koffiedrinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 – 11.00 uur, iedereen is van harte welkom.
Elke 1e maandag van de maand kunt u kaartjes maken. Aanvang 13.00 uur
De laatste woensdag van de maand de Eettafel. Kosten: €8.00 p.p.
Opgave bij Lies Visser tel. 401834. Het bestuur Ontmoetingspunt
Geen enkele vraag is gek, we komen gewoon…Wijkverpleegkundigen.
“U belt en wij komen” Dat is kortweg de boodschap die de wijkverpleegkundigen in de gemeente
de Marne graag willen uitdragen. Het kan zijn dat u ergens mee zit en daar graag even met iemand
over wilt praten, zonder dat er direct allerlei deskundigen of hulpverleners op u afkomen. Of u
maakt zich zorgen over uw oudere buurvrouw, die steeds meer beperkingen heeft en vraagt u zich
af welke ondersteuning mogelijk is. In dat soort gevallen kunt u contact opnemen met één van
wijkverpleegkundigen die sinds de veranderingen in de zorg in de Marne werkzaam zijn.
Twee ‘soorten’
Eigenlijk heb je nu twee ‘soorten’ wijkverpleegkundigen: allereerst de verpleegkundigen die thuis
zorg verlenen aan mensen met gezondheidsproblemen. Daarnaast heb je de wijkverpleegkundigen
die je kunt inschakelen bij het ontdekken en oplossen van problemen thuis of bij iemand in de buurt.
Het draait allemaal om het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in de wijk. Dus hebt u
vragen over gezondheid, leefstijl en/of welzijn, dan kunt u deze wijkverpleegkundigen inschakelen.
Een indicatie is niet nodig. Deze vorm van ondersteuning valt onder het basispakket van de
zorgverzekering. Net als de huisartsenzorg valt het niet onder het eigen risico en het is dus gratis.
Maar geen vraag is de wijkverpleegkundigen te gek, ze proberen altijd samen tot een passende oplossing te
komen. U kunt de wijkverpleegkundigen bereiken door ze te bellen of te mailen.
Maaike Kompagne
Lisanne Leber
Janique Bamberg
Miriam Rutgers-Korhorn

06-13113561
06-31002807
0614102037
06-11523816

mkompagne@tsn-thuiszorg.nl
lleber@tsn-thuiszorg.nl
j.bamberg@zonnehuisgroepnoord.nl
m.rutgers@zonnehuisgroepnoord.nl

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Woonachtig in Zoutkamp sinds:
De inwoners kennen mij van:
Burgerlijke staat:
Familie :
Huisdier(en):
Karaktereigenschappen:
Opleiding:
Beroep:
Hobby’s:
Favoriet tv-programma :
Muziekgenre:
Lekkerste gerecht:
Vakantiebestemming:
Bewondering voor:
Mooiste moment in je leven:
Grootste wens:
Levensmotto:

Frank Robin Lingbeek
14-10-1987
Groningen
14-10-1987
Het dorp
Getrouwd met Chantal Lingbeek-Jongeling
Vrouw, dochter, ouders, broer en al het aanhang
Konijn en 2 vissen
Eerlijk, leergierig, nieuwsgierig en trots
Vmbo
Heiploeg
Motor rijden
Counting Cars en Gold Rush
Nederlandstalig
Pasta, kaasfondue, gebonden kippensoep
Turkije
Mijn oma Hilde (helaas overleden)
Geboorte van onze dochter Isabeau
Gezond en gelukkig blijven
Het komt zoals het komt

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Frank Zijlstra
Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
Op 1e Pinksterdag zal Gospelgroep ‘De Regenboog’ uit Dokkum een optreden verzorgen
bij de trailer op het feestterrein bij de binnenhaven. Meer nieuws volgt.
De komende periode vieren we met elkaar verschillende bijzondere diensten, waarin telkens onze
eigen predikant ds. Ariaan Baan voor zal gaan:
- Zondag 31 januari om 9.30 uur is er in samenwerking met de Ichthusschool een kerk-schoolgezinsdienst;
- Zondag 14 februari 9.30 uur, 1e zondag van de 40 dagentijd en viering van het Heilig Avondmaal.
Na afloop koffiedrinken in ’t Anker waar Ernst Eduard Bolt trakteert op wat lekkers bij de koffie ter
gelegenheid van zijn 60e verjaardag op 2 februari;
- Zondag 21 februari 11.00 uur, 2e zondag van de 40 dagentijd, themadienst voorbereid door enkele
gemeenteleden;
- Woensdag 9 maart 19.30 uur, biddag voor gewas en arbeid;
- Zondag 13 maart is er ’s avonds om 19.00 uur een zangdienst, georganiseerd door het Chr.
Zoutkamper mannenkoor;
- Zondag 20 maart 9.30 uur, Palmpasen. Na afloop koffiedrinken in ’t Anker;
- Donderdag 24 maart 19.30 uur in de Oude Kerk, Witte Donderdag – Heilig Avondmaal;
- Vrijdag 25 maart 19.30 uur, Goede Vrijdag – Jezus lijden en sterven;
- Zaterdag 26 maart 22.00 uur, Paaswake – het Licht breekt door;
- Zondag 27 maart 9.30 uur, 1e Paasdag – De Heer is waarlijk opgestaan!
Voor meer informatie, alle kerkdiensten en de agenda 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!

Kersttoespraak koning: VRIJHEID

Zoutkamp, 26 december 2015

Met bewondering heb ik de toespraak van onze koning aangehoord. Dat het niet zo
vanzelfsprekend is dat ieder zich met de Kerstdagen vol en rond gegeten heeft, beseft
iedereen wel. Dat wij het geluk hadden dat ons wiegje in Europa stond heeft dit mogelijk gemaakt.
Dat we hier aan werken moeten om het zo te houden, is ook volstrekt duidelijk.
Ook noemde de Koning: Hoor de verhalen eens aan van verzetsstrijders en veteranen, VRIJHEID is
niet vanzelfsprekend. De maand Mei geeft hier weer een beeld van.
Ondanks dat ik oorlogsfilms mooi vind, bekijk ik ze van twee kanten; komt ook - denk ik - dat je
ouder wordt en misschien wel wijzer. De kersttoespraak raakte bij mij ook een persoonlijk iets, en
dat wel om het volgende: In 1988 kocht ik van wijlen Heine Huisman de ZK 18 ‘Levenslang’.
Trots als een pauw visten we op de Waddenzee en in de kustzone VRIJ op garnaal en tong. Het
was heel vanzelfsprekend. Ik zag de visserij als een familie, en ja ook in families komen wel eens
onenigheden voor. Maar het ging heel vanzelfsprekend.
Handel en vissers; deze kunnen niet zonder elkaar, maar in het verleden was dit wel anders. Het was
een spel dat de handel de vissers in leven lieten, als ik verhalen hoorde van vissers die nog op
Zoutkamp hebben gelost en vermarkt. Die tijd liep de visser voor de kar en de handel zat op de bok
van de kar.
Ook in onze tijd hebben we wat afgestoeid met diezelfde handel. Prijzen van 1,29- 1,80 euro
vergeet ik niet weer, hierdoor waren wij ons VRIJHEID kwijt en zaten financieel vast aan de
handel. Wat hierop volgde waren blokkades bij Heiploeg, meerdere keren, en door de Wieringers
bij Puul in Edam/Volendam.
Maar dan. Op een maandag komt Jan de Vries (LO 5) in de stuurhut met kaarten van onze
visbestekken; Vibeg was geboren, wat hierop volgde was een protestvaart naar Zoutkamp. Een
protest, omdat wij onze VRIJHEID zagen verdwijnen. De ZK 18 mocht voorop. Ik had tranen in
mijn ogen en kippenvel op mijn rug, ruim 50 schepen achter ons aan, een teken van eenheid.
Op een maandagavond boven in de visafslag L’oog: Vibeg-bijeenkomst met stemming vóór
of tégen, ‘t was kantje boord voor. Ikzelf stemde ook voor, er werden ons immers dingen beloofd
dat we het beter zouden kunnen krijgen: uitkoop, beheerst vissen. Alleen kwam hier niks van. Dus
het roer moest om, anders was onze VRIJHEID weg. Wat hierop volgde was een tijd van vissen,
vergaderen en nog meer vergaderen, ook tegen onze eigen Vissersbond. Er was immers getekend.
Churchill kwam ons helpen gelukkig. De trein reed weer, er volgden weer uitstapjes naar Den
Haag, naar het stab, vergaderingen in de Mansholtzaal en Raad van State. Roosevelt hielp nu ook
mee in de strijd. De voormannen kwamen gelukkig weer aan één tafel te zitten en kwamen op 18
december samen met ngo’s en EZ tot een compromis voor onze VRIJHEID.
In 1983 viel mijn oog op een zeekaart van Heine. De naam Liberty sprak me zeer aan. Toeval?
Ja misschien. Ik krijg vaak te horen: Toeval bestaat niet.
En nu verder, met Churchill en Roosevelt. Het is van belang dat jullie als één stem voor onze
VRIJHEID de strijd aangaan, ook al is het dan met beperkingen. Deze strijd bestaat niet meer uit
protesten, stakingen en met klokkentruck op naar Den Haag. Nee, maar uit goed overleg. Ik zei
eerder in Den Haag tegen heer Ton IJlstra van het ministerie: de kerkklok stoit min,n ien dorp. Dat
moet duidelijk wezen.
Voor het maatregelenpakket voor 2020 denk ik dat je niet te strak op saneren moet sturen.
Vistijdverkorting door bijvoorbeeld van maandagmorgen het startsein te maken voor het begin van
de visweek geeft al een reductie van 8 uur x 220 schepen x 50 weken. Ik denk dat je maatregelen op
papier moet zetten en laat de vissers kiezen. Zo bewerkstellig je een democratisch gekozen plan.
Een plan waar we in VRIJHEID ons beroep kunnen uitoefenen.
Allen een gelukkig nieuwjaar.
Johan Rispens, ZK 18 ‘Liberty’

Dagboek van een visser
Op donderdag 10 december komen we op Zoutkamp aan, samen met de ZK 17-47-37 en 46 liggen
we in de binnenhaven voor promotie van ons product en het aanzien van ons dorp en de marintieme
sector. Het wordt een nostalgisch reisje naar Zoutkamp, met de vangst nog in het ruim van de
afgelopen week gaan we door de sluis en lossen we de garnalen in voormalig PZVB-gebouw, waar
de Rousant nu gevestigd zit.Na het lossen draaien we de binnenhaven in en beginnen we met het
schoonmaken. Dirk-Jan van HP komt vragen of we een rondleiding willen geven aan afnemers van
hun, na de lunch in ZK 86 doen wij dat en hier begint ons weekend van promotie voor de sector
dus.
Zaterdag begint redelijk maar tegen de avond valt alles in het water, ondanks is het in de stuurhut
best gezellig mit Gerriet en Gerriet en van Veen, Sonnema doet het goed.
Zondag, een mooie dag er is aardig wat volk op de been en de schepen worden goed bezocht. Boops
en Jan Landman krijgen het praatje niet uit. Om 18.00 komt Postema er aan en trekt de stekker er
uit een goed weekend had nou ist mooi geweest, op naar volgend jaar.
Maandag 14 december s’morgens om een uur of 9 gaan we weer door de sluis naar Lauwersoog. Na
wat ijs erin gaan we het wad op, het is om 13.00 hoog water, en we vissen achter de Rooien in de
Noorman, de Siege in, bij de steiger halen. Boxje klein maar toch een 59kg; trekje terug in het
wijngat voor 40 kg. Dan begint er aardig eb te lopen door de Noorman heen voor 20 kg en nog
steeds smerige netten, ondanks dat het december is.
We doen nog een paar trekken op het gat en gaan met de ZK 12 naar buiten.
We trekken oost op maar dat is niet veel, dan eerst maar een stuk stomen op Oostereems aan,
beoosten het windmolenpark gaan we er aan, de ZK 10 ligt hier ook in een goot. De trekken zijn
anderhalf uur, omdat je een beeld wilt hebben van hoe het er beneden uit ziet. Krabben heel veel
krabben en ondanks dat we in het duits gebied liggen zijn het niet de krabben die wij zoeken, 2 zak
garnalen komt er uit, dan verder oost op droog onder Juisterriff niks 5 kg garnaal dan noord in
Schulbegeut 40 kg. Hierna gaan we de stenen in onder de botenlijn na een uurtje worden de stenen
zo groot dat op gegeven moment hij er mee blijft liggen halen, alles nog recht en heel 15 kg, niet de
moeite om risico’s te lopen. Overdag helder water en de vangerij valt weg de ZK 8 komt bij ons en
met zijn tweeën zoeken we verder gelukkig om 16.00 doen ze het licht al weer uit en beginnen we
weer te vangen.
Boven in schulbegeut doen we een van 80 kg, dan van 60 kg en dan krijgen we een briesje uit
zuidoost, de vangerij blijft 50 kg maar we kunnen een uur langer in de kooi. Tegen de morgen
stomen we zuid in en stomen door zone 1 Lauwersgronden heen en gaan onder kopers(Rottum)
eraan op geluk dat er afzakkers komen, maar helaas niet dus 20/30 kg.
Bij de donker proberen we nog achter Rottum samen met de ZK 37-21 en 12, helaas ook geen
bewijs over eb gaan we door de Huibert en trekken west op de nacht onder Schier en dan naderen
de laatste trekken van 2015 een jaar dat alle windstreken van het kompas voor heeft gelegen; van
geen vangst en weinig prijs tot redelijke vangst tot een goede prijs, een prijs die, het jaar voor veel
vissers toch nog goed heeft gemaakt de rol van de afslag Lauwersoog heeft hier in een grote
betekenis in wat voor sommigen moeilijk te verteren is blijkbaar.

Vrijdag 18 december komen mensen van msc Nederland langs, samen met Johan WR 42 Jan ZK 21
Meint LO 17 en Johan OL 5 zitten bij Schierzicht. Praten over msc de certificering van ons zo
gewild product te nemen hobbels en hebben de jongens uitleg van de zeeflap maten zien en hoe het
werkt aan boord.
Op dit zelfde moment zitten Mathijs en Johan Nooitgedagt voor ons in Den haag. Hier wordt de
beslissing genomen waar de sector al jaren voor strijdt ons visgebied gesloten voor 25% of niet.
Na een vergadering van 5 uur komen natuurorganisaties economische zaken en visserij overeen dat
in 2020 de visserij druk met 50% gehalveerd moet worden, een taak voor de sector om dit in goed
overleg met collega’s goed in te vullen.
Ook heeft Dhr. Staghouder(gedeputeerde Groningen) het met andere betrokkene voor elkaar weten
te krijgen om 10.000.000 euro voor natuurherstel en visserij druk vermindering uit het waddenfonds
te reserveren. Dit is het resultaat van heel veel vergaderen en stakingen. Ik wil dan ook via deze
weg een ieder bedanken voor die de visserij steunen, de dames die handtekeningen verzamelden
voor Mevr. Verburg en een ieder die zich hier mee betrokken voelde. Het was niet voor niks in
ieder geval met slimme stappen ligt er een mooie sector voor ons opvolgers klaar.
Voor ieder een gezond en gelukkig 2016.
Vr Gr JR

ZK 18 Liberty

Zoutkamp bij kerstlicht 2015
Wij willen iedereen bedanken die Zoutkamp bij kerstlicht tot een succes hebben gemaakt.
Vriendelijke groet, Jan van Dijken en Karin Spijk.
Grofvuil
Hoe kan het toch, dat wanneer men op dinsdagavond grofvuil buiten zet, de stapel op woensdag
groter is?
Makkelijk, men zet er gewoon iets bij. Je kunt ook even vragen of dit mag!
Je bent je spullen gratis kwijt, want de ander betaald wel.
Fatsoenlijk is het echter niet. Het enige wat je er mee bereikt is ergernis, want er staat geen afzender
bij. Was dan ook zo vriendelijk geweest om mee te helpen met sjouwen.
Vraag een volgende keer of je er iets bij mag zetten, dan behoud je de vriendelijkheid.
Liesbeth
Nog een ergernis
Hoe kan het toch dat er elke keer weer allemaal hondenpoep op de stoep ligt tussen de
Margrietstraat en de Soltecampe? U snapt toch wel dat daar elke keer weer allemaal kinderen door
heen sjouwen waardoor het niet op 1 plek ligt maar verspreid over een paar meter? Of is dat voor u
een grap? Misschien moeten we er een camera opzetten om de smerige onopgevoede eigenaar van
de hond en dus de drollen op te sporen. Beetje flauw niet?

Plastic doppenspaarders,
U spaart misschien al een tijdje doppen en vraagt zich af wat word er nu precies meegedaan.
De doppen die ingeleverd worden bij een inzamelpunt worden door
vrijwilligers weer opgehaald om ze naar een groot verzameldepot te brengen
in Donderen (voor de drie noordelijke provincies).
Daar worden ze door vrachtwagens vervoerd naar een recycling bedrijf. Het
KNGF krijgt voor al dat plastic een bedrag voor de opleiding van hun
honden. In 2015 is er ruim 40.000 kg aan doppen opgehaald. Dit betekend de
basisopleidingen van twee aspirant geleidehonden. Een geweldig resultaat
waar iedereen trots op kan zijn en waar we het allemaal voor doen.
Voor meer informatie kunt u kijken op Facebook : Doppenactie KNGF
Geleidehonden (Noord Nederland). Of www.geleidehond.nl of
www.geleidehond.nl/uitgelaten, hier kunt u het magazine Uitgelaten online lezen hier staat o.a.
informatie over de organisatie en over de honden met een missie.
Kortom: blijf sparen voor het goede doel. Het is een kleine moeite en zo sparen we het milieu. Er
zijn door het KNGF wel duidelijke richtlijnen opgesteld voor het sparen van doppen.
Doppen kunt u inleveren bij: Gineke Braaksma-Smidt
Sirkelslag Young 2016
Op vrijdag 5 februari 2016 willen we om 19.30 met onze
jeugdgroep (12 t/m 16 jaar) bij elkaar zitten om samen
Sirkelslag te spelen. Waar? In de Nieuwe Kerk te
Zoutkamp! We weten niet welke opdrachten uitgevoerd
moeten worden, het enige dat we weten is dat duizenden
jongeren op datzelfde tijdstip ook klaar zitten om de
strijd aan te gaan tegen onze groep. Als je mee doet met
een jeugdgroep hoef je niet te reizen omdat Sirkelslag
gewoon vanuit de eigen woonplaats wordt gespeeld. Elk
jaar gaan honderden groepen de uitdaging aan! Doe jij
ook mee?
Aanmelden kan tot en met vrijdag 5 februari bij Alied
Smit-Klunder: jac.smit49@gmail.com of bel/app: 0650975548
En neem gerust je vriend of vriendin mee! Uiteraard
mogen vrijwilligers zich ook opgeven Wat Sirkelslag
kan doen in een gemeente? Sirkelslag is voor ons hét
middel om kinderen en jongeren op een losse manier bij
kerkelijke activiteiten te betrekken. Wij doen al sinds een
aantal jaren mee en wat opvalt is de positieve samenwerking tussen kinderen en jongeren van
verschillende leeftijden.
Meer informatie? Zie www.sirkelslag.nl

WinterWelVaart in Zoutkamp.
Op 12 en 13 december van het afgelopen jaar ( zo snel gaat het..) vond in Zoutkamp de eerste editie
van WinterWelVaart plaats. In samenwerking met het Noordelijk Scheepvaartmuseum in
Groningen werd, naast het gebeuren in Groningen, op 2 andere plaatsen in onze provincie
WinterWelVaart gehouden nl. Appingedam en Zoutkamp. Eigenlijk was het een “Lutje
WinterWelVaart” in beide plaatsen ter onderscheid van grote broer Groningen. Een enthousiaste
groep vrijwilligers ging voortvarend aan de slag wat resulteerde in een mooi programma. Met de
ambiance van onze mooie binnenhaven moest dat gaan lukken.
De bedoeling van WinterWelVaart is om iets te laten zien van de maritieme geschiedenis van onze
provincie en natuurlijk in Zoutkamp de visserij en haar geschiedenis. Daarbij is het bovendien de
bedoeling dat men op en rond de schepen kan genieten van allerlei kunst en cultuur.
Toen we op zaterdag 12 december van start gingen en de garnalenkoningin Manon Postma met een
mooie speech de opening had verricht, lagen er in de haven 10 schepen die deelnamen aan
WinterWelVaart. Via overleg tussen verschillende partijen en onder regie van havenmeester Jan
Landman was er een mooie bezetting in de haven. Bovendien lag aan de dam de Ecolution. Langs
de haven waren informatieborden geplaatst in het kader van “de verhalen van Groningen” die de
geschiedenis van Zoutkamp in woord en beeld vertelden. Mooie foto’s van Gerhard Cornelis waren
te zien op de sleepboot “Willem”, op de “Jade” vertelde Jaap Vegter over geschiedenis van de
visserij in het kustgebied en was er op de “Drie gebroeders” een film over de Kerstvloed. En
natuurlijk was het “Wad’n wiefke” in de persoon van Freya Noest aanwezig op de ZK 4 en
vervolgens op de “Jade”. Voor het museum was een “vlamzalm rokerij” en werden netten getaand
Helaas werd het weer spelbreker. Buitenactiviteiten zoals de kramen en Twannie’s straattheater
kwamen onvoldoende tot hun recht. In het museum daarentegen was veel belangstelling voor de
modelbouw van vissersschepen door Bert Davids. Ook de bijzondere schelpen, knopen en splitsen,
netten boeten en natuurlijk het garnalenpellen trokken veel belangstelling. Menigeen probeerde het
pellen met meer of minder succes onder de knie te krijgen. De schilderijen gemaakt door
dorpsgenoten trokken ook veel belangstelling. Het onderdeel van de Kids Streetdance groep mocht
de geplande openluchtvoorstelling onder dak uitvoeren bij palingrokerij Postma. De zaterdag werd
afgesloten bij een snorrende kachel en een tikkende regen in het ruim van de “Drie Gebroeders” met
een voorstelling van Neef Radboud.
Op zondag waren de weergoden ons beter gezind en verrasten ons met een prachtige dag. Naast de
genoemde activiteiten op zaterdag was er ook het vertellerscollectief die op verschillende plaatsen
zoals o.a. de Boeter en ZK 86 hun verhalen vertelden. Bijzonder was ook de film “Afgescheept” die
op een oud zeil werd vertoond aan boord van de ZK 18 van Johan Rispens. Een breed publiek kon
zo vanaf de kade genieten van deze film en kennis nemen van de problemen in de garnalenvisserij
en tegelijkertijd de passie ervaren die de vissers uitstralen voor hun beroep en als goede
rentmeesters voor hun visgebieden. Bovendien kon het publiek de garnalen proeven.
Net als op zaterdag was ook het reddingwezen goed vertegenwoordigd. De “Gebroeders Luden”
vertegenwoordigde de oude tijd en de “Springbok” als nieuwste aanwinst van de KNRMLauwersoog lag ter bezichtiging in de haven. Ondertussen was het in het museum druk en er heerste
een gezellige sfeer bij muziek van accordeonist Theo Zant. Tegelijkertijd was er op zaterdag ook de
Kerstmarkt rond de Oude kerk. De beide evenementen kunnen elkaar op een positieve manier
versterken. Om de verbinding te houden met de Kerstmarkt reed er op zaterdag een huifkar tussen
Winterwelvaart en de Kerstmarkt. Wat de eerste WinterWelVaart betreft kunnen we spreken van
een geslaagd evenement dat voor herhaling vatbaar is.

Eendenverblijf
Onder belangstelling van een aantal buurtgenoten is op woensdagmiddag 13 januari om 13.00 uur
het eendenverblijf te water gelaten in de gracht aan de
Spuistraat. Nadat vorig jaar de eendenkorf was
stukgegaan, is er in overleg met het bestuur en een
bewoner van de buurtvereniging de Batterij een nieuw
luxe eendenverblijf gemaakt. De bouw is mede mogelijk
gemaakt door Gruno en de te water lating is mogelijk
gemaakt door de Rousant. Waarvoor hartelijk dank. De
eenden keken vanaf een veilige afstand toe hoe hun
toekomstige residentie te water ging. We hopen dat ze
binnenkort hun intrek nemen.
Nieuws van Dorpsbelangen
Allereerst willen we jullie natuurlijk nog al het beste wensen in dit nieuwe jaar. Een jaar waarin
alweer een aantal leuke zaken gepland staan.
We gaan verder met onze ‘strijd’ om het dijkgebied op te knappen en zo mogelijk authentieker in te
richten. We hopen op vorderingen wat betreft de social sofa’s en we gaan zeer binnenkort een
enquête door het dorp verspreiden met een aantal voor ons belangrijke vraagstukken.
We gaan ook verder met het zoeken van verbindingen tussen de diverse organisaties en
verenigingen in Zoutkamp. Gesprekken plannen en voeren kost veel tijd en we zijn lang niet zo ver
als we van te voren hoopten. Wilt u ook graag eens met ons babbelen, laat dat dan even weten.
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!
De contributie bedraagt € 8.- per jaar per huishouden. Stuur uw aanmelding naar
info@dorpsbelangenzoutkamp.nl, bel: 0595-402779 (Janna Hulshof) of neem contact op met een
van de andere bestuursleden, zie hiervoor de website: dorpsbelangenzoutkamp.nl
Zoutkamper reünie 30 april 2016
De voorbereidingen gaan goed en de aanmeldingen voor de Reünie komen goed binnen! Het belooft
een drukke dag te worden.
Ook goed nieuws op het financiële front; we hebben een flinke subsidie gekregen
van Loket Leefbaarheid. Dat betekend dat we nu ook financiële middelen hebben
om onze ambities kracht bij te zetten. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee.
Aanmelden voor de Reünie kan via internet: www.zoutkamp.net/reunie, via e-mail:
reunie@zoutkamp.net of via onderstaande opgavestrookje. Dit strookje kunt u inleveren bij de
organisatie of in de bus gooien bij het Kegelhuis.
Betty Hofman Rispens, Hink Horneman, Jannie Knol, Daan Oostindiën
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgave Zoutkamper Reünie, 30 april 2016
Uw naam:

Uw e-mailadres:

Uw woonplaats:

Aantal personen:

Brandweer verslag 2015
Traditioneel in de eerste Schudzeef van het nieuwe jaar, hier een bericht van de
Brandweer van Zoutkamp. In 2015 zijn we versterkt met de komst van Stefan
Valkema uit Ulrum. Hij is werkzaam bij Klaas Beukema op Menneweer en na de
medische goedkeuring is hij op 1 maart toegetreden tot ons brandweerkorps.
Intussen is hij samen met Hink Horneman in opleiding en ze hopen in de zomer
van 2016 de opleiding af te ronden. Naast deze 2 heren zijn er nog 3 mensen in opleiding; Pieter
Bijma is in opleiding voor brandweer chauffeur en John Nijholt voor bevelvoerder. Ook Bert
Bouman volgt deze opleiding maar dan voor zijn werkgever de brandweer Stad.
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 meegedraaid in een grote oefening in het
oefendorp Marnehuizen. Hierbij werden we als verkenners specifiek ingezet voor een incident bij
aardbevingen. Aansluitend hebben we met de heel ploeg meegedraaid in een pelotonsoefening in
Marnehuizen waarbij verschillende incidenten rondom aardschokken in scene waren gezet. Een zeer
leerzame avond. 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. Tot slot leuk om te vermelden is de oefening eind september i.s.w.m. de KNRM
waarbij we samen met de KNRM van Schiermonnikoog en Lauwersoog een gesimuleerde brand
aan boord van de veerboot Rottum hebben bestreden terwijl de veerboot onderweg was van
Schiermonnikoog naar Lauwersoog (inclusief passagiers)
Uitrukken:
In 2015 zijn we in totaal 24 keer gealarmeerd voor een uitruk, aanzienlijk minder dan de 36 van
uitrukken van 2014. Meest in het oog springend was de grote boerderijbrand die de familie Bakker
trof aan de Nittersweg. De brand sloeg zo snel om zich heen dat er geen redden aan was ondanks
dat er met 3 korpsen, een hoogwerker en grootschalig watertransport werd ingezet. Begin dit jaar
hebben we met onze brandweerboot geholpen bij de zoektocht naar Jesse van Wieren, zowel met de
sonar als met het Dregteam SOAD Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen uit Urk.
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 en
Museum de Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen Hoogezand – Sappemeer. Divers oud
brandweermaterieel staat ruim opgesteld in het museum en de restauratie van het materieel is ook te
zien. Na afloop werd nog vrolijk nagepraat bij ons in de kazerne.
Voor dit jaar zal tijdens de dorp reünie de brandweer kazerne ook geopend zijn en zullen er foto’s
getoond worden uit de oude doos. In oktober willen we een open dag houden, nadere informatie
zullen we in een van de volgende edities van de Schudzeef melden.
Namens het vrijwillig brandweerkorps Zoutkamp, Peter Postma

overzicht uitrukken 2015
Alarmdatum Naam
27-1-2015
P 1 Brand Schoolgebouw (schoorsteen) OBS Solte Kamp De Schuit 11
Zoutkamp 011431 024250
2-2-2015
P 1 OMS Alarm Heiploeg Panserweg 14 Zoutkamp 011431
23-2-2015
P 1 Voertuig te water Reitdiepskade Zoutkamp 011810 011431 011871
25-2-2015
P 2 Nacontrole Olde Borchweg 24 Munnekezijl 011431
7-3-2015
P 1 VKO Churchillweg Zoutkamp 011431
10-3-2015
P 1 Brand bijgebouw (garagebox) Dorpsstraat 19 Zoutkamp 011431
12-3-2015
P 1 Woningbrand Reitdiepskade 6 Zoutkamp 011431
13-6-2015
P 2 Dier te water Staatsbosbeheer Lauwersmeer De Rug 1 Lauwersoog 011431
18-6-2015
P 1 Brand wegvervoer (Auto) Hoofdstraat 53 Vierhuizen 011431
3-7-2015
P 1 Brand Industrie/agrarisch (fabricage-opslaggeb.) Reitdiepskade 20
Sloepenloods Zoutkamp 011431
5-7-2015
P 1 Brand Industrie/agrarisch (NB:Middel Br) (agrarisch bedrijf) Nittersweg 1
Munnekezijl 011431
6-7-2015
P 2 Nablussen Nittersweg 1 Munnekezijl 011431
11-7-2015
P 2 Dier te water (Schaap) De Schans 30 Zoutkamp 011431
11-7-2015
P 1 VKO (eenzijdig) Buitensingel Ulrum 011431
26-7-2015
P 1 Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Noordergat 8 Lauwersoog
(Zeilschool) 011431 024231
21-8-2015
P 2 Dier te water (paard) Hoofdstraat 54 Houwerzijl 011431
22-8-2015
P 1 Brand wegvervoer (Land-Bouwvoertuig) Zoutkamperweg 4 Niekerk De
Marne 011431
25-8-2015
P 2 Buitenbrand Ooster-Nieuwkruisland 2 Warfstermolen 011431
19-9-2015
P 1 Scheepsbrand Haven Lauwersoog (ZK 92) Haven 2 Lauwersoog 011431
22-9-2015
P 1 VKO Hunsingoweg Zoutkamp 011431 (Was Stadsweg Lauwerzijl)
1-10-2015
P 1 VKO Marneweg 37,0 Lauwersoog 011431
3-10-2015
P 1 Woningbrand (vrijstaand) (rietendak) (NB:Middel Br) Herestraat 6 Burum
011431
6-11-2015
P 2 Dier te water (koe) Brug Blauwverlaat Uterwei Augustinusga 011414
6-12-2015
P 1 Gebouwbrand (schoorsteen) Snakkeburen 15 Ulrum 011431 011850

