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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
16 t/m 18 september
16/17/18 september
22 september
24 & 25 september
30 september
1 oktober
11 oktober
18 november
22 november
9 december

Slag om Zoutkamp
De Verovering van Soltcamp
Lezing Historische kring
Tocht om de Noord
De Verovering van Soltcamp
De Verovering van Soltcamp
Lauwersoog visje
Wim Mollema
Tuinland
Kerstmarkt

zie elders in deze Schudzeef
zie elders in deze Schudzeef
Ontmoetingscentrum ULRUM
Finish in Zoutkamp
zie elders in deze Schudzeef
zie elders in deze Schudzeef
St welzijn ouderen
Ontmoetingspunt
St welzijn ouderen
Grachtstraat e.d.

Voorwoord
Hallo lezers,
Weer terug van vakantie, het gewone leventje is weer begonnen. En dus is er weer druk vergadert
en gewerkt op de pc om deze Schudzeef op tijd kopieer-klaar te krijgen. Heugelijk nieuws vanuit de
redactie; Daan & Chantal Oostindiën hebben een prachtig dochter “Jasmijn “gekregen. We wensen
hun samen met hun dochters alle geluk. Daarnaast heeft Enne Tammens aangegeven te willen
stoppen met kopiëren in 2017. Vanuit de kerkorganisatie is met al op zoek naar iemand die dit zou
willen overnemen.
En dan is er ons jubileumjaar 2016. We zouden 2016 graag willen afsluiten met een extra mooie
editie. Daarvoor hebben wij uiteraard uw hulp nodig want we willen graag terugblikken met u op 20
jaar Schudzeef. Wat MOET nog eens geplaatst worden? Welke rubriek MOET weer eens
verschijnen? De leugenlandster? De verhalen in het Gronings, een spannend verhaal, puzzels,
interview met… Het is aan u! We roepen u op om kopij in te sturen naar schudzeef@gmail.com.
Voor 26 oktober.
Zoutkamp beleef(t) het 2016
Zaterdag werd voor de 5de keer Zoutkamp beleef(t) het georganiseerd. En om dit kleine jubileum te
vieren vonden wij het wel eens tijd om de vissers, die ieder jaar met hun kotter naar Zoutkamp
komen’ eens in het zonnetje te zetten. Voor iedereen was er een mooie spiegel met een afbeelding
van hun kotter. Na deze uitreiking vond het klompjes zeilen plaats. De winnaar was dit keer Thijs
Buitjes! Nog van harte gefeliciteerd.
Dhr. Hendrik Nienhuis opende het waterspektakel met een mooie speech. De spelletjes konden
beginnen! 7 teams gingen met elkaar de strijd aan. Ze moesten onder meer anker liften, dinky
draaien en de rappemat af lopen. In de pauze was het tijd voor een prachtig optreden van ‘Ancora’!
Na dit mooie optreden werden de laatste 2 spelletjes gespeeld.
De wisselbeker en dus 1ste prijs ging dit jaar naar: De Krolse Katers! Op een 2de plek eindigde team
transport en op een mooie 3de plek Greetsiel 25 / Zk 18. Naast dit alles was er een gevarieerde
braderie rondom de haven. Op het gecreëerde visplein kon men genieten van diverse vis
specialiteiten.
Wat ons betreft weer een geslaagde dag! Via deze weg willen we alle sponsoren en vrijwilligers
nogmaals ontzettend bedankten! Groeten, Zoutkamp beleef(t) het: Robin, Robert, Jannie, Marga,
Anita & Koos Alvast voor in de agenda: 9 December kerstmarkt rondom de oude kerk!

10 jaar Flexbus
Oktober 2006 : oprichting Flexbus de Marne: En nu 10 jaar later
zijn we alweer 33.000 passagiers verder!! In 10 jaar duizenden
passagiers vervoerd door een organisatie die door vrijwilligers
gerund wordt! Dat is een fantastisch resultaat. We vieren dit
jubileum in verschillende fasen: een zeer geslaagd uitje met onze
vrijwilligers is al geweest.
Nu –na de zomerstop- gaan we de een tweetal andere acties ondernemen.
Wij hebben een zgn. toeristisch lusje georganiseerd.
In de maand september gaan wij u – in samenwerking met een 3-tal gemeentelijke toeristische
trekpleisters- het bovenstaande ritje aanbieden. Daarin kunt u –tegen het overleggen van een
flexbuskaartje – voor de zeer aantrekkelijke prijs van 2 euro gebruik maken van het volgende:
-

-

In Houwerzijl: het Theemuseum. U kunt gratis het museum bezoeken en u krijgt 15%
korting op aan te schaffen artikelen.
In Warfhuizen: kunt u de Lijstenmakerij “nou nog mooier” bezoeken. Tegen een speciale
prijs kunt u in het koffie-of theehuis een drankje drinken. Ook kunt u daar de winkel en
galerie bekijken
Verder op de route rijdt u door Leens en daar kunt u bij de Borg Verhildersum uitstappen.
Daar kunt u de museumboerderij gratis bezoeken en krijgt u van hen een attentie uit de
museumwinkel mee.

Daarnaast organiseren wij in samenwerking met de fotoclub “de Marner Kiek “ een foto expositie.
Thema is uiteraard de Flexbus : op haar route in de dorpen. Maar ook met de
schoonheid in en om de dorpen die de bus aandoet. Deze expositie hangt in het
gemeentehuis in de maanden september en oktober. En last but not least:
Degene om wie het allemaal draait- de passagier!!- krijgt in deze maand een kleine
attentie van ons.
Val op hekje
Iemand vertelde mij onlangs dat een kind in de buurt van De Snik of De Schuit op een hekje met
punten is gevallen. De punt zou door de onderkaak van het kind zijn gegaan. Wij zijn bezig om een
schutting te plaatsen met vogelwering en willen graag dergelijke letselschade voorkomen.
In geen geval willen wij de oorzaak zijn van een dergelijk akelig ongeval.
Daarom willen we graag weten:
1. hoe hoog het hekje was, en
2. wat voor punten op dit hekje zaten, en
3. waardoor het kind gevallen is.
Ik vraag u dit omdat bij de huisartsenpost nooit een kind met dergelijke letsel is binnengebracht en
behandeld. Men kan zich dit niet herinneren. U kan zich misschien als dorpsgenoten dit voorval wel
herinneren. Hopelijk kunt u en wilt u ons verder helpen.
Met vriendelijke dorpsgroeten,
Rob van der Ploeg
De Snik 5
9974 NG Zoutkamp

Kindertheatercursus Wonderboom
Hallo toneelspelers uit Zoutkamp!
Jeugdtheaterschool Wonderboom biedt weer een theatercursus aan in Zoutkamp, zowel voor
kinderen zonder ervaring, als voor kinderen met één jaar ervaring. Elke woensdag van 13:30 tot
15:00 in De Schuit 11 te Zoutkamp. Voor meer informatie en als je je wilt aanmelden, ga
naar www.wonderboom.nl/cursussen/kindercursus.html. Heb je meer ervaring of ben je al een stuk
ouder? Ook dan kan je bij ons terecht. Kijk op onze website www.wonderboom.nl, onder cursussen.
Vrijwilligers Gezocht!!!!!!
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Onze ruim 40.000 vrijwilligers zetten zich in om mensen
met een lichamelijke beperking een ﬁjne dag te bezorgen. Met een bezoek, activiteit of een dagje
uit. Zodat zij ook volop van het leven kunnen genieten. Daarom zoeken wij vrijwilligers in de
gemeente De Marne die ons willen helpen mensen te begeleiden op een dagje
uit…winkelen…artiestenmiddag…of huisbezoek.
Wij blijven altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Meld je aan bij Bouktje Bottema 0595481683 of hbbottema@home.nl
Aanmelden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs kan nu!
De provincie Groningen waardeert jaarlijks de inzet van vrijwilligers met het uitreiken van de
Provinciale Vrijwilligersprijs in de categorieën zorg, leefbaarheid en jeugd. Per categorie wordt een
winnaar gekozen die een bedrag wint van 3.000 euro! Vorig jaar ontvingen het Alzheimercafé
Hoogezand, Jeugdsoos de Boerderij in Onstwedde en de vrijwilligers van Stichting Oude Groninger
Kerken tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis de vrijwilligersprijs.
Kent u een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in de Provincie Groningen, past binnen één van
de bovenstaande categorieën en een voorbeeld voor andere organisaties zou kunnen zijn? Dan kunt
u deze van 1 september tot 1 oktober 2016 aanmelden op www.provinciegroningen.nl
U kunt uw eigen organisatie of een andere organisatie aanmelden die volgens u de Provinciale
Vrijwilligersprijs verdient. Op basis van de motivatie zal een jury per categorie twee organisaties
nomineren. In de periode van 19 oktober tot 1 november kan er via het internet een stem uitgebracht
worden op de genomineerden. De prijzen zullen begin december worden uitgereikt.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.provinciegroningen.nl of u kunt contact opnemen met
Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum via
steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl
Doe mee en meld uw favoriete vrijwilligersorganisatie 1 oktober aan!

Culinaire route 2016
Zaterdag 6 augustus was de 2e culinaire route in ons dorp. Om 13.00 uur begon de verkoop van de
strippenkaarten. Er was zoveel belangstelling dat we tussendoor nog strippenkaarten bij hebben
laten maken. Dit jaar deden er maar liefst 450 deelnemers (incl. kinderen) mee aan de route. Wij
kijken terug op een geslaagde dag met prachtig weer.
We willen alle ondernemers bedanken voor hun medewerking!
De organisatie (Jannie en Marijke)

Kaartverkoop ‘Verovering van Soltcamp’ gestart
De kaartverkoop voor de theatervoorstelling ‘De Verovering van Soltcamp’, dat onderdeel zal
uitmaken van het bekende historische festijn ‘De Slag om Zoutkamp’, is gestart. Kaarten zijn te
koop bij Dieverdoatsie, Drogisterij Zoutkamp en het Visserijmuseum, alle gevestigd in Zoutkamp.
Daarnaast kunnen kaarten online worden besteld via de website www.slagomzoutkamp.nl. Per
voorstelling is plek voor maximaal 60 bezoekers!
Speeldata
‘De Verovering van Soltcamp’ wordt gespeeld op de volgende data:
Vrijdag 16 september
19.00 en 21.00 uur
Zaterdag 17 september
16.00, 19.00 en 21.00 uur
Zondag 18 september
14.00 en 16.00 uur
Vrijdag 30 september
19.00 en 21.00 uur
Zaterdag 1 oktober
17.00 en 20.00 uur
De voorstelling
De Verovering van Soltcamp is een komisch liefdesverhaal tegen de achtergrond van de Slag om
Zoutkamp in 1589. Freja, inwoonster van Soltcamp heeft haar hart verloren aan Jan, een Groeninger
die aan de zijde van de Spanjaarden vecht. Als de bevrijders onder leiding van Willem Lodewijk
aan de poorten van het door de Spanjaarden bezette Soltcamp rammelen, is de liefde tussen Freja en
Jan niet zeker...
Theaterwandeling
‘We willen gebruik maken van al het moois dat Zoutkamp te bieden heeft, de voorstelling speelt
dan ook langs een aantal van de mooiste locaties van het dorp.’ Aldus regisseur Frank Odijk. De
voorstelling begint bij de Oude Kerk in het centrum van Zoutkamp, waarna het publiek wordt
meegenomen langs een aantal scènes op verschillende locaties. De voorstelling eindigt ook weer in
de kerk. De wandeling bedraagt zo’n 1,5 kilometer.
De spelers
De cast bestaat uit 15 amateurspelers uit Zoutkamp en omgeving, aangevuld met figuranten,
muzikanten en een koor. In totaal werken zo’n 40 mensen mee aan de voorstelling!
De Verovering van Soltcamp is onderdeel van De Slag om Zoutkamp. Ga voor meer informatie
over De Slag en De Verovering naar www.slagomzoutkamp.nl

Nieuws van het Ontmoetingspunt
De komende periode staan er de volgende activiteiten op de agenda.
Koffie drinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur, iedereen is hier van harte
welkom.
Dan is er iedere 1e maandag van de maand kaartjes maken.
Iedere laatste woensdag van de maand is er de eettafel, ieder is hier welkom, wel graag opgeven van
te voren.
In oktober gaan we weer herfststukjes maken en wel op 19 oktober, opgave in het Ontmoetingspunt.
In december weer de kerststukjes en ook hiervoor opgeven in het Ontmoetingspunt.
18 november komt Wim Mollema met een oude dorpsfilm van Zoutkamp, Info en opgave bij Lies
Visser 0595-401834

Hagepreek in Zoutkamp
In het kader van de festiviteiten van De Slag om
Zoutkamp in het derde weekend van september,
wordt er op zondag 18 september op het Hof
rondom de Oude Kerk een zogenaamde
Hagepreek gehouden. De dienst begint om 11.30
uur. Voorganger is ds. Herman F. de Vries uit
Ternaard.
Een hagepreek is een kerkdienst in de open lucht.
Deze werden in de Nederlanden veel gehouden
hagepreek in 1566
door Calvinisten in 1566 en de volgende jaren,
omdat openlijke geloofsuitoefening hun door de Rooms-Katholieke overheid verboden werd. Door
de vrijheid van godsdienst werd dat anders. Een reden om nog altijd dankbaar voor te zijn. Dit
willen we graag samen met elkaar vieren.
Uiteraard willen we samenkomen op het Hof rondom de Oude Kerk of het nabij gelegen veld naast
de kalkoven; weer of geen weer. Vanaf 11 uur zijn bezoekers welkom; de hagepreek begint om
11.30 uur. Na afloop van de hagepreek wordt brood met koffie en thee aangeboden.
U mag gekleed komen in uw historisch kostuum maar dat is natuurlijk niet verplicht, neem
eventueel een klapstoel mee.
Deze hagepreek wordt georganiseerd door de Werkgroep Eredienst in samenwerking met de
Stichting De Slag om Zoutkamp. Actuele informatie over de precieze locatie kunt u vinden via de
website van de kerk www.pgzoutkamp.nl of via de website www.slagomzoutkamp.nl. Iedereen is
van harte welkom!

Berichtje van St. Welzijn Ouderen afd. Zoutkamp.
Vrijdag 19 augustus was het zover. De Vlinderbalg meert aan in Zoutkamp en vertrekt om halt
twee. Het weer is voortreffelijk, het kan niet beter. De zon schijnt volop en bijna geen wind. Met 75
passagiers gaan we een over het Lauwersmeer varen. Iedereen wilde natuurlijk buiten zitten, want
dat kon deze dag. Op het buitendek. Echt een volle bak, opgewekte en vrolijke mensen. Een kopje
koffie of thee en een lekker plakje cake en nog een frisdrankje (die dat nog wilde) werd de
passagiers aangeboden.
Een boottocht van ca. 2 en een half uur en uitleg van de kapitein wat we allemaal konden zien op
het Lauwersmeer. Zelfs de zeearend en een jong hebben we kunnen zien. Dan zijn die 2 en een half
uur zomaar weer voorbij. Iedereen was zeer tevreden van deze prachtige tocht. Natuurlijk dankzij
het prachtige weer was er natuurlijk ook debet aan. We konden allemaal weer genieten van de
schitterende natuur in het Lauwersmeer.
Er is nog een reisje gepland en wel op 11 oktober 2016 op een dinsdagmiddag. Vertrek ca. 13.00
uur bij de “Noorderschans”. Een ritje door Noord-Groningen en daarna nog naar Lauwersoog voor
een visje. U kunt zich alvast opgeven bij: Lia Rienks tel. 06-23708284 en Baukje Zwart 0595401590
Er komt ook een lijst te liggen in het Ontmoetingpunt en daar kunt u uw naam opschrijven of u
meewilt die dag.En we gaan nog een middag naar Tuinland op dinsdag 22 november 2016. Vertrek
om 13.00 uur bij “De Noorderschans”.
Noteer het alvast deze datums in Uw agenda als U graag mee wil !!!!!! En meld het tijdig er kan
maar een klein aantal mee. Groeten van het bestuur van St. Welzijn Ouderen.

Lezing Historische Kring De Marne
Op 22 september a.s. organiseert de Historische Kring De Marne een lezing, met als titel;
De Zoutkamper Visserij door de eeuwen heen.
Er wordt al gevist sinds mensenheugenis. Daarvan getuigen in de provincie Groningen onder meer
visresten die gevonden zijn in wierden. Over de Groninger kust- en zeevisserij is echter nog niet
veel gepubliceerd. Duidelijk is dat Zoutkamp na de middeleeuwen uitgroeide tot het voornaamste
vissersdorp in Groningen. De oudst bekende gegevens van visserij op de Hunze (Reitdiep) en de
waddenkust bij Heffezand (een verdwenen eiland voor de Groninger kust) dateren van
respectievelijk de 13de en de 15de eeuw.
Aan het einde van de 16de eeuw werd bij het strategisch aan de Hunzemonding gelegen Zoutkamp
een schans aangelegd die – in de Tachtigjarige Oorlog – mede een rol speelde bij de isolatie en
uiteindelijk de inname van de Spaansgezinde stad Groningen (1594) door het Staatse Leger. Na
1945 was het voor de altijd conjunctuurgevoelige visserij een periode met ups en downs. Een grote
verandering was de afsluiting van de Lauwerzee (1969|) en de ‘verhuizing’ van de vissershaven
naar Lauwersoog.
Bij deze lezing wordt niet alleen aandacht besteedt aan de geschiedenis van de Zoutkamper visserij
en aan de economische aspecten van de visserij en de betekenis van Zoutkamp als vissersdorp, maar
ook aan verschillende andere zaken die betrekking op de visserij hebben, zoals rampen en ruzies,
schepen en schilderen, vissers en vaartuigen.
Albert Buursma is zelfstandig (sociaal-)historicus en ontwikkelt en voert projecten uit op het gebied
van de regionale geschiedenis van Noord-Nederland. De laatste jaren houdt hij zich intensief bezig
met de geschiedenis van het Waddengebied en werkt hij onder meer aan een publicatie over de
Groninger visserij.
Deze lezing wordt gehouden in het Ontmoetingscentrum te Ulrum, Schapenweg. Aanvang 20.00
uur. Belangstellenden zijn van harte welkom, kosten € 5,- Voor evt. vragen: Alice Luth-Boonstra,
Secr. Historische kring De Marne 06-21295234

Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep-Oproep20 jaar Schudzeef dat moet gevierd worden! Een extra mooi &
dik nummer. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Heeft u nog
kopij liggen of zou een een oude rubriek nieuw leven in willen
blazen? Stuur uw kopij voor 26 oktober naar schudzeef@gmail.com

Super opbrengst Groningen Swimm Challence team Palingrokerij Postma
Wij van Palingrokerij Postma willen hierbij iedereen héél héél erg hartelijk danken voor uw
bijdrage in welke vorm dan ook voorde Groninger Swim Challenge 2016. Uw steun was voor het
team een stimulans om de zware zwemtocht van 33,5 km tot een succes te maken.
Het totaal bedrag van ons team bedroeg maar liefst € 9452,00 waarmee we bovenaan stonden!
Allemaal voor het goede doel: UMCG KANKER RESEARCHFONDS. Het fonds steunt
kankeronderzoek voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. De totale opbrengst bedroeg
zaterdag € 80.000,00! Iedere door de zwemmers opgehaalde euro’s gaat rechtstreeks naar dit fonds.
Er blijft dus niks aan de strijkstok hangen!
Uiteraard hebben wij diepe respect voor onze collega’s, Martha de Boer, Lisette Rinkema en Geale
Postma en ook voor Francis Wierenga, Isabelle Dijkhuis ( Lauwerzijl) en Wendy
Roossien (Zoutkamp) die samen de 33,5 km zwemtocht afgelegd hebben. Wij zijn super trots op
jullie!!! Onze hartelijke dank gaat ook naar de zwemtrainer Koos Hovius van zwembad de Marne,
die het team 2x per week trainde en Michiel Broere, die met zijn bijbootje de zwemmers begeleide
en opving en Peter en Astrid die met hun zeilboot als moederschip fungeerde en voor de inwendige
mens zorgde voor de wachtende zwemmers. Echt jullie waren een grote steun voor het team voor en
tijdens deze zwemtocht.
Tenslotte willen wij ook iedereen bedanken die zaterdagmorgen om half zes aanwezig waren bij de
start van de Swim Challenge om de zwemmers aan te moedigen. Beetje vroeg misschien maar het
was wel heel erg leuk en gezellig! Gille en Alma Postma, Aagtje en Sjoert, Nettie, Marjan, Andrea,
Reiny , Keanu en Jens
Beste dorpsgenoten,
Wij, ondergetekenden hebben het idee bedacht om een “levensloop huizen project “ te beginnen op
het voormalig Heiploeg terrein aan het Hunsingokanaal. Wij zijn hier nu 2 jaar mee bezig.
Er zijn gesprekken geweest met het Bouwbedrijf Van Wijnen uit Gorredijk en architectenbureau
De Zwarte Hond te Groningen. Gezamenlijk hebben wij hierover met ambtenaren van de Gemeente
De Marne gesproken. Echter de gemeente de Marne heeft het plan afgekeurd en het bouwbedrijf
heeft zich teruggetrokken.
Wij hebben gezocht naar een ander bouwbedrijf en kwamen toen uit bij Plegt Vos. Dit bouwbedrijf
heeft ook connecties met de stichting Borgen en Wierden. Uit overleg met Plegt Vos is gebleken dat
het bouwbedrijf wel perspectief ziet om nieuwbouw te plegen in Zoutkamp van levensloop huizen.
Dit betreft koop- en huurwoningen. Het is de bedoeling dat deze huizen gebouwd gaan worden in
de stijl van de oude visserswoningen.
Ben je 50+ en denk je er wel eens aan om te gaan verhuizen omdat huis en tuin een beetje te groot
worden en voel je nog niets voor een appartement in de Noorderschans dan is dit misschien een
optie. Het probleem is dat Zoutkamp valt onder de Gemeente De Marne en dit is een
krimpgemeente, meer afbraak dan nieuwbouw. Na het laatste gesprek met burgemeester K.
Wiersma en de wethouder K. Berghuis, hebben wij het advies gekregen om de publiciteit te zoeken
om te kijken of er genoeg draagvlak is om de levensloop huizen te realiseren in Zoutkamp. Onze
vraag is: zou u willen bouwen of een huis willen huren in dit plan. Bij voldoende belangstelling
kunnen wij aan de gemeente en het bouwbedrijf laten zien dat dit plan leeft onder de bevolking van
de Gemeente De Marne.
Heeft u belangstelling laat het ons weten via mail adres:
Projecthunsingo@outlook.com
Met vriendelijk groet, Jacob Jelle & Ada

Dagboek van een visser
21 augustus, hoogwater, 1.53 uur.
Zondagnacht om 23.00 uur stappen we, net als veel collega’s, in de auto om weer een weekje te
gaan vissen. De jongens van de afslag beginnen vroeg deze nacht. Er staan 1500 kisten met vis die
even voor de verkoop om 07.00 uur gesorteerd moeten worden. Dat wordt de hele nacht door, maar
om 00.10 uur hebben ze wel even tijd om er 3 tubs ijs in te gooien. Zo kunnen we om 00.30 uur de
haven uit. We zetten in het Strandgat uit, trekken 3 kwartier voor 60 kg. Met eb terug 80 kg. Dan
vlakte op bij de Inga (Inga is een houten wrak op kuipersbult, van een landverhuizer. Verhaal is dat
Jans van Ruurd ien sluus laag en sluuswachter heurde kippen en een zwien knorn dij haarn ze van
schip of hoalt.) doen trekje op de pijpjes voor 120 kg. Hier liggen we de dag wat heen en weer. ’s
Avonds gaan we naar buiten op 10-12 meter tot Lauwers toe 60-80 kg. Deze trekken duren 2-2,5
uur. Met de dag doen we een paar trekken onder de plaat en in de Rimboe voor 40-50 kg.
Om 12.00 uur zijn we binnen om te lossen. Met dit warme weer moet je geen risico’s lopen. Het
water is 19ºC dus ze worden gezeefd, morgen verkocht, 1427 kg. Terwijl we lossen filmt de VARA
dit gebeuren. Ze gaan even mee voor opnames, 19 september om 19.30 uur op Ned. 2 wordt het
uitgezonden. Onderwerp is duurzame garnalenvisserij. Tja, ik vind het belangrijk dat we positief in
de media komen dus pakken we dat maar weer op. Niet voor mezelf, maar voor ons oeroud product.
Een trekje voor de haven geeft ook nog 35 kg met weinig bijvangst. Mooi weer, benieuwen wat ze
er van gemaakt hebben.
Om 17.00 uur gaan we weer naar zee. Onder Schier vissen we oost op. We hadden speur op
Lauwergronden, dus daar maar nachtje kijken. Lauwersgronden is eigenlijk nog gesloten gebied,
maar dit is voor ons moeilijk te verkroppen. Mijn eerste reisje met de ZK21 van Lammers
Groefsema was daar ook. Toen nam Dikkie van de ZK17 ons mee daar naartoe, 30 jaar geleden. Dit
draai je niet zomaar om.
Op de gronden liggen mooie garnalen, dat wel, 100 kg, 2 uur. Bosgat knikkerkwallen 20 kg. We
scharrelen hier wat en met de dag gaan we naar Lauwersoog lossen, 470 kg. We maken de spullen
schoon en liggen om 13.00 uur voor het dok. Bij Sjonnie en Karel. Bootje moet er even uit voor
scheepvaartinspectie. Om 14.00 uur draait de afslagklok, prijzen zakken € 4,90 - € 5,18. Mooie
prijzen nog voor augustus. Dit komt ook omdat de visserij in de Duitse bocht bar slecht is. 80 kg op
een nacht vangen ze daar.
Donderdag: Sjonnie heeft bootje al in de verf en Karel de zinkstukken er op. Heer Winkelman van
Si komt langs voor een inspectie overlevingspakken, vuurpijlen, papieren. Nou, op een paar kleine
dingen geven we elkaar een hand en kunnen we weer een jaar verder.
Vrijdag: om 13.00 uur gaan de kranen open en drijft de ZK18 weer gauw door de sluis naar
Zoutkamp toe.
Zaterdag: Zoutkamp beleef(t) het. We liggen met elkaar in de binnenhaven. Wat een mooi gezicht is
dit weer. Voorheen lagen we er altijd, aan Plankepad met Pinksteren. Dit moet in ere blijven
jongens. Nou, een geslaagde dag. Ik heb geen verkeerd woord gehoord. Mooie pr voor ons dorp en
onze garnalenvisserij. Organisatie, hartelijk dank!

Maandag: 07.00 uur laat Andries ons door de sluis en gaan naar Lauwersoog. Om 8.30 uur liggen
we weer voor de ijspijp en daar stappen 2 dames van Imares op voor een dagje garnalenonderzoek.
Ook kijken ze naar de bijvangst. Brussel wil namelijk dat we in 2019 alle bijvangst mee nemen. Een
waanzinnig idee. Ik snap de logica wel. We moeten zo selectief mogelijk vissen. Nu doen we dat al
met de bekende zeeflap, maar ja 0% lukt nooit vanzelf. Ik vind dat we deze 3 jaar ook moeten
gebruiken om een 0-lijn te vinden en dat bereiken we niet met azijn en de botte bijl.
Ondertussen zijn we weer op de vlakte/Strandgat. Weer is te mooi dus helder water en dat betekend
dingen vangen die je niet wilt, enfin, we vangen 25-40 kg. De garnalen worden geteld en gemeten.
De dames komen niet van het dek af. Een serieus iets. Op het eind van de dag hebben ze een rapport
en volgens mij kan deze wel naar het ministerie. We zetten de dames om 19.00 uur weer af op
Lauwersoog. Bedankt en tot volgende keer.
We stomen er weer uit en voor het donker vist ie weer 10 meter kant. Zakje of 5-6. Zo gaat het wat.
Dinsdag liggen we met de ZK 14 bij boortoren s voor 80-90 kg mooi schoon. Ondertussen gaan
Barbera en Mathijs naar Zeist voor denk ik de 50ste vergadering van Vibey, ’s avonds stuurt Babs
een app en Mathijs belt; zone II blijft open. Als we voor 2020 50% impact in de garnalenvisserij
reduceren. Nou een hele opluchting. Na 6 jaar ellende komen ze nou eindelijk tot iets. Ook zone I
wordt grotendeels opgeruimd. Er blijft wel wat, maar daar is mee te leven.50% Impact eruit, ja dat
wordt ook nog een Huft, maar daar komen we wel uit. Bv de week laten stoppen op
donderdagmiddag geeft al iets van 20% en na een jaar zegt ieder: dit had 100 jaar eerder gemoeten.
De nacht liggen we onder Ameland voor 4-5 zak. Woensdagmorgen gaan we naar binnen om te
lossen. 70 zak zetten we op de wal. Ja, de prijs laat zich nog raden maar een reisje loopt er altijd uit.
Nog een nacht er achteraan en weer zijn we een week dichter bij de kerst 2016.
Vriendelijke groet, JR, ZK18.
Rubriek "In the picture"
Naam: Sjaak Muller
Geboren op: 20-10-1956
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 01-07-1975
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Werk bij Visser Transport
De inwoners kennen mij van: Div. o.a. Toneel en Visserijmuseum
Familie in Zoutkamp en wie: Zoon Jordy en dochter Stephanie
Karaktereigenschappen: Laat ik aan anderen over.
Beroep en wat houd dit precies in: Planning/Administratie Visser Transport, spreekt voor zich.
Wat is de mooiste plek in Zoutkamp en waarom: Binnenhaven met alles er op en eraan, mooi plaatje van
alle kanten.
Bewondering voor: Een ieder die zich inzet voor mensen die hulpbehoevend zijn.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: de 1e Slag om Zoutkamp, gigantisch hoeveel mensen er op
en om de dijk waren…, kippenvel…
Over 10 jaar doe ik: Bij goede gezondheid genieten van het leven en iets van de wereld zien.
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Het leven hier, de mensen, de ligging en de
omgeving.
Mooiste moment in je leven: Geboorte van mijn kinderen.
Grootste wens: Één keer een leuk geldbedrag winnen, waardoor alles iets makkelijker wordt en gezond
blijven.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Dat er weer eens onkruidverdelger
gebruikt wordt zodat alles tussen de paden en straten echt doodgaat en dat hetgeen wat wordt aangelegd
(wandel-, fietspaden) ook wordt onderhouden.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Dirk Lukkien

