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Voorwoord
Beste Zoutkampers van Nederland,
Voor u ligt het eerste exemplaar van 2017. We hopen dat het een mooi jaar gaat worden. 2016 was
hét jubileumjaar van de Schudzeef. Wat hebben we leuke reacties gehad op het jubileumnummer.
Hij zag er dan ook echt piekfijn uit. We hebben opgeroepen om kopij uit de oude doos in te sturen
en dat heeft u ook gedaan. Sommige stukken zelfs 15 pagina's groot. Dat kunnen we natuurlijk niet
in 1 editie kwijt maar we zullen zeker af en toe een stuk uit de oude doos voor u plaatsen.
Op de prijspuzzel en de fotopagina (Ja; die was pittig hé?!?!) kregen we zeker 50 reacties binnen.
De winnaars staan in deze Schudzeef gepubliceerd. Uit uw reactie bleek dat u wel vaker wilt
puzzelen. Daar hebben we naar gekeken. Helaas vragen bedrijven die dit soort puzzels aanbieden
(en dan 6x per jaar) daar veel geld voor. En dan moet de prijs er ook nog bij. Geen haalbare kaart
voor een dorpskrant. Maar misschien vind U het leuk om een mooie puzzel in elkaar te knutselen.
Laat het ons weten.
En dan brengt 2017 ons een wisseling in de redactie. Wij (Claudia en Esther) stoppen als
redactielid. Per november 2005 begonnen we tegelijk nadat we door Eppo gevraagd waren. Naast
Eppo bestond de redactie toen uit Sjoerd Moes, Elise Bos, Willy Bakker en Erna Knol. 11 jaar
Schudzeef bracht een hoop verandering. Zo gingen we van vergaderen en maken op een vaste pc in
het jeugdgebouw naar thuis werken met een laptop. De grootste uitdaging bleek echter het vinden
van enthousiaste redactieleden. Alle genoemde namen hierboven zwaaiden namelijk gestaag af in
de loop der jaren. En dus draaiden we op een gegeven moment samen met Chantal een driekoppige
redactie. Met hulp van de vrijwilligers bleef het lukken om de Schudzeef bij u in de bus te
bezorgen.
Gelukkig kwam er versterking van Ingrid en Marieke eind 2015. Zij zullen samen met Chantal de
Schudzeef voor u blijven maken. Maar de jaren als driekoppige redactie waren wel de tropenjaren.
Daarom kunnen Chantal, Ingrid en Marieke zeker wel wat versterking gebruiken. Groot pluspunt is
dat je bij de Schudzeef in een gespreid bedje komt want de boel is op regel. En het is een ontzettend
gezellig team, dus waar wacht je op???!
Maar beste lezer ook zonder u geen Schudzeef! Blijf daarom uw kopij insturen en dank u voor het
trouwe lezen.
Hartelijke groet van Claudia en Esther

Binnenhaven
Momenteel wordt de Zoutkamper binnenhaven
aangepakt. Omdat de dam begint te verzakken
worden eerst de oude steigers verwijdert, om
plaats te maken voor nieuwe. Ook wordt er een
nieuwe damwand geplaatst. Op de foto is een
Kraanschip van Heuvelman – Ibis bezig de oude
steiger te verwijderen.
Foto en tekst Jan van der Veen

Uitslag prijzenpuzzels
Tatatadaaaaaaa!!!!! Tromgeroffel!!!!!
Hieronder de uitslag en de winnaars van de puzzel. De prijzen staan voor u klaar bij Ons Washoek
van Ingrid de Graaf. U kunt ze daar ophalen. Ons Washoek is open van di t/m vr van 13.00 uur tot
17.00 uur.
Het antwoord moest natuurlijk zijn: GRONINGS LANDSCHAP
Dit zijn de winnaars:
6 flessen huiswijn van ZK86
Voetverwenmoment bij Voetverzorging de Marne
Een lekkere fruitmand van Groentekraam Pruim
Visbon Palingrokerij Postma van € 10,-Broodbon de Zilte Bries van € 7,50
30 minuten behandelingbon bij Dermacare
Boodschappenbon twv € 25,- Spar Bergstra
Knipbon voor 1 pers bij Hair2Hair
Dubbele bingokaart van de Zeearend

: Peter Jongeling
: Jannie van Wieren-Miske
: Stephanie Muller *
: Robin Toxopeus
: A.M. Zijlstra
: Meta Buikema
: F.J. Bos
: Anneke Loonstra
: D.J. Nienhuis-Sloot

En de oplossing van de fotopuzzel is:
Linkerpagina:
Ada v/d Heuvel, Esther v/d Broek, Ingrid de Graaf
Jan v/d Veen, Elise Bos, Griet Horneman
Astrid Postma, Leentje Veltrop, Chantal Oostindiën
Rechterpagina:
Tonnie en Eppo Lukkien, Linda Nijholt, Rietje van der Wijk
Beitske v/d Heuvel, Marieke Bos, Claudia de Boer
Erna Knol, Willy Bakker, Jannie Kapper
De slagroomtaart is gewonnen door Mia Schuitema-Veninga.*
Alle prijswinnaars gefeliciteerd!
* Stephanie en Mia: Er wordt met jullie contact opgenomen voor de uitreiking van de prijs omdat
het om verse producten gaat.

Bedankjes
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaartjes, bezoekjes en telefoontjes in verband met
mijn hartinfarct en opname in het ziekenhuis. Dit heeft ons erg goed gedaan.
Vriendelijke groeten Enne en Trijn Tammens
Graag wil ik iedereen bedanken voor de warme belangstelling, kaarten, bloemen en de telefoontjes
die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf en thuiskomst uit het ziekenhuis.
Hilly Postma

Soltcamper Kerstmaark 2016
Vrijdag 9 december was de kerstmarkt. Het weer werkte gelukkig mee want het was droog toen de
markt begon. Er was weer voor iedereen wat te koop zowel binnen in de oude kerk als buiten om de
oude kerk. Natuurlijk werd er ook weer visgebakken dat gesponsord werd door Smit Food.
Het smartlappen koor trad ook weer op in de oude kerk met diverse kerstliedjes. Er was een levende
kerststal bij Karin en Marius daar werd ook glühwein verkocht. Het geld was voor Kika.
En zoals iedereen wel gezien heeft stond er weer een mooie grote kerstboom buiten voor de oude
kerk. Die wordt ieder jaar gesponsord door Hoveniersbedrijf Eise Jan Oostindien.
Wij willen iedereen bedanken die het mede mogelijk gemaakt hebben om deze kerstmarkt weer te
organiseren.
De Soltcamper Kerstmaark groep
Kerstmarkt
De kerstmarkt in en om de oude kerk was weer een groot succes, evenals de verloting. Er zaten 677
bonen in de pot en er waren 2 bijna goede oplossingen (675). De winnaars hebben hun prijs
ontvangen. Wij willen alle ondernemers die dit mogelijk gemaakt hebben hartelijk bedanken
evenals de organisatie van de kerstmarkt.
Namens de activiteitencommissie van de Oude Kerk Zoutkamp
Zoutkamp bij kerstlicht 2016
Heel erg bedankt voor jullie fantastische bijdrage aan Zoutkamp bij kerstlicht voor de 5 e keer.
Vriendelijke groet, Jan van Dijken en Karin Spijk

Update Speeltuin
Hallo allemaal, hier weer een bericht van de speeltuinvereniging. In oktober hebben we onze
ledenvergadering gehouden in de deurenloods. Helaas kwam er niemand opdagen om de
vergadering bij te wonen. ( Ook bij eerdere besturen van de speeltuin kwamen er vaak maar 1 of 2
personen.) De speeltuin is een ledenvereniging. Het bestuur handelt namens de leden.
Veranderingen in de speeltuin moeten door een meerderheid van de leden worden goed gekeurd.
Anders zijn ze niet geldig. Ik denk dat u het begin van het probleem nu ziet.....
De speeltuin is veroudert en aan vernieuwing toe. Dat kost veel geld. Gelukkig zijn daar allerlei
instanties voor die geld toe kunnen kennen. Sleutelwoord bij veel van deze instellingen is
draagkracht. Een plan gedragen door de leden, donateurs en inwoners van het dorp. Een goede
speeltuin draagt immers bij aan de leefbaarheid van het dorp.
Als bestuur van de speeltuin willen wij graag samen met u en jou plannen maken over de toekomst
van de speeltuin. Voor welke leeftijd moet de nieuwe speeltuin worden? Willen jullie graag weer
een speelboot, een halfpipe, klimtoren, beweegtoestellen of liever iets anders. Is er behoefte naar
toestellen voor gehandicapten? Is er behoefte aan buitenfitness?
Daarnaast heeft het bestuur een paar wensen: onderhoudvriendelijk, hufterproof, geintegreerde
fietsenstalling, nieuw hekwerk en een centrale picknickplek.
Graag ontvangen we jou ideeen via onze facebookpagina of onze email:
speeltuinderegenboog@gmail.com. Spreekt jou dit aan? Een nieuwe speeltuin voor Zoutkamp
ontwikkelen en wil je meedenken? We zijn op zoek naar bestuursleden die ons team kunnen
versterken. We wachten op je mail!
Ook willen we u een laatste keer oproepen om de contributie 2016 te voldoen!
Misschien heeft u het al gezien ook in 2017 gaan we klussen in de speeltuin tijdens NLdoet. We
willen de groepen 5/6 en 7/8 weer vragen een uurtje te komen helpen. En voor volwassenen is er
ook genoeg te doen. U kunt zich opgeven als vrijwilliger via http://www.nldoet.nl/klus/22959
Groeten Harmen, Bjorn, Sandra en Esther

Jubileum - 40 jaar Toneelvereniging Dukdalf
40 jaar geleden werd de toneelvereniging Dukdalf opgericht. Initiatiefnemers Heine de Vries en
Jannie Smit dachten dat de tijd rijp was voor theater/toneel in ons dorp. De oprichtingsvergadering
was bij cafe Striekwold (nu “Alie’s buffet”). Er waren 24 aspirant-leden aanwezig en de nieuwe
vereniging was een feit. Op 26 februari 1977 stond “Dukdalf” op de planken van Hotel De
Zeearend met 3-akter “Zien dochter”. De spelers waren Jurrien Oortwijn, Sjouk Knap, Heine de
Vries, Roelf Heinstra, Ali Smit, Gerry en Engel Buitenwerf, Sieger Woddema, Frieda Buitjes en
Winy Buwalda. Veurzegger was Hilda Bottema. Een groot succes - de zaal was bomvol! Het jaar
daarop daarom direct maar 3 avonden gepland en ook allemaal uitverkocht!
Al 40 jaar is Dukdalf een vaste waarde tijdens het winterseizoen. Ondanks een veranderde
samenleving/tv en social media nog steeds alle jaren 3 uitverkochte voorstellingen. Ook al 40 jaar
trouwe donateurs die ieder jaar zorgen voor een kleine startbasis. Hiervoor onze hartelijke dank!!
Sinds 5 jaar is er ook n (zaterdag)middagvoorstelling wat ook een goede ingeving is geweest.
Dukdalf heeft ook een aantal jaren een jeugdafdeling gehad olv Gerry Buitenwerf – Gerry
regisseerde en regelde. Het eerste stuk wat werd opgevoerd heette “Zummer komt” – hierin
speelden Peter Postma, Jan Willem Zwart, Marcel Visser, Grietjes Settelaar, Wendy Zuidersma,
Marga Benes, Carola Postma, Lucille Anema, Erna Oosterhuis en Thea van Straten was veurzegger.
In de lange geschiedenis van Dukdalf hebben de spelers heel wat beleefd…een jaar werd er maar
liefst 13keer opgetreden voor verenigingen in de hele provincie. In de loop der jaren werd dit
minder omdat er in meerdere dorpen weer een toneelvereniging werd opgericht. Leuke anekdotes
gaan nog steeds de rondte binnen de club. We hebben in de beginjaren zelfs eens aan een
theatercursus meegedaan… “doe eens een boom na” dat soort werk…wel veel gelachen maar daar
waren we toen nog niet aan toe!! Je beleeft en deelt heel wat met elkaar zowel op toneelgebied als
ook prive. In de loop der jaren zijn er natuurlijk wisselingen binnen de spelersgroep geweest maar
over het algemeen is men de club jarenlang trouw en dat uit zich ook in inzet, veel lachen en
gezelligheid en er voor elkaar zijn. De club heeft al jaren ongeveer 20 leden en we mogen ons
gelukkig prijzen dat er zich steeds weer wat jongere aanwas meldt! Naast toneelspelen zijn er
vanzelfsprekend nog andere dingen te regelen rondom een uitvoering zoals podiumopbouw en
inrichting, geluid en licht regelen en passende kleding uitzoeken.
Hoogtepunten uit het bestaan van Dukdalf waren de 2 eerdere jubileumvoorstellingen tw “het stinkt
op Zoltkamp” in 2001 olv Freya Noest en in 2009 “het Volksgericht” olv Jan Dol. Een totaal andere
beleving want opgevoerd in het Visserijmuseum en met muziek en liedjes. Een geweldige ervaring
–spannend en uitdagend voor zowel spelers als ook voor het publiek! Ook de revue “Mit vaaln en
opstoan” in 2013 was een goeie greep en erg leuk om te doen. Door het aantrekken van
professionele regisseurs probeert Dukdalf de spelers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en
zo het spel te verbeteren. Je moet jezelf blijven uitdagen en dat lukt de laatste jaren goed vinden we.
Dat is hopelijk ook weer te zien bij de komende jubileumuitvoering “De Lauwerszee mot dicht”.
Dit speciaal voor Dukdalf geschreven (geromantiseerd) stuk gaat over de afsluiting van de
Lauwerszee in 1969 en hoe dit van invloed was op de bevolking van Zoutkamp.
We wensen u alvast veel plezier!!!!
Voor informatie over data/tijden en kaartverkoop zie de aankondiging elders in dit blad.
Helaas geen Lauwersmeermars
Als resterend driekoppig bestuur van de Lauwersmeermars moeten wij helaas aangeven dat dit jaar
de Lauwersmeermars niet doorgaat.
Na verschillende pogingen om het bestuur te versterken, moeten we eenvoudigweg erkennen dat er
draagkracht, financiën en organisatiekracht ontbreken om een wandeltocht als deze te organiseren.
Wij blijven zoeken naar nieuwe bestuursleden om in de toekomst toch weer een Lauwersmeermars
te organiseren.
Houd daarom onze website www.lauwersmeermars.nl , Facebook en Twitter in de gaten.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Onne Nienhuis. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam:
Geboren op:
Woonachtig in Zoutkamp sinds:

Onne Nienhuis.
15-11-1968 te Groningen.
Mijn geboorte met een klein uitstapje naar
Lauwersoog.
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen:
Daar ben ik opgegroeid.
De inwoners kennen mij van:
De visserij en mijn vrijwilligerswerk voor
Stichting Vlaggetjesdag en Het Visserijmuseum
Zoutkamp.
Familie in Zoutkamp en wie:
Mijn ouders, broer, schoonmoeder, zwager en
verdere familie.
Karaktereigenschappen:
Sociaal.
Beroep en wat houd dit precies in:
Nautische operator. Een vlotte doorvaart
verzorgen voor de scheepvaart en het
wegverkeer bij bruggen en sluizen.
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: De haven. Wat is Zoutkamp zonder de haven en
het water.
Bewondering voor:
M'n vrouw en mijn ouders.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is:
Het varen met onze opgetuigde bootjes.
Over 10 jaar doe ik:
Werkzaam op of rond het water
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Het meeste van mijn familie, vrienden en
kennissen wonen hier.
Mooiste moment in je leven:
Geboorte van onze zoon Jelmer.
Grootste wens:
Gezond blijven.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen:
Iets waar de inwoners van Zoutkamp normaal
kunnen zwemmen.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave:

Lammert Bolt.

Nieuws van het Ontmoetingspunt
De december maand is weer succesvol verlopen met allerlei activiteiten, zo hebben we kerststukjes
gemaakt, waar alle aanwezigen weer van hebben genoten. Op 21 december was er weer de
jaarlijkse kerstmaaltijd, heel gezellig en een goede opkomst.
Hierbij het programma voor het voorjaar 2017:
We beginnen op 18 januari met de workshop schilderen met de medewerking van Esther Toxopeus.
Dan gaan we 29 maart paasstukjes maken, de aanvang is om 14.30 uur en opgave bij het
Ontmoetingspunt.
Op 12 april hebben we de paasmaaltijd, deze begint om 17.00 uur. Opgave bij het Ontmoetingspunt
of bij Lies Visser, 401834.
Op 27 april is het koningsdag en dan is het de bedoeling om een drankje of borrel te gaan drinken
en daarna de warme maaltijd samen te nuttigen.
Dan willen we Fré Schreiber uitnodigen in de maand mei, mocht dit niet lukken dan in het najaar.
Van maandag t/m donderdagochtend koffie drinken van 9.30 tot 11.00 uur, iedereen is hier van
harte welkom.

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) (Sluisweg ).1
Vanuit de Friese kant Zoutkamp binnenkomend, passeer je bij Koninginnetrap, of Wilhelminatrap
(bij een bezoek van koningin Wilhelmina in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd die trap er
neergelegd) of ‘Twaide doeker’, de provinciegrens. Nu is dat een autoweg, maar zo rond 1950 werd
er zondags volop gekuierd. Bij mooi weer zag het op zondag zwart van de mensen die tot ‘eerste
doeker’ (bij het gemaaltje) of ‘twaide doeker’ kuierden. Tegenwoordig hebben we allemaal de pas
erin ( gezond immers), maar toen was het gewoon slenteren. Soms met een zak vol sausjes
(pinda’s) en die werden dan heel nonchalant gepeld en geconsumeerd. Men kuierde dus als het ware
over de afsluitdijk. Immers, pas rond 1850 werd het Reitdiep (vroeger de Hunze) afgesloten. Er doet
in dit verband op internet een verslag de ronde van een zekere Jacob van Lennep en Dirk van
Hoogendorp dat beschrijft hoe zij in 1823 een voettocht door noord Groningen maakten. Hij
beschrijft daarin dat ze bij Zoutkamp over het brede water werden gezet en dat het bootje vergezeld
werd door bruinvissen! Stel je eens voor dat destijds de dijk tussen Nittershoek en Zoutkamp niet
was aangelegd en dat de Lauwerszee niet zou zijn afgesloten, dan zou Zoutkamp nu nog aan een
diepe, brede rivier hebben gelegen. Met een haven voor de eigen vloot en voor zeejachten. Daar ga
je toch van watertanden! Over de weg lopend zie je rechts de boerderijen van destijds Job Haan en
mevr. Setsema. De laatste was weduwvrouw en de boerderij werd gerund door Klaas Beukema. We
loerden altijd naar de voeten van Klaas Beukema, want hij droeg heel korte schoenen. Hij had
namelijk geen tenen meer. Die waren er bij hem afgevroren in de strenge winder van 1929. Een
groep jongelui (waaronder Koert Sterkenburg Sr.) is toen lopend over het ijs naar Schiermonnikoog
gegaan. Bij de terugtocht werd het mistig en hebben ze wat rondgedwaald, waarbij sommigen door
het ijs zijn gezakt. Met als gevolg bevroren ledematen die later geamputeerd moesten worden.
Kleinzoon Klaas vertelde me onlangs dat zijn grootvader in een priel had gestaan om de anderen
helpen over te steken en toen was het gebeurd. Klaas vertelde ook dat voorin die schoenen ijzer was
genaaid om het goede evenwicht te vinden en ook dat als opa thuis kwam door de boerderij naar het
vooreind fietste, omdat hij dat stuk eigenlijk niet kon lopen. ( Bij Vierhuizen woonde in die tijd ook
een Klaas Buikema. De een werd ‘dikke Kloas’ genoemd en de ander ‘lutje Kloas’).
De winter van 1929 was een van de strengste van de vorige eeuw. Van mijn vader hoorde ik het
verhaal dat hij in die winter schaatsend van Zoutkamp naar Uithuizen was gegaan om een bezoekje
bij zijn oom en tante te brengen die daar op een boerderij woonden. (De winter werd in die tijd
gebruikt om over de kanalen familiebezoekjes af te leggen. De wegen stelden toen namelijk nog
niet veel voor). Toen hij eenmaal op de boerderij was, stak er een sterke Z.O. wind op met felle
sneeuwbuien. Daarop werd besloten dat mijn vader daar zou overnachten en de volgende dag terug
zou schaatsen. Die nacht vroor het dat het kraakte en ‘s morgens bleek de koffiepot waaruit ze ’s
avond hadden gedronken, helemaal bevroren. In de huiskamer! (In die jaren was het ondenkbaar dat
er ’s nachts een kachel bleef branden). Omdat het nog enorm waaide, werd besloten dat mijn vader
met de trein naar Winsum zou gaan en daar recht voor de wind op de schaats terug naar Zoutkamp.
Het enige wat hij onderweg had moeten doen was meer remmen dan schaatsen. En was het de
vorige dag overal druk op het ijs, nu kwam hij tot Zoutkamp niemand tegen. Alleen in Zoutkamp
trof hij een schaatser die probeerde naar Ulrum te worstelen. Het was boer Karel Zwart. Een wat
merkwaardige vrijgezelle figuur. Op de vraag van mijn vader waar hij heen wilde zei Zwart dat hij
naar de loperijen in Ulrum wilde. Toen mijn vader zei dat hij in Ulrum niemand op het ijs had
gezien, ging Karel ook maar terug. De wat bouwvallige boerderij van Zwart stond zo ongeveer waar
het fietspad door het spookbos zich nu kruist met het fietspad dat van de grote weg komt. Het zou
best kunnen dat de oude bomen die langs het fietspad staan nog de zelfde bomen zijn als die van de
‘ree’ van boer Zwart. Aan het eind van die beruchte winter van ’29 is mijn vader op 4 maart nog
met een paard en wagen het ijs van het Reitdiep opgegaan om een vracht vismeel te laden bij een
drogerij die daar midden in het water lag. Er moet toen ongeveer 1 meter ijs in de kanalen hebben
gelegen. Tot in de maand april zaten de sloten nog vol met ijs en kapten de trawler mensen het ijs
voor de koeling van hun vis uit de Lauwers. Op die manier konden ze de voorraad ijs die ze in de
ijsschuur (op de kop van helg’n) bewaarden nog wat sparen. Zulke winters worden er tegenwoordig
niet meer gemaakt! Maar ook in de Tweede wereldoorlog en later in de jaren vijftig waren de

winters erg streng. In 1942 is immers het vijfde leger van Hitler voor Stalingrad meer verslagen
door de kou dan door de Russen. (Hitler had beter naar Napoleon moeten kijken!). De Duitse
soldaten droegen nog zomeruniformen omdat ze dachten voor de winter al in Moskou te staan. Tsja!
In het genoemde jaar 1929 vond ook de beroemde beurs crash in New York plaats. Gevolgd door
een wereldwijde depressie. Toen was het ook gedaan met de glorietijd van de stoom trawlers in
Zoutkamp. Een voor een werden de trawlers opgelegd en legden de Zoutkamper vissers zich weer
toe op de kleinschalige garnalen visserij. Tussen de Lauwers en het Reitdiep had je vervolgens de
boerderij van Fokke Muller ( Nu Matthijs). Fokke zijn vader Ide heeft het land tussen die beide
kanalen voor een groot gedeelte opgehoogd door kak op te halen bij de inwoners van Zoutkamp.
Daarom werd hij ‘Ide Poepke’ genoemd. Bij ‘grode sluus’ was het vroeger een drukte van belang.
Daar werkten in die tijd heel wat mensen. Er moest geschut worden (alles met handkracht), de brug
moest met de hand open en dicht worden gedraaid en er werd dag en nacht gespuid. (gestroomd).
Enkele namen van mensen die daar werkten waren de familie Bakker (vader en zonen Menno,
Bertus en Niek) Derk Balk, Eb Bol, Jan Dorst enz. Vooral bij het schutten was het ‘bannig’ werk. Je
moest immers van boven naar beneden en dan weer terug en dan de grote en kleine sluisdeuren
opendraaien. Die mensen moeten wel een ijzeren conditie hebben gehad. Jan Dorst is toen eens
boven van de dijk in het stromende water van de sluis gevallen. In zijn val greep hij nog een
vlaggenstok die afbrak en met stok en al kwam Jan in de sluis. Wonder boven wonder konden ze
Jan aan het eind van het Lange Hoofd weer uit het water vissen. Anders was hij de Lauwerszee in
gedreven. Derk Balk was toen de gerenommeerde keeper van Zeester. Derk was ook wel een beetje
een show man. Net als in die tijd Frans de Munk (‘De Zwarte Panter’) Die pakte ook elke bal
stijlvol en met een mooie safe. Op het laatste van zijn carrière heeft ‘De Zwarte Panter’ nog een
paar jaar bij Veendam gekeept. Alleen om hem te zien kwamen een paar duizend man extra naar de
Lange Leegte. Ik zie de Zeester spelers nog op zondagen bij ons voor het huis langs fietsen naar
Ulrum om daar een match te spelen. Derk Balk, Eb Bol en Enne Buitjes. Die drie vormden de hele
achterhoede van Zeester. In die tijd werd er namelijk maar een systeem gespeeld. Keeper, 2 backs, 3
middenvelders en vijf! aanvallers (Linksbuiten, linksbinnen, midvoor, rechtsbinnen en
rechtsbuiten). Uitslagen zoals 0-0 of 0-1 kwamen toen bijna niet voor. Meer zoiets als 5-3 of 1-4
bijvoorbeeld. Gewoon op de aanval spelen en wie de meeste goals scoorde had gewonnen. Heel
simpel eigenlijk en veel spannender. Enkele andere bekende spelers van Zeester in die tijd waren:
Gebr. Bakker, Bert Tent (jong overleden) Jan Land en Hendrik van Zanten. Als het mooi weer was
zag je Derk Balk altijd met de blote bast bij de sluis aan het werk. Hij was helemaal pikzwart. Die
rage kwam toen net op. Korte broeken bij mannen zag je toen nog niet, maar wel heel veel mensen
die met ontblote bovenlijf aan het werk waren of fietsten. Tegenwoordig kom je in de zomer nog
wel eens oudere mannen tegen die met ontbloot bovenlijf op de fiets zitten. Ik vind het zelf ook heel
lekker, maar trek in het dorp wel een shirtje aan.(moet van mijn vrouw). Jongere mannen zie je
zelden zonder shirtje. Gek eigenlijk. Nu zie je tot in de herfst mensen in korte broek. Daar was
destijds geen sprake van. Men kwam juist uit de tijd dat men in de zomer geen lange onderbroek
meer droeg. Maar in de tijd van mijn vader en mijn schoonvader ging men in de zomer over van
dikke onderbroeken naar dunne! Hoe meer kleren je uittrok, hoe warmer je werd, werd toen
beweerd. De allereerste baas van de sluis was in mijn herinnering meneer Visser. Een echte
ouderwetse meneer met een dikke buik. ’s Zomers bij hoog water zwom hij altijd achter de dijk. Hij
lag dan meest te drijven op de rug met de buik en het kale hoofd boven het water. Als kwajongens
vond we dat grappig en moesten we altijd even kijken. (‘’Hai drift op zien vet’’). Daarna kwam
sluismeester Kooistra. Die was tevens afslagdirecteur. ’s Middags ging hij altijd naar de visafslag
om samen met Enne Buitjes de garnalen af te slaan. In het begin ging het nog met de mond.
Bliksem snel. Later is Jan van Wieren daar nog als jongste bediende zijn carrière begonnen.
Volgende keer ouwehoeren we verder.
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl). (0653 653 335).
P.S. De schrijver van het stuk over Zoutkamp tussen de beide wereldoorlogen blijkt een broer van
Rudolf Huizinga (de organist) te zijn. En een zoon van Louwines Huizinga. De broer van Jan van
Thea! (Vivo).

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl
Op 1e Pinksterdag zal Gospelgroep ‘De Regenboog’ uit Dokkum weer
een optreden verzorgen bij de trailer op het feestterrein bij de
binnenhaven. Meer nieuws volgt.

Kerk-School-Gezinsdienst
Zondag 29 januari om 9.30 uur is er in samenwerking met de Ichthusschool weer een kerkschool-gezinsdienst; dominee Ariaan Baan is op school in alle klassen geweest en heeft deze dienst
samen met de kinderen voorbereid.
Het wordt vast weer een fijne dienst. Natuurlijk zijn vaders en moeders, opa’s en oma’s, buren,
vrienden en bekenden ook van harte welkom!
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!

Bericht van de Brandweer Zoutkamp
Beste lezers van de Schudzeef, traditioneel in de eerste uitgave van het jaar een stukje van de
brandweer van Zoutkamp. In 2016 hebben we ook weer veel geoefend, zowel kleinschalig als een
aantal grootschalige oefeningen. Zo hebben we geoefend met het bevrijden van paarden uit een
manege vol rook, samen met de KNRM van Lauwersoog en Schiermonnikoog en de brandweer van
Schiermonnikoog geoefend op de veerboot van Schiermonnikoog terwijl die met passagiers van het
eiland onderweg was naar de vaste wal en hebben we in het voorjaar op de inmiddels traditionele
themadag samen met de Ambulance dienst een hele dag geoefend op verschillende brand en
hulpverleningsscenario’s.
In 2016 werden we 32 keer gealarmeerd, 17 maal was het voor brand en 15 maal was het onder de
noemer hulpverlening. In de onderstaande tabel vindt u het overzicht.
Eind 2016 hebben Hink Horneman en Stefan Valkema de opleiding voor manschap succesvol
afgerond en zijn nu volledig inzetbaar. John Nijholt en Bert Bouman zijn geslaagd voor de
opleiding bevelvoerder en bevorderd tot deze functie. Dit jaar hadden we ook 3 jubilarissen:
Willem Bos zit er 25 jaar bij, Tabo van der Veen 20 jaar en Michel Dijkstra maakt al 12,5 jaar deel
uit van ons korps. Ook konden we per 1 december 2016 een nieuw blusgroep lid in de persoon van
Klaas Koster verwelkomen. Klaas woont samen met zijn vrouw Marlous en hun kinderen aan de
Schans en werkt in ploegendienst in Buitenpost. Klaas start in het voorjaar van 2017 met de
opleiding.
Binnen de Veiligheidsregio Groningen is er een nieuwe visie op hulpverlening bij waterongevallen
vastgesteld. Dit betekend dat het duikteam van Delfzijl is opgeheven en er 3 oppervlakte reddings
teams (ORT) worden gevormd. Het brandweerkorps van Zoutkamp is gevraagd invulling te geven
aan één van deze ORT teams . De beide andere teams zitten in Delfzijl en Finsterwolde. We zitten
momenteel hiervoor midden in de opleiding en als we straks inzetbaar zijn, zal er in de media vast
aandacht aan worden besteed.
Tot zover dit berichtje van de brandweer Zoutkamp. Mocht je meer willen weten of eventueel
interesse hebben om ons korps te versterken, neem dan gerust contact op met ondergetekende.
Mede namens de blusgroep Zoutkamp, met hartelijke groet,
Peter Postma, Ploegchef Brandweer Zoutkamp, peter.postma@vrgroningen.nl, M: 06-53127395

Alarm
datum
1-1-2016
3-1-2016
11-1-2016
15-1-2016
27-1-2016
4-2-2016
14-2-2016
28-2-2016
25-3-2016
25-3-2016
4-4-2016
9-4-2016
21-4-2016
25-4-2016
10-5-2016
14-5-2016
18-6-2016
27-6-2016
9-7-2016
10-7-2016
25-7-2016
1-8-2016
19-8-2016
22-8-2016
31-8-2016
6-9-2016
8-9-2016
18-9-2016
20-9-2016
3-10-2016
14-10-2016
30-12-2016

Pagermelding van de inzet
Zoekactie Jesse van Wieren
P 1 Brand wegvervoer (Auto) Vlinderbalg 3 Lauwersoog 011431
P 1 Autom. brandalarm WL Van Nassau Gebouw 7 Strandweg 21 Zoutkamp 011431
P 1 Woningbrand Westerklooster 8 Kloosterburen 011432
P 1 Scheepsbrand Onbekend Lauwersoog 011431
P 2 Nacontrole Hoofdstraat 12 Vierhuizen 011431
P 2 Buitenbrand Kwelderweg Munnekezijl 011431
P 1 Gebouwbrand (schoorsteen) Dijksterweg 5 Hornhuizen 011431 011851
P 1 Voertuig te water Nittersweg/Kwelderweg Munnekezijl 011810 011431 011871
027104
P 2 Buitenbrand (windmolen/-turbine) Westpolder 1 Vierhuizen 011431
P 1 Persoon te water Haven Lauwersoog Haven 4 Lauwersoog 011810
NOORDWYK 011431 011871
P 1 Brandgerucht Stadsweg 58 Lauwerzijl 011431
P 2 assistentie Persoon te water Brug Gaarkeukensluis Poelweg 21 Grijpskerk
011414
P 1 Brand wegvervoer Zeedijk Lauwersoog 011431
P 2 Dier te water (paard) Strandweg Lauwersoog 011431
P 1 Brand wegvervoer (Auto) Breweelsterweg 7 Ulrum 011431
Prio 3 Water naar koeien gebracht Vliedorpsterweg Houwerzijl
P 1 VKO Buitensingel autocross Ulrum 011431
P 1 Persoon te water Sluisweg Zoutkamp 011810 011431 011871
P 1 Persoon te water Roodehaansterweg 9 Warfhuizen 011810 011432 011871
P 1 VKO Marneweg 35,0 Lauwersoog 011431 024231
P 1 Ongeval (Aardgas lekkage) Olde Borchweg 25 Munnekezijl 011431 011333
P 1 VKO (auto-auto) Lauwersmeer (oost) Anjum Anjum 011431
P 1 VKO (Meerdere) Panserweg Zoutkamp 011431
P 1 OMS Alarm Heiploeg Panserweg 14 Zoutkamp 011431
P 1 Scheepsbrand (Ass.: vaartuig) Electra HCR Waterwolf camping Teenstraweg 4
Lauwerzijl 011414
P 1 Brand Industrie/agrarisch (NB:Middel Br) Spijkerman BV Haven 12
Lauwersoog 011431 024231
P 1 OMS Handmelding Koninklijke Marechaussee Panserweg - N388 9 Zoutkamp
011431
P 2 Schip/watersp. in problemen Dokkumer Djip Engwierum 024431 011414
P 2 Buitenbrand Stadsweg 78 Lauwerzijl 011431
P 1 Brand wegvervoer (Auto) Hunsingokade Zoutkamp 011431

ZK86
Geachte inwoners van Zoutkamp,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het genoten vertrouwen in mij en mijn bedrijf. Na
bijna 16 jaar met heel veel plezier hard werken ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik ga
daarom met een heel goed gevoel en tevredenheid Zoutkamp per 16 januari 2017 verlaten. In Malou
Claassen heb ik een waardig opvolgster gevonden. Ik wens Malou en medewerkers heel veel succes
met Restaurant ZK86 en Schippers café De Deurenloods.
Zoutkamp bedankt.
Groet, Allart Bouwer.

Belangrijke oproep namens de ijsbaan!!!
Beste dorpsgenoten,
Op het moment dat dit geschreven werd, was het nog spannend of het ijs op de ijsbaan in Zoutkamp
dik genoeg is om de baan sinds lange tijd weer open te doen voor een portie schaatspret. Als u dit
leest zal de uitkomst wel bekend zijn.
Als bestuur en vrijwilligers, hopen wij ieder jaar weer dat er voldoende vorst komt, voor een mooie
dikke ijslaag zodat er weer geschaatst kan worden. Dat betekend dan sneeuw- ijs- of schaatspret
voor velen van ons. Het is altijd weer prachtig om te zien dat vele kinderen en volwassenen uit
Zoutkamp en daarbuiten, kunnen genieten van de ijsbaan.
Om de ijsbaan "draaiende" te houden is echter meer nodig dan een paar graden vorst en mooi koud
weer. Als bestuur en vrijwilligers om ons heen, verrichten wij veel werk om de ijsbaan toegankelijk
en aantrekkelijk te houden. Dat betekend ook dat er ieder jaar weer, soms veel, kosten gemaakt
moeten worden. Denk daarbij aan het onderhoud van het verenigingsgebouw, huur van het terrein,
lidmaatschap van de KNSB en de apparatuur om de baan, als er ijs ligt, schoon en toegankelijk te
houden.
Wij zijn een vereniging die eigenlijk alleen dankzij het lidmaatschap kunnen bestaan. Wij hebben
nagenoeg geen andere vorm van inkomen als vereniging.
En daar wringt nu ook net even de (schaats)schoen in ons geval.
Wij hebben op zich leden genoeg om de kosten dekkend te hebben maar de betaling van het
lidmaatschap laat nog wel eens te wensen over hier en daar. Dat vinden wij jammer maar ook heel
vervelend. Als leden hun contributie niet betalen en de ijsbaan is open, moeten wij soms leden of
erger nog, kinderen van ouders die niet hebben betaald, wegsturen. Dat is erg vervelend en niet leuk
om te doen maar als vereniging ontkomen wij daar niet aan zoals u kunt begrijpen.
Vaak horen wij: "ER LIGT JA GEEN IJS, WAAROM MOETEN WIJ DAN BETALEN?"
Als bestuur hebben wij geen enkele invloed op het weer, net zoals niemand van ons dat heeft. Maar
om ervoor te zorgen dat de ijsbaan er fatsoenlijk bij ligt als er wel ijs ligt, hebben wij toch echt de
contributie van onze leden nodig. Wij doen er alles aan om de contributie zo laag mogelijk te
houden. Mocht u precies willen weten waar dit geld allemaal voor wordt gebruikt, zijn wij altijd
bereidt antwoord op deze vragen te geven (het papier is niet lang genoeg om daar hier een juiste
invulling aan te geven) maar u bent ook ieder jaar van harte welkom op onze jaarlijkse leden
vergadering.
Namens het bestuur van de ijsbaan en vele dorpsgenoten hopen wij echt op uw begrip voor, en het
betalen van, de jaarlijkse contributie (ook als er geen ijs ligt) om de ijsbaan in Zoutkamp te
behouden.
Het zou toch jammer zijn als de parkeerplaats straks het hele jaar een parkeerplaats zou zijn????
Dus bent u lid of wilt u lid worden, maak het ons dan ook mogelijk u een fatsoenlijke ijsbaan te
bieden!!!!!
Namens het bestuur van de ijsbaan,
Marcel, Yasar, Gita, Jozef, Sandra, Jan en Jack
ijsbaaneensgezindheid@gmail.com

Zoutkamp krijgt één nieuwe basisschool
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt Zoutkamp
één nieuwe basisschool in het dorp. De school die de naam
“SWS De Zoutkamperril” krijgt, vloeit voort uit een fusie
tussen OBS de Solte Campe en CBS De Ichthusschool. In de nieuwe school worden zowel de
openbare als de christelijke identiteit ondergebracht. Net voor de jaarwisseling hebben de
medezeggenschapsraden van beide scholen hun instemming aan de fusie tussen beide scholen
gegeven. De samenwerkingsschool wordt gehuisvest in het gebouw van de Ichthusschool. Deze
school zal daarvoor in de komende maanden een flinke verbouwing en uitbreiding ondergaan. Na
de fusie is er sprake van één dorpsschool waar 118 leerlingen samen onderwijs zullen volgen en
waarin ook Peuterspeelzaal Pinokkio is ondergebracht. De samenwerkingsschool wordt bestuurlijk
ondergebracht bij VCPO Noord-Groningen.
Onthulling van de naam met gebak voor de leerlingen en tijdens feestelijke ouderavond
Woensdag 11 januari 2017 werd de nieuwe naam van de school het eerst bekend gemaakt bij de
leerlingen van beide scholen. De leerlingen van beide scholen kwamen samen in de Solte Campe
en kregen daar een gebakje met de naam en het logo van de nieuwe school.
Tijdens een informatieve ouderavond in De Zeearend in Zoutkamp werd de naam aansluitend ook
bekend gemaakt aan alle (toekomstige) ouders en werden ook zij getrakteerd op gebak met daarop
de naam van de school.
SWS De Zoutkamperril
Ouders, leerlingen en inwoners van Zoutkamp is gevraagd een naam te bedenken voor de
samenwerkingsschool. Uit alle inzendingen kreeg SWS De Zoutkamperril uiteindelijk de meeste
stemmen. De naam is ingezonden door Tabo en Henderika van der Veen. Het logo van de nieuwe
school in ontworpen door Lucretia van der Wal, de huidige interim-directeur van beide scholen.
Toelichting bij de naam en het logo
De Zoutkamperril is van oorsprong een natuurlijk kanaal waar verschillende waterstromen samen
komen om daarna uit te vloeien in het Lauwersmeer en de Waddenzee. Dit samenvloeien van
verschillende stromen staat ook symbool voor het samenvloeien van kinderen en ouders van beide
basisscholen in één nieuwe samenwerkingsschool voor het hele dorp. Eén school waar alle kinderen
uit Zoutkamp en omgeving samen komen om met plezier modern en eigentijds basisonderwijs te
volgen, om daarna, uit te waaieren over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in de
regio.
De kleuren
Het logo van Lauwers & Eems is vooral groen en blauw. Het logo van VCPO Noord-Groningen
vooral blauw en rood. De kleuren uit deze logo’s komen terug in het logo van de
samenwerkingsschool.
Kinderen centraal
In het centrum van het logo staan twee blije kinderen die elkaar bij de hand hebben. Zij
vertegenwoordigen ook meteen een aantal belangrijke waarden van de nieuwe school. Plezier
hebben in het leren, samen werken en elkaar helpen. De lijfjes van de kinderen in het logo vormen
samen een hart. Het hart staat voor eigen waarde en naastenliefde en voor betrokkenheid bij elkaar.
Ook belangrijke waarden van de samenwerkingsschool. De kinderen in het logo hebben
verschillende kleuren. Kinderen verschillen van elkaar maar mogen op De Zoutkamperril zo veel
mogelijk zich zelf zijn.
Water (de golf in het logo)
De golf in het logo beschermt de kinderen. Daarnaast is Zoutkamp natuurlijk verbonden met het
water maar ook met bewegen: Sportdorp Zoutkamp. Water is van nature altijd in ontwikkeling en
beweging. Dat: “Altijd in ontwikkeling, altijd in beweging!” is dan ook de missie van de
samenwerkingsschool.

Nieuws van

Ik wil graag iedereen bedanken die, in welke vorm, aanwezig was bij mijn
afscheid van kapsalon Hair 2 Hair. 30 December was een gezellige morgen
met koffie en gebak, bloemen en cadeautjes. Bij uitgave van deze “Schudzeef”
ben ik inmiddels begonnen bij mijn nieuwe werk-gever. Ik ga werken en leren
voor kraamverzorgende bij Kraamzorg ”
het Groen Kruis”en heb enorm veel zin in mijn nieuwe uitdaging.
Tot ziens, in welke vorm ook.

Hallo, Ik ben Griejanne en ben de nieuwe medewerkster bij Hair 2 Hair. Ik kom, in
eerste instantie, op de donderdagmiddag en zaterdagmorgen in de salon en heb al
kennis gemaakt met sommige klanten van Hair 2 Hair. Ik ben ook nog werkzaam bij
een andere kapsalon waar wij met dezelfde producten werken. Omdat ik bij beide
salons op vaste dagen werk is het goed te combineren. Ik heb enorm veel zin om in
Zoutkamp te komen werken en ik zie U graag terug, tot ziens bij HAIR 2 HAIR.

NORAH is de dochter van onze collega Johanna. zij is 3 ½ week
eerder ter wereld gekomen dan verwacht maar moeder en kind
maken het uitstekend. Wilt u Johanna, Erik-Jan en de broertjes
Doede-Bart en Jowan een felicitatiekaartje sturen kunt U het adres
krijgen via de kapsalon.

Nog meer nieuws!!
Vanaf uiterlijk 1 MAART is het mogelijk om Uw afspraak voor Uw knip- of kleurbehandeling te
boeken via onze on-line agenda. Deze is dan te bekijken via hair2hair.planetzelf.nl OF VIA
ONZE WEBSITE HAIR2HAIR.NL
Nadat u zich heeft geregistreerd is het dan mogelijk om een afspraak te maken op een voor u
gewenst tijdstip.
Natuurlijk kunt U ons altijd telefonisch bereiken via ons vertrouwde telefoon nummer
0595- 43 55 65
onze openingstijden zijn:
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

13.00 - 18.00 uur
9.00 - 12.00 / 13.00- 18.00 uur (vanaf 19.00 uur alleen volgens afspraak)
9.00 - 12.00 / 13.00- 18.00 uur
9.00 - 12.00 / 13.00- 18.00 uur
9.00 - 12.00 /13.00- 20.00 uur (vanaf 3 april 9.00 - 20.00 uur)
9.00 - 13.00 uur

TOT ZIENS BIJ STIENEKE, JOHANNA, METHA EN GRIEJANNE

10 oktober 2016 4.30 HW – 93+NAP
Zondagavond, we zitten net aan de kost. Belt ene Willem. Goedenavond je kent mij niet maar ik
ben de zwager van Brant Visser en moest oom en tante zeggen tegen Jan Huizinga en Thea Pott van
de vivo. Ik moest jou bellen voor een verhaal in het blad “De Jager”. Ok, zou ik mee kunnen te
vissen? Zeker wel, wat mij betreft vanavond al wel. We varen om 0:00. En gaan morgen toch naar
binnen voor ijs en eventuele vangst te lossen. 23:45 Willem komt aan boord met een
pannenkoekenpan met opgesnitterde wilde eend. We stomen het Plaatgat in om daar te beginnen.
De laatste weken is het buiten in het gat wel goed, en om te zorgen dat de ZK1 niet in
vermogensbelastingtarief valt vissen we daar met de ZK11-46. Eerste trekjes zijn ook goed te
noemen 75-120KG van een uurtje. Willem is een beetje katerig maar wat wil je, laatste keer was hij
met Joke Sloot met de ZK10 mee geweest, 40 jaar terug. Hij ziet nu de verschillen ook. Toen, nog
schep bij de mast, spoelnet. Nu alles automatisch. De vangst komt in de bak en komt gezeefd en
gekookt op het eind eruit. `S morgens bij de dag liggen we in het Westgat. 5 kwartier vooraan de
binnenkant lange trek te noemen. De vangst 100KG. Het is de hele zomer al smerig van de roet. Dit
zijn allemaal blaadjes groen en die verstoppen de zeeflap, niks aan. Vangst wordt hierdoor minder.
`S-middags gaan we naar binnen. Pa staat op de kant en helpt met lossen. Willem schiet nog wat
plaatjes en we gooien er fris ijs in. 850KG gelost, prijs nader te bezien. Maar een reisje staat er al
vast. We stomen er weer uit en op de gronden van Plaatvat gaan we eraan. 5 tot 8 zakken op een
trek, dit gaat leuk. `S nachts voor het Plaatgat liggen we moederziel alleen. Wel roet maar ook 100
tot 150KG op een trek. Bij de dag het Westgat in en `s middags lossen, 2100KG. Ja als de prijs zo
blijft wordt dit een week “dai kin achterop schilderij zee Yske din” want dit beleef je niet vaak. We
varen weer uit en vissen weer achter Schier. Visserij neemt zoals gewoonlijk af maar 60KG voor
deze prijs is nog goed vanzelf. Donderdagmorgen vissen we bij de Inga, opleving daar, trekjes daar
van 100 tot 120KG nieuwe garnalen. Met de vloed wordt het smerig van roet, zodoende vissen we
het wad op, Strandgat bovenin voor 40 tot 50KG.
Met de eb denken we de 5ton nog vol te maken, niet uit albegerigheid maar ons dikste vangst was
ooit 4700KG en daar zijn we mensen voor, je wilt het record verbreken. Vanmorgen zat er immers
nog 100KG in van 3kwartier. Maar hier is moeder natuur het niet mee eens. Mooi langs komen,
maar een boxje luis. Nog maar een keer. Ja, weer 10KG, vreemd. He, dat is de garnaal, maar we
gaan gauw naar Bant en Bultje, kijk daar zijn ze nou mooie garnalen. 4 zak, 8 zak en 1x 4. Het is
donderavond dat we de haven in gaan met een lekker gevoel, de prijzen lopen op, zelfs naar €7,99.
Maandag 17 oktober varen we wederom naar zee. We beginnen de dag in het Westgat met een vloot
van 6 schepen. Zoutkampers en Friezen liggen hier bij elkaar te vissen. Dit gaat al jaren, en dit gaat
heel goed. Paar jaar terug waren we op Greetsiel en daar sprak ik een visser van in de 80 over
vroeger over hun visserij. “Er sagt mir im krieg fishen deutsche und hollandische fishers mit anner”.
Jeder hat krieg mit anner und wir as krabbefisher nicht”.
Maandag gaat het goed met de vangst. Dinsdag liggen we in Kaigat dit kan nou nog. Hij geeft voor
vannacht een briesje op WNW 6-7. Nou dat mag ook weleens, de herfststormen laten op zich
wachten, en mij valt op dat we al heel lang oostelijke wind hebben. Hierdoor willen de garnalen ook
niet naar boven het wad op. Dinsdag lossen we ons vangst een 1700KG ongeveer en gaan naar huis.
Woensdagmorgen 05:00 komt Douwe de Haan aan boord. Hij filmt een stuk voor het Westgat en
draait een dagje mee. We beginnen onder Brakzand, half uurtje voor 50KG. Dan de vlakte op,
Noorman in, zo een rondvaartje. Ondertussen is de 48ste vergadering van Vibeg aan de gang in
Emmeloord. Matthijs en Babs zitten er voor de noordelijke garnalenvissers. Helaas hoor ik later op
de middag dat ook deze poging tot elkaar te komen is mislukt. Niet best, 48 keer bij elkaar. Zou er
een beroepsgroep zijn die zoveel weerstand biedt? dij heur nait onner mous stopm wil. Nou ik zou
zeggen bij de 50ste vergadering moet men maar bij elkaar komen. Staat ook leuk in de boeken.
Ondertussen zijn we in het Westgat met Douwe, de zee is enigszins in elkaar geploft maar 1.70 staat
er nog. Douwe maakt mooie beelden en de waarheid is dat je met een diep schip niet binnen komt.
Dan een muur van water. Ikzelf heb het idee dat ik in een aquarium sta. Douwe krijgt een bats water
over hem heen en over de camera. Terwijl het financieel niet goed gaat met RTV-Noord helpt
Douwe de camera naar de kloten. Enfin, het filmpje is mooi geworden. Nou het baggerschip erin.

`S-avonds zijn we binnen op Lauwersoog en geven we Douwe vis mee. Dit bestaat meest uit
wijting, door deze vis hebben we mede een goede prijs. Sprak van de week nog met wat vissers uit
Friederichkoog. Ze liggen bij ons aan de steiger uit armoe. Bij hun thuis, er is daar zo veel wijting,
zelfs op de Waddenzee dat ze trekken 15 minuten en dan zitten de staarten vol met wijting. Hoe het
komt? Ja, zeg het maar. Ik hou mijn hart vast. Donderdag lossen we 588KG voor €8,05. Ja, ik zeg
maar niks meer. We maken de zaak schoon en varen naar de steiger. Netwerkslijtage en een bakje
koffie met onze collega`s en het is zo weer vrijdagmorgen. Korte weekenden want om 0:00 zondag
vaart de boot weer voor een visweek in onze mooie Waddenzee en kustzone.
Vriendelijke groet, Johan Rispens.
Nieuws van Dorpsbelangen
We hebben afgelopen maanden veel vorderingen gemaakt wat betreft de plannen voor het
dijkgebied. De plannen worden concreter en er is budget. Nu zijn we druk met het uitzoeken van de
regels en procedures voor dit gebied. Ook gaan we in overleg met de diverse grondeigenaren. Dit
kan natuurlijk zijn invloed hebben op de uiteindelijke uitvoering. We willen jullie graag op onze
jaarvergadering in juni meenemen door de dan wat duidelijkere plannen. (precieze datum volgt).
2018: 600 jaar Zoutkamp
De oudste akte over Zoutkamp stamt uit 1418, de snelle rekenaar komt dan al snel tot de conclusie
dat 2018 het 600 jarig bestaan van ons mooie dorp betekend. Dit willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan en we zoeken dan ook naar goede ideeën om dit te vieren, we horen dan ook graag uw
idee!
We willen dit ook breed uitzetten in de media, hiervoor zijn we ook op zoek naar inbreng en
initiatieven. Ook voor de verenigingen, stichtingen, bedrijven en horeca de vraag: Wat gaan jullie
doen in 2018? Hoe kunnen we dit samen vieren?
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: 0595402779 (Janna Hulshof) of neem contact op met een
van de andere bestuursleden, zie hiervoor de website: dorpsbelangenzoutkamp.nl
Klokvissers
Afgelopen donderdag werd door de klokvissers van Lauwersoog in de mijnzaal van de afslag
een presentje, in vorm van een rollade, uitgedeeld aan de handel.
Dat 2016 een goed jaar was voor het gros van de vissers mag duidelijk zijn, met een
gemiddelde prijs van 1.95 euro in 2012 en in 2016 7.50 euro is ook duidelijk dat deze prijs
gerealiseerd werd op de afslag van Lauwersoog.
Het is ook bekend dat een groepje van 25 vissers hiervoor verantwoordelijk is, wat ook
wel eens gezegd mag worden, want maar liefst 450 Europese vissers profiteren hiervan.
Ook in 2017 steekt een groep klokvissers hun nek weer uit om een eerlijke prijs te realiseren
zonder bonussen. Achteraf zijn de prijszetters de benadeelden.
Evengoed kregen de klokkopers donderdag uit naam van de klokvissers een kerstpresentje.
We hopen er in 2017 weer een mooi jaar van te
maken.
Op de foto vlnr :
Leo Toxopeus (ZK 44), Jacob Smit (Smitfood),
Stefan Lingbeek (Heiploeg), Matthijs van der Ploeg
(Rousant), Eddy Boom (Telson), Koert Sterkenburg
(Sterkenburg vishandel) en voor de Friese vissers
Johan Seepma (OL 5)

De Stichting Visserijmuseum Zoutkamp zoekt:
Secretaris (bestuurslid)
Penningmeester (bestuurslid)
Webmaster / ICT-er
Het Visserijmuseum is een klein, gezellig museum gevestigd in de monumentale
Rijksbetonningsloods centraal gelegen aan de oude binnenhaven van Zoutkamp. Het museum
brengt de geschiedenis en de ontwikkeling van de Zoutkamper visserij in beeld. Het beheert twee
museumschepen waarmee diverse vaartochten en excursies op binnenwater en op de Waddenzee
worden georganiseerd. Het museum wordt gerund door een grote groep vrijwilligers. Mede door
hun enthousiaste inzet maakt het museum een enorme ontwikkeling door en staat het de komende
jaren voor nieuwe uitdagingen als verduurzaming en de inzet van audiovisuele middelen.
De functies
Het Algemeen Bestuur van het Visserijmuseum bestaat uit 7 leden leden, te weten; voorzitter,
penningmeester, secretaris en vier leden vanuit de domeinen: ‘Schepen’, ‘Techniek en Onderhoud’
en ‘Registratie en Beheer museumobjecten’ en ‘Fondsenwerving’. De bestuursleden en museummedewerkers zijn allen vrijwilligers en dus onbezoldigd. Bestuursleden werken facultatief mee aan
de verschillende ‘doe-klussen’ in het museum. Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks op
een woensdagavond. Het Dagelijks Bestuur komt incidenteel en op afroep bijeen.
Functie-, taakomschrijving secretaris
Is lid van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur. Opstellen agenda en notuleren van
bestuursvergaderingen. Onderhouden / bijwerken en bewaken van de actielijst. Post wordt
afhankelijk van onderwerp afgehandeld door de verschillende bestuursleden. Redigeren van de
verschillende Beleidsplannen (Algemeen beleid, Collectiebeleid, Vrijwilligersbeleid,
Opleidingsbeleid, ed). Opstellen of aanpassen van draaiboeken ten behoeve van terugkerende
evenementen. Eens per 2 à 3 jaar het redigeren van het museum voortgangsverslag (v/h jaarverslag).
Functie-, taak omschrijving penningmeester
Is lid van het Algemeen- en dagelijks bestuur. Het in samenspraak met het bestuur bewaken van een
gezond financieel beleid. Voeren van de boekhouding met behulp van het bestaande
boekhoudpakket online. Beheren van alle inkomsten, uitgaven en declaraties van het museum; het
ontvangen en doen van betalingen. Het onderhouden van de adreslijst van sponsoren en ‘Vrienden
van het museum’ en het jaarlijks maken en verzenden van facturen aan deze weldoeners. Afsluiten
van relevante verzekeringen. Beheer van het financieel archief. Maken van een financieel
jaarverslag, een balans en een begroting. Jaarlijks verzorgen van de BTW-aangifte naar de
Belastingdienst.
Functie- en taakomschrijving Webmaster / ICT-er
Technisch onderhouden van de website (WordPress). Beheren van de social media accounts van het
Visserijmuseum. Ondersteunen van vrijwilligers bij het plaatsen van nieuwe content op de website
Adviseren van het bestuur en de museum werkgroepen over de inzet van social media. Het
adviseren, het verder ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, databases en netwerken ten
behoeve van de interne en externe informatievoorziening.
Sollicitatie en verdere informatie over de functies bij:
Berend Zwart, voorzitter: bzwart12@home.nl
Henk Rothe, secretaris: rothe@hetnet.nl
Willy Hoogstra, penningmeester: willyhoogstra@home.nl
Frits van Vianen, webmaster/ICT: fvvianen1@gmail.com

