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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema.
Eerstvolgende verschijningsdatum is 13 juli 2018
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 4 juli 2018

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:

Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp
Ingrid de Graaf, Vissersstraat 8, Zoutkamp
Marieke Bos, Dorpsplein 4, Zoutkamp
Gerard Suelmann, Churchillweg 40, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.
Advertentietarieven per 1 januari 2016:
€ 30,00
€ 17,00
€ 9,00

Eenmalig 1/1 A4
Eenmalig ½ A4
Eenmalig ¼ A4

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
½ A4

h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
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).

Agenda
15 mei
18 t/m 21 mei
19 en 21 mei
28 mei t/m 1 juni
12 juni
28 juli
1 september

Oude Verhalenavond, Schierzicht
Pinksterfeesten
Meevaren Vlinderbalg
Avond4daagse
Reisje St. Welzijn Ouderen
Halve marathon
Zoutkamp Beleef(t) het

Voorwoord
Beste lezers, voor u de derde Schudzeef van dit jaar. In deze editie natuurlijk onder de aandacht het
Pinksterprogramma. Volgend weekend is het al weer zover. Wij hopen op mooi weer, veel
gezelligheid en kijken met spanning uit naar de nieuwe garnalenkoning. Ook is er weer een mooi
verhaal van dhr. Nienhuis. Voor nu veel leesplezier en tot de volgende editie.

Bedankje
Zoveel kaarten, bloemen, bezoek, telefoontjes en mensen na het overlijden en bij het afscheid van
onze Jenne Mollema. Hierdoor hebben wij ons niet minder verdrietig maar wel minder alleen
gevoeld. Het was en is fijn het verdriet en het gemis na het plotseling overlijden van Jenne te
kunnen delen. En daarvoor willen wij u/jullie allemaal heel hartelijk bedanken.
Trijnie Mollema - Fröling
Kinderen en kleinkinderen

50- jarig huwelijk
Op 19 april j.l. mochten wij ons 50-jarig huwelijk vieren. We willen u langs deze weg hartelijk
bedanken voor de kaarten, bloemen en attenties die we op deze dag ontvingen. We hebben dit
jubileum gevierd met familie en vrienden in "De Oude Kerk". In plaats van cadeaus vroegen we een
gift voor het Ronald Mc. Donald Huis in Groningen, waar onze dochter Annemarie werkt. Zij
mocht hiervoor € 635,00 in ontvangst nemen. Ook hiervoor, mede namens onze kinderen, hartelijk
bedankt.
Groet van Wietse en Dirkje Nienhuis – Sloot

Officiële opening SWS de Zoutkamperril
13 april was het dan zover, de Zoutkamperril werd officieel geopend door de wethouder van
onderwijs Mariette de Visser en de Garnalenkoningin Adriana Helbig. De fancy-fair waarbij de
leerlingen zelfgemaakte kunst hebben verkocht en de verloting hebben een gezamelijke opbrengst
van ongeveer €3000,00! Opgeleverd, wat wij gaan besteden aan het schoolplein. Inmiddels is er
een 100-veld voor verschillende spelletjes op het plein geplakt en wachten we nog op een
hinkelpad. Daarna zullen de schaapjes afkomstig van de Solte Campe weer een plek krijgen rond de
school. Wij willen via deze weg alle betrokkenen en sponsoren nog een keer hartelijk bedanken
voor jullie betrokkenheid en inzet.

Collecte Reumafonds 2018 in Zoutkamp
De opbrengst van de collecte van het Reumafonds 2018 in Zoutkamp heeft 567,33 euro opgebracht,
iets meer dan vorig jaar. Met dank aan de gulle gevers en uiteraard aan de collectanten.
Met vriendelijke groet, Tonny Lukkien

Avondvierdaagse 2018
Dit jaar wordt de avondvierdaagse gehouden in de week van 28 mei tot en met 1 juni.
Startplaatsen
-Maandag 28 mei Sportpark Zoutkamp
-Dinsdag 29 mei Sportpark Leens
-Woensdag 30 mei Sportpark Kloosterburen
-Donderdag 31 mei Dorpshuis Vierhuizen
-Vrijdag 1 juni Sportpark Ulrum
Inschrijfgelden
-Per persoon voor 4 avonden € 4,75
-Per persoon 1 t/m 3 avonden € 3,75
-Voor een dagspeld/één dag lopen geldt, dat je je elke
dag kunt opgeven en betalen op de desbetreffende locatie.
Afstanden
-De 10 km lopers beginnen tussen 17.30 en 17.45 uur
-De 5 km lopers beginnen tussen 17.45 en 18.00 uur
(Op vrijdagavond start de 5km lopers om 18.00-18.15)

Oude verhalen van het Lauwersmeer
Na een eerste succesvolle avond, organiseren de Waddenvereniging en de Stichting Verdronken
Geschiedenis op dinsdag 15 mei a.s.. opnieuw een ‘oude verhalenavond’ over het
Lauwersmeergebied. De avond is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de rijke
geschiedenis van het Lauwersmeergebied.
Onder soms barre omstandigheden, variërend van zandstormen tot sprinkhanenplagen, van
bezettingsacties tot bestuurlijke botsingen, is het Lauwersmeergebied geworden tot wat het nu is.
De afsluiting van de Lauwerszee, nu bijna 50 jaar geleden, ging niet zonder slag of stoot.
De avond wordt gevuld met persoonlijke verhalen van mensen die de afsluiting van de Lauwerszee
nabij mee hebben gemaakt. Zoals Wybe de Vries, die destijds door de Rijksdienst IJsselmeerpolders
(RIJP) was aangesteld als landschapsontwerper voor de inrichting van het Lauwersmeergebied en
zijn collega Sies Krap, die als opzichter werkzaam was voor RIJP en toezicht hield op de inrichting.
Of Meindert van de Wal, een aannemer uit Ferwerd, die betrokken was bij de aanleg van de
woonkern Lauwersoog en met zijn bouwteam van alles meemaakte van een sprinkhanenplaag tot
zandstormen en nog veel meer.
Het belooft weer een mooie avond te worden. De avond is van 19.30 uur tot 22.30 uur. Deelname is
gratis, evenals koffie of thee. De ‘Grunneger Troubadour’ Hans van der Lijke zorgt voor de
muzikale omlijsting.
Aanmelding vooraf stellen we op prijs. Dit kan via de website van de Waddenvereniging:
www.waddenvereniging.nl/agenda of direct via deze link >>
Verhalenavond Lauwersmeer
Waar : Restaurette Schierzicht, Haven 8 Lauwersoog
Wanneer : dinsdag 15 mei 2018
Van : 19.30 tot 22.30 uur
Toegang : gratis (wel graag aanmelden)
Oproep:
Dit is de tweede verhalenavond in een serie over het Lauwersmeergebied. We zijn nog op zoek naar
interessante, oude verhalen. Hebt u zelf een verhaal of weet u iemand? Neem dan contact op met
Albert Buursma, email: albertbuursma@hetnet.nl

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te
beurt aan Marloes Buikema. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod
komt.
Naam: Marloes Buikema
Geboren op: 25-07-1981 te: Zoutkamp
Woonachtig in Zoutkamp sinds: Mijn geboorte
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Zie vorige
De inwoners kennen mij van: Het dorp, voetbal en van mijn kinderen
Familie in Zoutkamp en wie: Ouders, ooms, tante, nichtje en schoonfamilie
Karaktereigenschappen: Ik denk dat ik een behulpzaam en vriendelijk karakter heb
Beroep en wat houd dit precies in: Ik ben gestopt met werken om voor de kinderen te zorgen
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: De haven omdat dat Zoutkamp is en met
mooi weer kom je er altijd mensen tegen
Bewondering voor: De groep vrijwilligers die veel tijd in het dorp steekt om Zoutkamp
leefbaar te houden
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: Het zwemmen achter de dijk
Over 10 jaar doe ik: Leuk werk
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Dat de mensen voor je klaar staan
Mooiste moment in je leven: De geboorte van de kinderen
Grootste wens: Dat de mensen om mij heen gelukkig en gezond blijven
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Dat het dorp wat beter wordt
onderhouden zoals de dijk en de sluizen
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Leonie Roossien

Sponsoren gezocht
Beste allemaal, ik ben Johan Rispens, geboren en getogen in Zoutkamp, nu wonende te Delfzijl.
Rikus Rispens was mijn vader, hij heeft bijna zijn hele leven in Zoutkamp gewerkt en gewoond.
In 2012 werd bij hem Parkinson vastgesteld, daarom kon hij de laatste 3 jaar van zijn leven niet
meer in zijn geliefde Zoutkamp wonen. Helaas is hij op 11 maart van dit jaar overleden.
De ziekte van Parkinson is een progressieve, chronische hersenaandoening. De klachten worden
geleidelijk erger en er is (nog) geen genezing mogelijk. Bij Parkinson sterven de zenuwcellen die de
stof dopamine produceren langzaam maar zeker af. Het gevolg is dat de hersenen verkeerde
signalen afgeven aan andere hersengebieden. De ‘automatische piloot’ gaat haperen.
Beven, bewegingsarmoede en traagheid en stijfheid zijn een aantal gevolgen van deze ziekte.
Gelukkig is er de Parkinson Vereniging, zij zijn een onmisbare professionele steun voor en door
mensen die zelf, of in hun directe omgeving, te maken hebben gekregen met de ziekte van
Parkinson. De vereniging geeft voorlichting, stimuleert wetenschappelijk onderzoek en
ontwikkeling, behartigt belangen en organiseert lotgenotencontact.
Ter nagedachtenis aan mijn vader en om de Parkinson Stichting te steunen ga ik op zaterdag 28 juli
van dit jaar de Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum lopen. Het mooie is dat de route ook door
Zoutkamp gaat. Mijn vader stond daar dan altijd vol trots klaar om mij aan te moedigen.
Het zou geweldig zijn als velen mijn actie willen steunen door sponsor te worden. Dit kan door naar
de volgende site te gaan: www.hardlopen.vooreenander.nl. Onder het ‘kopje’ lopen staat mijn actie:
ik loop voor de Parkinson Vereniging. Ik heb contact met de Parkinson Vereniging gehad en zij
vinden het een geweldige actie. Kijk voor meer informatie over Parkinson op www.parkinsonvereniging.nl. Bij voorbaat dank voor uw steun.
Johan Rispens.

Aqua-gym
Het duurt nog even, maar de zomer is zo weer voorbij. En denkt u, ik wil wat aan mijn conditie
doen. Dan is vanaf 10 september 2018 weer de gelegenheid om aan aqua-gym mee te doen. Elke
maandagmiddag van 2 uur tot 3 uur is er Aqua-gym in het Zwemcentrum te Kollum. De hele winter
en tot/met 25 maart 2019. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Heeft u geen vervoer? Geen probleem,
er is altijd wel een auto waar u mee kan rijden.
U kunt zich nu al opgeven bij Baukje Zwart, tel. 0595-401590.

Reisje Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp
Dinsdag 12 juni a.s. gaan we op reis met de St. Welzijn Ouderen Zoutkamp voor een rondvaart door
de stad Groningen. Heeft u zin om mee te gaan? Meldt u zich dan z.s.m. aan voor het te laat is en de
bus vol is. Na de rondvaart gaan we op de terugreis bij Garnwerd aan Zee aan voor een hapje en
drankje. We vertrekken om 13.00 uur bij “De Noorderschans” in Zoutkamp.
Aanmelden bij Trijn Zijlstra (tel. 402153) en Baukje Zwart (tel. 401590).

Nieuws van het Ontmoetingspunt
Hierbij even weer de laatste nieuwtjes van het Ontmoetingspunt, het is op dit moment rustig wat de
activiteiten aangaat. Helaas is de avond met Ingeborg Nienhuis niet door gegaan vanwege te weinig
belangstelling, het was de bedoeling dat ze ons wat zou vertellen over de Groninger streektaal, dit
vonden wij erg jammer. Voorlopig doen we het rustig aan, wel hebben wij de koffieochtenden van
maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 uur, iedereen is van harte welkom, jong en oud. De
eettafel is in mei op woensdag 30 mei om 12.00 uur, opgave in het ontmoetingspunt of bellen met
Lies Visser 0595-401834.
Dan hebben we op de laatste woensdag in juni (27e) een maaltijd buiten de deur, waarheen wordt
tijdig bekend gemaakt door aanplakbiljetten bij de winkels en het Ontmoetingspunt, hiervoor kunt u
zich ook opgeven in het Ontmoetingspunt of bij Lies Visser.
Vriendelijke groet, Bestuur Ontmoetingspunt

Nieuws van Zonnebloem de Marne
Op de pinkstermarkt staan wij in Zoutkamp in een kraam om folders uit te delen en om loten te
verkopen voor onze afdeling. Hierbij heeft u kans op prachtige prijzen. Kom gerust bij ons langs en
vraag vrijblijvend info aan ons. Tot ziens op de markt in Zoutkamp.
Heeft u behoefte om gezamenlijke uitstapjes te maken met de Zonnebloem of alleen een bezoekje
kunt u zich melden als gast. Aanmeldingen kunt u doen bij Mevrouw B. (Bouktje) Bottema te
Kloosterburen, zij is te bereiken via mailadres hbbottema@home.nl of via het telefoonnummer:
0595-481683 of 06-12622300. Hoe meer gasten, hoe gezelliger het gaat worden!!
De Zonnebloem afd. de Marne

Schoonhouden van het oude kerkhof
In de vorige Schudzeef was een vraag. Vrijwilligers gevraagd voor het schoonhouden van het oude
kerkhof. Graag jongere vrijwilligers!!!!!!! Maar niemand heeft zich hierbij opgegeven om een
enkel uurtje zich hiervoor vrij te maken. Daar de vorige groep op leeftijd is en dat niet meer kan
doen zijn ze genoodzaakt om hiermee te stoppen. De graven worden niet meer schoongemaakt.
Dat betekent, dat ieder die een familielid op het oude kerkhof heeft liggen, dit in toekomst zelf moet
onderhouden.
Namens de hele groep, die vele zaterdagen en vrije uurtjes zich hiervoor beschikbaar hebben
gemaakt.

Soltkamp vrouger
De bijnamen in de vorige editie hebben heel wat reacties losgemaakt. En een stortvloed aan nieuwe.
Zo vertelde Bauke Visser me dat veel mensen denken dat hij Bauke Spek heet. Dit klopt inderdaad,
want toen ik nog bij Heiploeg zat kregen we een keer bezoek van de keuringsdienst (waar Bauke
toen werkte) en toen ik aan een van de dames van kantoor vroeg wie er zat te wachten zei ze:
‘Volgens mij meneer Spek’. Ook kreeg ik een telefoontje van Ali de Vries en die had de zelfde
ervaring als mensen haar Rosa noemden. Op den duur had ze gewoon 2 namen. Het maakte haar
ook niet meer uit. Ook kreeg ik de opmerking of ‘schele’ nu wel zo gepast was, maar vroeger werd
iemand veel sneller ‘schele’ genoemd. Of je nu wel of niet scheel was. De oorzaak hiervan was,
denk ik, dat we als dorp op een klein kluitje woonden (ongeveer de helft van de oppervlakte van het
huidige dorp) en dat we ook bijna nooit weg waren. Constant op elkaars lip zeg maar. Dan ga je
vermoedelijk sneller iemand eens lekker uitschelden. Als kleine jongetjes hadden we bijvoorbeeld
vroeger een vriendje en die mocht vaak niet buiten spelen met ons. Als we dan weer eens vroegen
of hij met ons op straat mocht spelen en de moeder weigerde dat, renden we weg, al roepend:
‘Schele Janno, schele Janno’, terwijl het mensje helemaal niet scheel was. Integendeel, ze was heel
vriendelijk maar overbezorgd. In die bijnamen zat eigenlijk ook iets liefs of vertederends. Milde
humor zeg maar. In de vorige lijst bijnamen was het niet: Joap van Ais, maar Joap van Nais en
geen Knap maar Oostema, een broer van Folgert Oostema. (In die tijd was Naiske (Neiske) een
veel voorkomende naam. Evenals Jan, Pait en Kloas.) Ik denk trouwens dat we vroeger toen
iedereen nog Gronings praatte, behalve de dokter en de dominee, behoorlijk ‘roeger ien de bek’
waren dan nu. Wat denk je bijvoorbeeld van :’t Wicht hed lief vol arms en bainen’ of ‘Hij migt
zich zulf in klompen’. Uitleg overbodig denk lijkt me. Over de ongelukkig Jan Bolt (die op jonge
leeftijd door het ijs zakte en verdronk) kreeg ik van Baukje Zwart de opmerking dat dit op 28
januari 1954 was gebeurd, want haar broer was op die datum naar Amerika geëmigreerd en had een
dag daarvoor nog met Jan geschaatst. Merkwaardig dat je na al die jaren over zulk een voorval nog
verschillende reacties krijgt. Rest in peace, Jan!
Van Jan van Bienze kreeg ik een nieuw lijstje bijnamen. Hierbij het nieuwe lijstje.
Rieks Pai, Oosterhuis.
Jouke Zuurbal (sluismeester)
Mans Spruut (Nienhuis)
Rooie Koba (Oostindien)
Simon eerappel.
Joap van Duutse Griet.
Folkert Bosveld (Ooostema) Marie Zuutje (Benes)
Gerrit Cocco (de Vries)
Tjalling Buuskap (Smit)
Draikleurige Piet
Eb Loves (Groefsema)
Lammert Snel (Groefsema)
Jan Sinas (Oostindien)
Theo Tap (Abbas)
Gille de wijze Geit (Postema) Bennie Punt (Rienks)
Jelte Knudde ( Tox)
Henkie Pai (Boersma)
Wout Kappi (Boersma)
Renze Rintintin
Gerrit Sipke (v.d.Veen)
Marinus Fiasco(de Vries)
Jo Buus (Bottema)
Renze Suikerbiet (de Vries)
Heine Bader (Huisman)
Date Fido (Mollema)
Kees Knaap (Toxopeus)
Pieter Pipa (Westra)
Rommie Drup(Dijkstra)
Mannus Mus (Oostrom)
Dubbele Derk of Starke Derk (Vrieze)/
Roelf Eenakter (Heinstra)
Renee Maat (vd Veen)
Markus Mankat(Rispens)
Jozef Joepoe (Blom)
Folker Ome CO.(Pol)
Lourens Muis(Anema)
Jan Koplamp (Steegstra)
Waalke Toefke (Smit)
Lange Maarten(Visser)
Hansje Pieke (Rispens)
Snuf en Snuitje (Markus en Henkie Rispens)
Lammert Swiep (v. Hylkema) Japie Krekel (de Vries)
Jack Meeuwes(deJon
Gerrit Beton (Frik)
Jan van Beke (Oostema)
Jan v Olle (Bottema)
Jan van Griet (v.d.Veen)
Sicco Schorre (Zuidema)
Andries Bolle(Zuidem
Bonne Knops (Westra)
Jochem Slip (Zijlstra)
Harry Besomming
Marten Beurtman Visser Sr.
Jan Eerdbei (stiefzoon)
Anne Beschuut.
Anje Snijbui (v.d.Maar)
Goede Heertje (Leen Hazenoot)
Tiras (Jan Brands, oom van wijlen Bert Brands).
Tenslotte nog een keer de tabaksconsumptie in vroegere jaren. Ik vertelde al dat mijn vader soms
een week of vier naar Amerika ging. Zijn koffer zat dan voor drie kwart vol met Niemeijers
Pijptabak. In een hoekje lagen dan nog wat broekjes en handdoekjes.

In die generatie werd trouwens ook nog heftig tabak gepruimd. Mijn vader deed dat niet, maar bijna
al die oude vissers die in de winter bij de leugenbank heen en weer liepen (net een koppel
spreeuwen), waren echte pruimers. En nog een generatie eerder werd er bijna uitsluitend gepruimd.
Toen bijvoorbeeld in 1882 de Ger. Kerk werd gebouwd lag er aan de ‘manskant’ (zuidkant) zand op
de vloer. Dan konden de mannen onder de preek pruimen en spuwen. (Later is dat zand verwijderd
maar toen namen de mannen soms hun kwispeldoor mee). Aan de noordzijde zaten de vrouwen. In
de winter namen die dan vaak een stoof met een gloeiende kool erin mee naar de kerk, want de
kachel kon de kerk amper verwarmen. Lekker gezellig dus. Aan de ene kant de mannen te pruimen
en aan de andere kant de vrouwen met een stoof onder hun lange rokken. Lekkere geurtjes! Let wel,
dit is nog maar goed 100 jaar geleden! Het mooiste van alles is echter dat de eerste dominee van de
Gereformeerde kerk (ds. Krohne, een Duitser uit Oost Friesland, die 30 jaar in Zoutkamp heeft
gestaan) ook pruimde. Van zijn vrouw mocht hij dit echter niet thuis doen en daarom toog hij na de
koffie ’s morgen naar de trap bij het Korte Hoofd en stond daar met de oude vissers een uurtje te
pruimen en te fluimen! In plaats van een hoed droeg dominee ook altijd een platte schippers pet.
Toen hij nog maar net een dag in Zoutkamp was ging hij met een lekkende kachelpijp naar de smid
met de verzoek deze te repareren. Toen de dominee daarop vroeg wanneer hij de pijp weer kon
ophalen zei de smid: ‘Dat is nait neudig. Ik breng hem wel even terug as jou moar even zeggen
woar joe liggen mit joen tjalk’. Van deze dominee is trouwens bekend dat hij regelmatig de helft
van zijn mager salaris aan arme mensen gaf. Deze armen woonden toen voornamelijk in de
zogenaamde barakken aan de Spuistraat. (Voor de goede orde: bijna alle mensen waren toen,
gemeten naar nu, arm maar in de barakken woonden de straat armen). Van mijn broer Jan hoorde
ik het mooie verhaal dat toen hij ongeveer 15/16 jaar was een paar weken met de schelpenzuiger
van Bumee mee naar zee is geweest. De kapitein heette Lukas en de kok was Jo Bottema. Toen ze
‘avonds warm gingen eten zei Jo tegen Lukas dat ze even stil moesten zijn, want Jan moest bidden.
En zo gebeurde het met Lukas achter zijn pet (zo was het de gewoonte vroeger). Later vroeg mijn
broer aan Jo (Buus) waarom hij zo vriendelijk was geweest, waarop Jo zei dat hij dat van zijn
moeder had meegekregen. De familie Bottema woonde vroeger ook in die barakken en had veel aan
dominee Krohne te danken. Zo kwam er soms een boer bij de familie en die bracht een paar mud
aardappelen. Toen de moeder van Jo tegen de boer zei dat ze die niet hadden besteld, omdat ze dat
niet konden betalen zei de boer dat hij een envelop met geld in de deur had gekregen met het
verzoek om bij de familie 2 mud aardappelen af te leveren. ‘Zunder dai offeschaiden domie waren
joe anders voak met honger noar bed goan’ had moeder Bottema tegen de kinderen gezegd. En
daarom had de familie Bottema veel respect voor de offeschaiden, volgens Jo. Een mooi verhaal,
maar Jo had soms ook wel veel fantasie . Ben trouwens benieuwd of er nog nazaten van de
Bottema’s zijn die dit verhaal kennen. Die dominee Krohne had geen theologie gestudeerd, maar
was dominee geworden op art. 8 of op singuliere gaven. Dat soort mensen was welsprekend en
moest dan een soort examen voor de classis afleggen om te mogen preken. Vaak vlogen ze bij het
preken uit de bocht, omdat ze de bijbelteksten te letterlijk opvatten. Ds. Krohne maakte er echter
vaak een show van. Zo staat ergens in de bijbel dat koningen David al dansend de ark in Jeruzalem
binnen haalde. Dominee kwam dan naar benden en maakte wat danspasjes voor in de kerk. Zulke
fratsen zeg maar. Een enkele keer ging dominee ook uit te preken. Bijvoorbeeld naar Winsum. Hij
vertrok dan zaterdags met een koetsje, sliep bij kerkmensen, preekte, sliep er nog een nacht en ging
dan ’s maandags met een koets weer terug. De kerken zaten altijd vol als ‘het kroontje uit
Zoutkamp’ kwam preken. De mensen hadden natuurlijk van die bijzondere bijbeluitleg van ds.
Krohne gehoord. Toen hij ongeveer 20 jaar in Zoutkamp predikant was geweest waren er wat
mensen die wel eens een andere dominee wilden hebben en die gingen klagen bij de kerkenraad. Er
kwam echter een massale steunbetuiging voor de dominee op gang en het protest zakte als een
plumpudding in elkaar. Ds. Krohne heeft toen nog 10 jaar in Zoutkamp gestaan en bij zijn afscheid
in 1921 werden er zeer warme woorden gesproken. In de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft er in
Zoutkamp nog een Duitse dominee gestaan in de persoon van ds. Segger (daar heb ik al eerder eens
iets over geschreven). Beide predikanten waren in het hele dorp geliefde ‘Duitse herders!’
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) tel. 0653 653 335. April 2018.

Speeltuin de Regenboog gaat voor vernieuwing
Misschien heeft u het al in de media gelezen.
Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 1
t/m 6 kunnen meewerken aan de speeltuinplannen.
Het waren gezellige ochtenden op S.W.S.
Zoutkamperril. Na uitleg van Lianne en Esther
konden de kinderen vragen stellen, een kleurplaat
kleuren en ze konden door middel van knippen en
plakken werken aan een wensenlijst.
In kleine groepjes werden prachtige collages
gemaakt. Elk groepje mocht uit hun collage één
favoriet toestel kiezen. Deze plaatsen we dan op de
wensenlijst. Bijzonder dat grotere kinderen oog
hielden voor de kleintjes en dat er aan details werd
gedacht: ,,Je moet ook ergens lekker kunnen zitten”.
Praktische dingen kwamen voorbij:
,,Ik wil wel een pingpongtafel, maar hoe moet het
met de batjes en balletjes?,,
,,Waarom moet de gele glijbaan weg?”
,,Waarom gaat de speeltuin verhuizen?”
We hopen dat we alle vragen hebben kunnen
beantwoorden en de kinderen een beetje
duidelijkheid hebben kunnen geven.
De kabelbaan en evenwichtsbalk nemen we mee uit
de oude speeltuin. Alle andere toestellen zullen op
termijn afgekeurd worden in verband met nieuwe eisen m.b.t. de veiligheid. Daarom kiezen we voor
een totaal vernieuwd plan met alleen toestellen die ook toekomstige herkeuringen zullen overleven.
Ook hebben we verteld wanneer we verwachten dat de speeltuin klaar zou kunnen zijn. Dit zal op
zijn vroegst maart 2019 zijn. We zijn nu eenmaal afhankelijk van een heleboel verschillende
partijen.
Zoals gezegd is uit de knip- en plakmiddag een wensenlijst gerold met in totaal 16 toestellen. Een
deel van deze toestellen zullen zeker in de speeltuin geplaatst gaan worden. De wensenlijst is door
de directeur in de klassen gepresenteerd en hangt nu op school om voor een ieder te bekijken.
En verder: Helaas, nog steeds geen uitslag van de NCG.
In de week na Pinksteren komen we bij u aan de deur voor de Oranjefondscollecte.
In de volgende Schudzeef hopen we u weer meer te kunnen vertellen.

Nieuws van het smartlappenkoor
Het smartlappenkoor is vanaf februari een vereniging. We hebben nu ook een eigen
muziekinstallatie en zijn nog altijd een groep enthousiaste mensen die het fijn vinden om met elkaar
te zingen. Ook heeft het koor nu een eigen website waar op alles is te volgen
www.smartlappenkoorzoutkamp.nl. De begeleiding van het koor is in handen van Jacob van de
Molen, Eelke Kuipers. Pieter Kuik ondersteunt ons als dirigent regelmatig bij repetities en
optredens. Voor de komende tijd staan er ook weer een aantal optredens gepland en natuurlijk
zullen wij ook met de pinksterdagen weer te horen zijn. Wat leuk is te vermelden is dat er soms een
groep jongeren uit Zoutkamp aansluit bij onze repetities, met veel enthousiasme zingen zij mee met
ons repertoire. Heeft U ook zin om eens mee te komen zingen dan bent u natuurlijk van harte
welkom op een repetitie avond.
We repeteren op de vrijdagen in de oneven weken van 19.30 – 21.30 uur.
Groeten Bestuur Smartlappenkoor.

Verhaal van Johan Rispens, ZK18
De winter ligt al weer een tijdje achter ons, en het lijkt nu toch echt voorjaar te worden, op zee zien
we dat ook. De visserij hier op de kant was ook ver beneden de maat van de winter. Zeg maar gerust
het eerste kwartaal.
Bij ons zelf was het eerste kwartaal ook meer van reparatie en onderhoud. Nieuwe schroefas bij de
CIV en New Generation Shipyard. As gedraaid bij Harm Visser in Harlingen. Ook na 16 jaar
hebben we de waterpompen maar omhoog gehaald, via Rousant had Fokke een nieuwe laten zakken
met de JCB.
Toen we eindelijk weer eens naar zee konden ging bij de 4e trek de lier kuren vertonen. Na het
zoeken wat het wezen kon, kwamen we in ZK voor de kant. Lier uit elkaar, conclusie, spie verrot.
Ja niet alle beginnen zijn succesvol.
Laatste week april:
Om 0.00 uur zondagnacht verlaten we de haven van Lauwersoog, koers 340 graden voor de vlakte
aan gezien dat er al meer schepen hetzelfde idee hebben. Zo stomen we maar door, door het
strandgat naar buiten. De WL18 ligt al tegen het strand aan, wat onze bedoeling was. Maar even
met Jetze op 73 een praatje met hem. Wij gaan tegen de buitenste rug aan. Zo voorkom je boze
buien, een stukje collegialiteit. We vissen Boerenleenbankgat in (ooit bedacht door Woud Capi) er
waren daar ooit zoveel garnalen dat het net was of je naar Leens ging om geld. De eerste trek van 1
uur en 3 kwartier levert 40 kg op. We trekken de lauwers ermee in voor een 20 kilo. Met de dag
gaan we het Tongat op. Hier ligt de OL37 van Sietse Miedema op zo lauwers de UQ6 van Jaap Vos
ieder zijn stekje. Op Tongat is het ook lange trekken doen voor gemiddeld 20 kilo. Het is maar goed
dat de garnalen €10,- zijn, anders konden we wel thuis blijven.
Dinsdagmorgen: een dikke bries. Met het dag worden liggen we tegen Rottum aan. Het huilt door
het waait een stuk of 8/9 uit het ZW. Ondanks de dikke bries blijft het water helder en we gaan dan
stomend naar Pieterburen. We gaan daar voor anker, even een tukje van 3,5 uur. Maar eerst een
frikadel en een flesje bier, goeie rust. Met laatste eb vissen we weer door boerenleengat heen. Als
Jan O, Benny en Heine morgen weer op Tongat en Balg kwamen keken ze hun ogen uit. Waar in
hun tijd werd gevist ligt nu een bult zand. Simon zand was een klein eiland, nu vaar je er dwars
door heen. Als ik met Heine mee ging te vissen en Wessel en Jan O lagen op Tongat met achtereb,
zag je alleen de top van de mast. Nu is de hele westwal gewoon weg.
De achtereb geeft 25kilo pure dikken. Veel kuitgarnaal, dit is een goed beeld. Immers deze garnaal
moet zorgen dat er weer kleintjes kwamen om bij de langste dag.
Woensdag gaan we de Lauwers weer op en met vloed trekken we door tot Strontpijp bij Polderzijl.
Het blijft vandaag een eentonig beeld. De nacht liggen we weer onder Schier met een stuk of wat
schepen. De ZK49, ZK50, OL12. Het is wat dat betreft lekker rustig. De vloot ligt meest op Sylt bij
Denemarken. De visserij is daar wat beter, maar ook daar moet het van de uren komen. ’s Nachts
liggen we op zuidwal van de Lauwers, hier zit nog een keer 60 kilo in. Kijk dat schiet weer wat op.
Donderdagmorgen stomen we naar Lauwersoog toe om te lossen. We hebben immers MSC
certificaat, en aan dit certificaat hangen spelregels. Als we onder 14,8 kilo per uur komen, moeten
we beperken. Deze twee weken mochten we 72 uur vissen. Een goed ding vind ik, maar hoe lang
het werkt weet ik niet. Als ieder er zijn eigen draai aan geeft, dan ben ik bang dat het gedoemd is te
mislukken. We lossen 698 Kilo van 72 uur en is dus tekort volgens MSC, effin voor €10,28.
Hebben wij weer een reisje en zo moet je maar denken. Vind het jammer om te schrijven; maar het
is wie dan leeft, wie dan zorgt is de garnalenvisserij op het lijf geschreven.
30 April: Ook de weerberichten luisteren hoor bij ons werk, en die zijn niet mooi voor
zondagnacht/maandag, NNW 8-9. We besluiten maandag maar niet te varen.
Dinsdagmorgen gaan we om 5 uur van ZK. Adrie Kiel gaat mee deze dag. Het is mooi om weer
jonge jongens mee te hebben. Immers het stokje moet straks weer door gegeven worden. Tegen laag
water zetten we uit in Noorman. Het water is vrij bruin. Ze hebben veel binnenwater er uit gespuit.
Na een uurtje maar eens zien, een kilo of 8 is de vangst. Met de vloed trekken we naar boven. We
raken daar aan de grond en met de vloed en een aantrekkende wind hebben we de put er even uit.

Na 2 uur zijn we weer los. Her waait wel weer een stuk of 8 en we gaan met 10 kilo maar naar
binnen.
Woensdagmorgen om 04.30 aan boord een laagwater trek geeft 25 kilo. Ook wordt het wat pufferig,
echt een voorjaarsbeeld zeg maar. Met zuidelijke wind ruikt het ook echt naar voorjaar. We stomen
door Plaatgat en zetten daar ook uit. Uurtje voor 15 kilo dan maar Oost over bij strand langs. Hier
was het gisteren geen weer. Even een kortje voor 25 kilo, vooruit.
We vissen zo wat door en zien steeds hetzelfde beeldje. Een keer van een uur en later van 3 uur.
Donderdagmorgen zijn we binnen en lossen we de handel. 387 kilo voor €10,06 Rousant. Mooi
goed etmaal. Om 14.00 komen er wat jongens bij het schip om wat op te nemen over ons dorp en de
pinksterfeesten. Stijn van Lizet komt aan het woord. Immers dit is de jonge generatie die straks voor
de aanvoer moet zorgen. Na dit te hebben afgerond gaan we nog even een reisje weg. Eigenlijk
doen we hetzelfde rondje. Met hoog water op Tongat en met lw zijn de bij de Kai. Daar doen we
een rondje en met vloed gaan we de Zuid in. De ZK50, 49, 14, WL33, OL12 stomen er mee. Het is
ook 8.30 en doordat we ons zelf eens een weekendverbod hebben opgelegd moet je om 12.00
binnen zijn. Ik zie dit als een positief ding, dit geeft veel rust zowel op zee als bij veel vissers in hun
kop. Als het er weer af gaat zie ik de jaren 90 alweer. Zaterdagmiddag varen, zondagmorgen even
voor een ander aan. Heb het idee dat veel dit niet beseffen. Het wordt dan weer van het weekend
vissen en woensdag in de haven. Als we bij de Inga zijn draaien we op 50 kilo en 3 dikke tongen.
Kijk dat lijkt erop. In mijn gedachten weet ik dat er een visser was die helemaal wild werd. En dat
de wekkers uit de drogerij konden. Hij trok het shag zo tussen het vloeitje weg. Helaas is het tong
vissen meest verleden tijd. We verkopen op vrijdagmorgen precies 200 kilo voor €10,08 . roem van
Yerseke is de koper. Door de prijs een mooi reisje. Op naar pinksteren en iedereen staat weer
verbaasd op maandag. Van: tis heur, dat haar ik noit dogt. Ja wie is onze nieuwe Koningin. Adriana
bedankt, even als de pinkstercommissie, dorpsbelangen en alle vrijwilligers. Zonder jullie realiseren
we niet zo’n mooi feest. Wat goed is voor de garnaal, ons dorp en de bierbrouwer.
Ieder fijne feestdagen. Vriendelijke Groet JR ZK18

Bericht van de begrafenisvereniging de Laatste Eer te Zoutkamp
Op woensdag 4 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats van de begrafenisvereniging de Laatste Eer te Zoutkamp. Op het moment dat we als bestuur hoorden van het
plotselinge overlijden van ons mede bestuurslid Jenne Mollema, was het voor ons duidelijk om de
algemene ledenvergadering niet door te laten gaan. Maar toen het verzoek van de familie kwam om
de vergadering wel door te laten gaan hebben we, na uitvoerig overleg binnen het bestuur, besloten
om aan de wens van de familie te voldoen. Wij zullen Jenne binnen het bestuur zeker gaan missen
en willen hem dan ook postuum bedanken voor al het werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Wij wensen Trijn en verdere familie veel sterkte toe in de komende tijd.
Het bestuur,
Dhr. J.B. Zijlstra (voorzitter)
Dhr. P.M. Postma (secretaris)
Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester)

Oproep mini kerstmarkt
Een groepje vrijwilligers van Noorderschans heeft het idee op gevat om op vrijdag 7 december
2018 een mini kerstmarkt op te zetten in het ontmoetingscentrum Noorderschans. Heeft u
kerstspullen over en andere leuke spulletjes voor de verkoop of zijn er mensen die b.v. sokken,
dassen en dergelijke willen breien of iets lekkers willen bakken meld u bij: Trijn Zijlstra, tel.0595402153, Gerda v. Dam 439578, Coba Nauta 401659 of Jannie Mollema 439797.
P.S. Doe een belletje en we halen het bij u op.

Zin om te voetballen?
VV Zeester heeft voor alle leeftijden mogelijkheden om te
voetballen bij een sportieve en gezellige vereniging.
Er is een 35+ 7 tal voor heren die spelen op de
vrijdagavond
Een dames 7 tal dat ook op de vrijdagavond speelt.
Een zondag senioren elftal, deze spelen op recreatief
niveau op de zondagmorgen
Kaboutervoetbal vanaf 4 jaar (gratis) op zaterdagmorgen
Pupillen en junioren voetbal op zaterdag
Senioren voetbal zaterdagmiddag
Kom eens kijken of een keer mee trainen, meer informatie
kunt u vinden op onze website www.vvzeester.nl
Of neem contact op met Astrid Postma 06-22077920

Rommelmarkt Ulrum
Op 26 mei a.s. wordt er een rommelmarkt georganiseerd door de Protestantse Gemeente UlrumNiekerk-Vierhuizen. Dit jaar weer in de Tuinloods Bakker aan de H. de Cockstraat in Ulrum
(ingang bij voormalig cafetaria smikkelstee) U bent van harte welkom van 9.00 – 13.00 uur om iets
op de kop te tikken, wat u net nodig had of wat u heel leuk vindt.
Zorg dus dat u er op tijd bij bent en sla uw slag.
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