
  "DE SCHUDZEEF" EN HAAR MEDEWERKERS 
 
Eppo Lukkien  tel. 401425:  voorzitter 
 
Elise Nienhuis  tel. 402527:  Secretaris 
 
Annie Boersma  tel. 401855:   Penningmeester 
 
Ada van den Heuvel tel. 401644:  type 
 
Karina Zijlstra  tel. 401284:  interviews 
 
Willy Tadema      layout 
 
Sjoerd Moes  tel. 402257  verenigingen 
 

 
 
Het copieerwerk voor "De Schudzeef" wordt verzorgd door  
Jantina Broersma en Joke Broere. 
 
Bankrekeningnummer: 33.52.13.170 t.n.v. "De Schudzeef" 
 
Iedereen verleent belangeloos zijn medewerking ! 
 
 
 
 

!! BELANGRIJK OM TE WETEN : 
 
 

Copy voor "De Schudzeef" dient een week voor de verschijnings-
datum* te worden ingeleverd bij:  
 
 ADA v/d HEUVEL DE SNIK 23 ZOUTKAMP  
 of 
 EPPO LUKKIEN BAKERSSTRAAT 3 ZOUTKAMP 
 
 
 
*Geplande verschijningsdata: 19 juni 
      17 juli 
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 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 
-CROISSANTERIE De Sluishoek, Sluisweg 2C, tel. 401214. Ma- en 
 di- middag gesloten. 
-BAR "DE FUIK", Churchillweg 2, tel.402006. Maandags gesloten. 

-Bistro ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742. Di. gesloten. 
-BLOEMBOETIEK "KIMCHA", Churchillweg 9, tel. 402100, Ma.      
 gesloten 
-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 
-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 
-COSMETICS YVONNE, Dorpsplein 3. Behandeling op afspraak. Tel. 
 402417. 
-DIERENSPECIAALZAAK "DOMMEL", Dorpsplein 1c. 
-HAARMODE ZOUTKAMP, Sluisweg 2a, tel. 402659. Ma. gesloten. 
-H.C.R.'t REITDIEP, Dorpsplein 1. Di. gesl. tel. 402426. 
-JAN v/d HEIDE, vishandel. Kraam bij de dijk, tel. 402131. 
-MAKELAARDIJ LAUWERSLAND taxatie, verzekeringen en hypotheken, 
 Spuistraat 22, tel. 0595-401343, fax 402510. Ma. t/m vrij    
09.00-17.00. Zaterdags gesloten. Buiten kantooruren na        
telefonische afspraak. 

-JOGCHUM EN FREERKTJE ZIJLSTRA tweewieler- en kado-shop.  
 Churchillweg 26. Dinsdags gesloten behalve in het toeristen  
seizoen. Tel. 401374; fax 401374. 
-KAPSALON "TRENDY", Churchillweg 9, tel. 401011 ma. gesloten. 
-KEGELHUIS "DE ZEEAREND", Dorpsplein. Op afspraak.  
 Tel. 401515. b.g.g. 05951-4111. 
-MEERMARKT, Dorpstraat 1, tel. 401382. Iedere dag open. 
-PALINGROKERIJ POSTMA. Reitdiepskade 21a. Tel.0595 402177. 
 open ma t/m vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 
-P&B FASHION. Sluisweg 2b, ma. gesloten, tel. 401971(prive) 
-PIZZERIA l'ANCORA, Sluisweg 8, tel. 402800. Ma. gesloten. 
-'t SNUUSTERHOUKJE. Zie poppentheater. 
-POPPENTHEATER "EYA POPEYA". Open wo.- en zaterdag van 15.00  
tot 16.00 na plaatsbespreking. Havenstraat 3. Tel. 401830. 
-POSTKANTOOR, Bakkersplein 4, tel. 402232. Di.middag gesloten. 

-RABO-bank, Dorpsstraat 5, tel. 401671. Open: ma-, di-, wo-,  
 do- morgen tot 12.00. Vrijdag 09.-12.00 en 13.30-18.00. 
-"DE ROUSANT" camping en feestzaal, Nittersweg 8. Tel.        
402500. 
-REDERIJ ZOUTKAMP, boekingskantoor 'bruine vloot' Spuistraat  
 22. Tel. 0595401557. Fax 402510. 
-STOUTMEYER b.v. schildersbedrijf, Havenstraat 2, tel. 401378. 
-TOXOPEUS ANSICHTKAARTEN. Bakkersplein 4, tel. 402232.  
 Dinsdagmiddag gesloten. 
-TOXOPEUS zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729. 
-VOLBEDA AUTOHANDEL BV. Stationstraat 4b. Tel.0595 402410. 
-WOBBEN & DEKNATEL sanitair, loodgieter, verw., hengelsport,  
 Sluisweg 3, tel. 401683. Dinsdagmiddag gesloten. 
-WODDEMA Tweewielercentrum, Schoolstraat 2, tel. 401320.      
 Dinsdagmiddag gesloten. 

-V.V.V. LAUWERSMEER-OOST, Reitdiepskade 11, tel.401957  fax   
402714.  
 Open: ma t/m vrij. 09.00-17.00 's Zomers ook zaterdags       
 van 10.00-12.00 en 13.00-16.00, zondags van 13.00-16.00. 
-VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP, Reitdiepskade 11, tel. 401957. Open 
 van 1 april tot 1 november. Voor Openingstijden: zie VVV. 
-OPENBARE BIBLIOTHEEK, Vishalstraat 6. tel. 0595-402750 
 open ma. 14.30-17.30 Do. 14.30-17.30 en 18.00-20.00 
-ZIEZO, Dorpsstraat 44, Zoutkamp 
 
 
 

VOORWOORD 
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Voor u ligt het juni nummer van “De Schudzeef”. Het is een 
zomers exemplaar geworden (22 oC) met beachvolleybal, een 
diepte interview en nieuws van Vereniging Dorpsbelangen en 
Visserijmuseum. 

Vereniging Dorpsbelangen heeft een programma samengesteld voor 
de viering van het aanbreken van het nieuwe millennium in 
Zoutkamp. Dit programma is nog even geheim. Maar via “De 
Schudzeef” wordt u vanzelfsprekend van alle details op de 
hoogte gehouden. 
De Pinksterdagen zijn weer achter de rug en we kunnen 
terugkijken op een geslaagd Pinksterweekend met een gevarieerd 
programma. 
Ter aflsluiting wensen we iedereen een prettige vakantie! 
 
 
De redactie 
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UITVOERING VAN DE AFDELING GYMNASTIEK  
S. V. ZEESTER 

 

Op zaterdag 26 juni is het dan eindelijk zover. Er vindt weer 

een uitvoering plaats. De jeugdleden, de groep van power-dance 

en de dames zullen een spetterende show geven. Dit spektakel 

zal plaats vinden in de sporthal te Leens. De aanvang is 19.00 

uur. In de pauze zal er een verloting plaatsvinden. Marcel van 

Langen, onze gymleider, is al druk bezig met de 

voorbereidingen en vanaf deze plaats wensen we hem erg veel 

succes. 

 

Dus op een rijtje 

 
Wat: Uitvoering S.V. Zeester 
Wanneer: Zaterdag 26 juni om 19.00 uur 

Waar: De sporthal te Leens 
Wie: Iedereen is van harte welkom! 
 

Tot zaterdag 26 juni. 

S.V. Zeester 

 
 
S.V. Zeester organiseerde ook dit jaar, i.s.m. de Noord 
Nederlandse Wandel Bond, de Avond 4-daagse. 
Dit alles vond plaats in de week van 7 t/m 11 juni jl. De 
startplaatsen waren wisselend dit jaar. Vanuit Leens, 
Vierhuizen, Ulrum en Zoutkamp kon men de wandelschoenen 
aantrekken voor een 5 of 10 km.-route. Er waren zo=n 440 
deelnemers, die de wandelavonden droog! binnen kwamen. 
Helaas voor zo=n 70 mensen, was dit niet het geval op 7 juni 

(de inhaalavond)! 
Het leek voor de EHBO een rustige week te worden op een enkele 
blaar na. Maar op welgeteld de laatste avond, brak een meisje 
uit Ulrum haar pols door een ongelukkige val. Van Zeester-
zijde wensen wij haar beterschap toe. 
De wandelaars werden de laatste avond muzikaal onthaald door 
de Oldcamp Bloazers, waarvoor onze dank!! 
Rest mij als laatste nog de vrijwilligers hartelijk te 
bedanken voor hun medewerking, op welke manier dan ook!! 
 
  Grietje Mollema, namens S.V. Zeester. 
 
 
 

Bericht van de speeltuin 
 
De speeltuin is weer open!! 
Er is ook een nieuw toestel bijgeplaatst. Van de Ichtusschool 
hebben we een klimrek gekregen. 
Hartelijk dank hiervoor. 
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Te Koop: 
 
Combi kinderwagen (Bebe comfort 2) 
 Kompleet met toebehoren 

 
Box 
 
2 persoons tent 
 
3 persoons tent 
 
Te bevragen: tel. 402809, Peter en Astrid Postma. 
 
 
 

Nationale kollekte epilepsie bestrijding 
 
De kollekte van het Nationaal Epilepsie Fonds, De Macht van 

het Kleine, die plaats vond van 31 mei t/m 5 juni 1999, heeft 
in Zoutkamp / 969,45 opgebracht. 
 
Hartelijk dank aan de kollektantes en de gevers! 
 
 
 

BEACHVOLLEYBAL 
 
Op zaterdag 24 juli a.s. vindt in Zoutkamp voor de zesde keer 
een recreatief beachvolleybaltoernooi plaats. 
 
Het Dorpsplein wordt weer zoals vorige jaren omgetoverd tot 
een echt strand. Waar weer gestreden zal worden om mooie 
prijzen. 

 
De teams, bestaande uit 3 personen, moeten bestaan uit 
minstens 1 heer en 1 dame. Het is ook mogelijk om je 
individueel op te geven. 
 
Meer informatie volgt in de volgende Schudzeef en het zal her 
en der aangeplakt worden. Opgeven moet voor 23 juli gebeuren, 
dit kan bij: 
 
Heero Zwart De Snik 41  402170 
Elise Nienhuis Churchillweg 77 402527 
Henk Zijlstra Churchillweg 14 401956 
 
Geef je op!  
Niet vergeten!!!! 
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Nieuwe exposities in het Visserijmuseum 
 
Zoals in de vorige Schudzeef al is aangekondigd, houden we u 

op deze plek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op 
tentoonstellingsgebied van ons Visserijmuseum. 
Inmiddels is de expositie, die in bruikleen was van het 
Groninger Scheepvaartmuseum, beëindigd. 
Natuurlijk heeft het bestuur niet stilgezeten, en is er dus 
per 16 juni een nieuwe collectie schilderijen afkomstig van 
het Visserijmuseum Vlaardingen te zien. Het gaat hierbij om 
voorstellingen met betrekking tot de Nederlandse visserij in 
de stijl van Rien Poortvliet. Een must voor de liefhebber! 
Daarnaast is er vanaf 18 juni plaats ingeruimd voor de 
aquarellen van de hand van Henny Vels-Lok waarmee het 
Visserijmuseum gepresenteerde boek ‘Wadd’n Eb, man’ van Freya 
Noest prachtig is geïllustreerd. 
Ze geven niet alleen een mooi beeld van de personages in het 
boek, maar ook van het Lauwersmeergebied. 

 
Inmiddels heeft de redactie van de Schudzeef besloten om met 
ingang van het volgende nummer, naast de actuele informatie 
over het Visserijmuseum, ook een aparte rubriek te schrijven 
over Zoutkamp en haar (maritieme) historie. Natuurlijk houden 
we ons aanbevolen voor tips, (foto)materiaal en verhalen van 
de lezers van de Schudzeef! 
 
 

'Wadd'n Eb, man' 

 

Soms zou je willen dat je de durf, de creativiteit en het 
doorzettingsvermogen van iemand anders had. Zoals van Freya Noest 
bijvoorbeeld. Wat bruist dat mens altijd van energie. Al jaren is Freya in 

ons dorp bekend als Eye Popeya. Mensen spreken haar zelfs aan met Eya 
terwijl dit toch echt niet haar eigen naam is, maar de naam van de naam van 

haar al sinds 1970 bestaande poppentheater. Freya wijdt een groot deel van 

haar leven al jaren aan het lachen maken van kinderen met haar poppenspel. 
De kinderen hangen meestal snel aan haar lippen maar ook volwassen worden 
geboeid door haar met zoveel passie gespeelde spel. Een kleurige 

persoonlijkheid om te zien die Freya. Een lief mens om mee te praten. 
 
Freya kwam in 1985 via vrienden en de bruine vloot in Zoutkamp terecht. 

Hier zou massale toerisme in aantocht zijn. Er zou een zwembad komen, een 
camping, alles zou grootschalig opgezet worden. Freya wilde van deze 
beloftes profiteren en vestigde zich in het huisje met de gele luikjes aan 

de Havenstraat. De beloftes bleken luchtkastelen, maar Freya had haar 
plekje gevonden en bleef in het oude vissersdorpje. Zonder het groot-
schallige toerisme zou ze haar zelf ook wel redden. 

 
Freya is altijd al gefascineerd geweest door het Lauwersmeergebied, de 
inpoldering en de daarmee aanverwante problemen. Vreemd is het dan ook niet 

dat haar poppenspel al jaren over deze fascinatie gaat. 
 

Toen Freya pas in Zoutkamp woonde, fietste ze op een mooie dag door het 

toen zoveel beproken Lauwersmeergebied. Daar werden tot haar grote 
verbazing gebouwen neergezet en wegen gebouwd. Het was geen gezicht. In 
haar tomeloze fantasie dacht Freya: het lijken wel van die wroetende 

Ebmannetjes die de natuur aantasten. Zo was hier al snel het idee voor haar 
poppentheater ontstaan. Een aantal van haar poppen zouden de 
Ebmannetjes worden. De ebmannetjes zouden de historie over het 

Lauwersmeergebied aan de kinderen vertellen.... 
 
Na jarenlang met de Ebmannetjes gespeeld te hebben, vond Freya het nu tijd 

worden om het haar inmiddels zo vertrouwd geworden verhaal op papier te 
zetten. Dit ging natuurlijk niet in één dag. Het boek moest zo 
natuurgetrouw mogelijk geschreven  worden, zonder onwaarheden over het 

Lauwersmeergebied en Zoutkamp. Daarvoor moest ontzettend veel uitgezocht 
worden. Zonder de hulp van Staatsbosbeheer (welke Freya een hoop over het 
gebied vertelde), en zonder steun van buren, kennissen uit Zoutkamp, 

vrienden en het Visserijmuseum was het haar niet gelukt om haar boek naar 
zo'n mooi eindresultaat te schrijven. Er is één persoon welke Freya erg 
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dankbaar is. Dit is Henny Vels-Lok uit Oosternieland. Zij heeft het boek 

voorzien van prachtige aquarellen. Aan deze aquarellen heeft ze twee jaar 
gewerkt en het resultaat is meer dan mooi te noemen. Alle aquarellen slaan 
natuurlijk op de verhalen in het boek. De aquarellen staan Full-colour in 

het boek wat zeer bijzonder is. Met hulp van alle bovengenoemde personen is 

dan eindelijk na vier jaar het boek met de Titel: 'Wadd'n Eb, man' geboren. 
 

'Wadd'n Eb, man' is een kinderboek dat zich (zoals inmiddels wel duidelijk 
is) afspeelt in het Lauwersmeergebied. Het boek vult zich met 
wetenswaardigheden, gebeurtenissen en gewoontes uit Zoutkamp. Je kunt het 

zo gek niet bedenken of het komt er in voor:  Het leugenbankje, een 
garnalenvisser, een palingvisser een dijken en bruggenbouwer etc, etc. 
Zelfs het traditionele “Sinterklaaslopen” wordt vermeld. 

 
Het boek is om voor te lezen voor kinderen vanaf 4 jaar en om zelf te lezen 
rondom 8 tot 108. 'Wadd'n Eb, man' zal vele mensen aanspreken. De eerder 

vermelde Ebmannetjes vertellen in het boek aan elkaar hoe de droogligging 
tot stand kwam, wat voor Zoutkamp grote gevolgen had. Er wordt verteld over 
de natuur,  er worden vogel- en plantennamen vermeld, er zit zelfs een 

route beschrijving in van een tocht door het 
Lauwersmeergebied. En last but not least de prachtige full-colour 
aquarellen van Henny Vels-Lok uit Oosternieland. 

Kortom: Het is een promotie voor het Lauwersmeergebied en Zoutkamp verstopt 

in een prachtig kinderboek. 
 

De eerder genoemde route beschrijving uit het boek kan echt gebruikt worden 
door de kinderen en hun familie om het samen te gaan lopen. De tocht heet: 
De Tocht der Tochten, en kan ook  samen met Freya en met bomendeskundige 

Tienco de Jager gelopen worden. De wandeling start op 3 verschillende data 
om 13.00 uur, bij Staatsbosbeheer, de Rug 1 te Lauwersoog. Op 12 en 19 juli 
en 28 oktober bent u van harte welkom. 

 
19 juni speelt Freya de voorstellingen met haar poppentheater in de 
Proefboerderij te Kollumerwaard waar ze dan een open dag hebben, om 11.00 

uur, om 13.00 uur en om 15.00 uur. Die dag zijn er op de Proefboerderij 
verschillende dingen te zien zoals een kunstmarkt er is een Valkenier en er 
zijn natuurtochten. 

 
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden naar het boek 'Wadd'n Eb, man' en naar 
de aquarellen van Henny Vels-Lok, dan kunt u na de officiële presentatie op 

18 juni a.s. van 18.00 uur tot 19.00 uur een kijkje nemen in het 

Visserijmuseum. 
Freya en Henny zijn hier beiden aanwezig. Op deze avond zijn er gesigneerde 

boeken verkrijgbaar. Er zouden 1.500 boeken worden verkocht maar daarvan 
zijn er reeds 750 gereserveerd. 
 

Bent u speciaal geïnteresseerd in de aquarellen van Henny Vels-Lok dan kunt 
u t/m  de herfstvakantie de kunstwerken in het Visserijmuseum bewonderen. 
Deze zijn overigens ook te koop, maar pas verkrijgbaar na de 

tentoonstelling. 
 
Vrijdag 18 juni a.s. zijn Freya en Henny tussen  11.00 uur en 12.00 uur te 

beluisteren Radio Noord. 
 
Ik ga zeker een kijkje nemen in het Visserijmuseum. Want hoe vaak gebeurt 

het nu dat een dorpsgenoot een boek schrijft, en dan ook nog een exemplaar 
met een voor Zoutkamp zeer interessant onderwerp. 
 

KL. 

 
Nog even voor alle duidelijkheid een aantal data op een rij: 

◼ Vrijdag 18 juni om 17.00u.: presentatie voor genodigden.              
Van 18.00u. tot 19.00u. zijn belangstellenden van harte welkom. 

◼ Zaterdag 19 juni om 11.00u., 13.00u. en om 15.00u.: voorstellingen in 
proefboerderij Kolummerwaard. 

◼ Donderdag 12 en 19 juli en donderdag 28 oktober: wandeling van de route: 
"Tocht der Tochten" met boomdeskundige, start om 13.00u. bij 
Staatsbosbeheer, De Rug 1, op Lauwersoog. 

◼ Nog één aanvulling:                                                 
Freya geeft ook nog een aantal voorstellingen bij haar thuis in Eya 
Popeya Stipp. Na de voorstellingen is er nog een museumbezoek.         
De data hiervoor zijn:                                                 

26 juni, 10 juli, 17 juli, 7 augustus en 1 september.                
Alle voorstellingen beginnen om 14.00u. 

◼ Tijdens het vogelfestival op Lauwersoog op 27, 28 en 29 augustus zijn er 
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eveneens voorstellingen om 11.00 en 14.00u. 
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PRESENTATIE ‘WAD’N EB, MAN’ 
BEACHVOLLEYBAL 
VERENIGING DORPSBELANGEN 
 
JUNI 1999 


