
 

 "DE SCHUDZEEF" EN HAAR MEDEWERKERS 
 

 

Eppo Lukkien  tel. 401425:  voorzitter 

        typewerk/layout 

 

Elise Nienhuis  tel. 402527:  Secretaris 

        typewerk/layout 

 

Ada van den Heuvel tel. 401644:  penningmeester 

 

Willy Tadema  tel. 407075:  typewerk/layout 

 

Sjoerd Moes  tel. 402257  verenigingen 

 

 

 

Onze E-mail adres: schudzeef@planet.nl 

 

 

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: 22 januari 

      18 maart 

      22 april 

      03 juni 

 

 



 MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP 

-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. Gesl. 

-CAFÉ "DE BOETER", Reitdiepskade 2, tel.401314. 

-CAFÉ "'T GARNAALTJE", Dorpsstraat 55, tel. 402582. Ma. gesl. 

-COSMETICS YVONNE,Dorpsplein 3. Behandeling op afspr.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 vr. 13.30-17.30. Zat. 10.00-12.00 en 13.30-16.00. 

-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 BOVAG Garagebedrijf, 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. 10.00-12.00 en 13.00 15.00. 

-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 
 

 

 



MADDENS 
 

In de voormalige Lauwerszee lag pal ten westen van het dorp 

Vierhuizen volgens oude literatuur een kerspel die de naam 

Maddens had. Het gebied waarin dit "dorp" of "kerspel" lag is 

tijdens een van de zware watersnood-rampen in de Middeleeuwen 

"onder" gelopen. Deze "verdronken" plaats of kerspel moet dan 

hebben gelegen ergens in de Panser- of Midhalmerpolder. 

Op oude kaarten is te zien dat de kustlijn als gevolg van 

sterke afslag er enigszins "rafelig" uitziet en geen rechte 

lijn vertoont. Dit duidt er op dat zich ter plaatse een groot-

schalige watersnoodramp heeft voorgedaan; waarbij een stuk 

land aan de zee(Lauwerszee) moest worden prijsgegeven. 

 

In het boek De Marne - Eene geschiedkundige beschrijving 

- door J. Zijlma (zie bijlage 1) wordt er melding van 

gemaakt dat er resten van oud paalwerk op aanzienlijke diepte 

in het slijk aanwezig zijn. Dit materiaal was voor het in 

stand houden van de toenmalige kuststreek volkomen doelloos. 

Er wordt dan ook verondersteld dat dit materiaal verband heeft 

gehouden met het bestaan van de aldaar op een wierde gelegen 

hebbende kerspel Westerhalm of de aanwezigheid van putten in 

dit Uitland (buiten de dijk liggend land). Volgens een Friese 

geschiedschrijver (mr. A.J. Andreae) zou in dit Uitland een 

sterkte hebben gelegen die het vaarwater de Hunze beheerste. 

Aan het eind van de veertiende eeuw zou rondom dit gebied een 

halvemaan-vormige dijk hebben gelegen. Deze dijk moet bij een 

watersnood-ramp zijn doorgebroken en het gebied moest aan de 

zee (Lauwerszee) worden prijsgegeven. 

Het is zeker dat ten westen van Vierhuizen binnen de naderhand 

aangelegde dijken twee middelmatige en verscheidene kleine 

wierden voorkomen in de zogenaamde Panserpolder. 

Mijn conclusie is dan ook dat het goed mogelijk is dat hier 

ook het kerspel of dorp Maddens moet/kan hebben gelegen. 

In het boek Historie van Groningen - Stad en Land - door dr. 

W.J. Formsma c.s. (zie bijlage II) wordt gerept over het 

"verdwenen" kerkdorp Maddens. De oorspronkelijke zeedijk 

tussen het zuidelijke dijkafsluiting van De Marne bij Panser 

en het noordelijke afsluiting moet direct ten westen van 

Vierhuizen hebben gelegen. De schrijvers melden vervolgens dat 

in de buurt ook het kerkdorp Maddens moet hebben gelegen. 

 

In de artikelenserie Marnememories in De Hogelandster van 24 

november 1956 (zie bijlage V) schreef meester J.S. van Weerden 

dat het dorp Maddens in het aan de zee prijsgegeven Uitland 

had gelegen in de Middeleeuwen. Nadat dit dorp was 

prijsgegeven aan de zee zouden volgens hem de (tuf)stenen van 

de kerktoren zijn aangewend voor de bouw van de kerktoren van 

Vierhuizen, welke in 1839 weer werd afgebroken. Er kon niet 

worden nagegaan op welke bronnen een en ander is gebaseerd. 



 

Tijdens een referaat van de heer drs. R.H. Alma (thans 

rijksarchivaris van Drenthe) voor de Vereniging Historische 

Kring De Marne in 1997 maakte hij melding van het bestaan van 

een kerspel Maddens, dat pal ten westen van Vierhuizen moest 

hebben gelegen. 

Door mij is mevrouw drs. J. van Keulen van Groninger Archieven 

gevraagd of men daar in staat is materiaal terzake te leveren 

waarin op het bestaan van dit kerspel nader wordt ingegaan, 

aangezien in het gemeentearchief van De Marne hierover totaal 

geen gegevens aanwezig zijn. 

De laatste deelde mij mee dat het oorspronkelijk bronnen-

materiaal niet meer bestaat ofwel verloren is gegaan. De heer 

Alma had de benaming gevonden in een boek uit 1836 waarin het 

kerspel staat aangeduid als "Maddenze" (Zie bijlage III). Dit 

dorp/kerspel zou, volgens het betreffende bronnenmateriaal, in 

de middeleeuwen hebben gelegen aan een kerspelroute waartoe 13 

kerspelen of dorpen behoorden. Hiertoe behoorden onder andere 

Wehe - Leens - Warfhuizen - Zuurdijk (Asterdyk en Westerdyk) -

Niekerk - Vliedorp - Vierhuizen - Ulrum - Hornhuizen - Wier-

huizen. In dit rijtje wordt ook het kerspel Maddenze genoemd 

maar een exacte plaatsbepaling ervan wordt echter niet gege-

ven. 

 

Op 5 juni 1997 is door de Vereniging Historische Kring De 

Marne onder andere gesuggereerd om aan een nieuwe straat in 

Lauwersoog de naam Maddens te geven. De voorkeur van het 

college ging er naar uit om deze de straatnaam Schildhoek te 

geven. Deze zaak is bij mijn weten nog niet door de raad 

behandeld. 

 

Omdat de huidige Hunzegat-locatie een soort "bijdorp" wordt 

van Zoutkamp en daardoor een zelfstandigheid gaat vormen los 

van het moederdorp, suggereer ik u om aan het "nieuwe dorp bij 

Zoutkamp de naam van het oer-dorp of kerspel Maddens te geven. 

Nadrukkelijk dient er op te worden gewezen dat het oor-

spronkelijke dorp Maddens niet op de exacte locatie van het 

huidige Hunzegat ligt. 

 

 

 

SPEELTUIN VERHALEN 
 

Het ziet er goed uit voor wat betreft de nieuwe speeltuin. De 

begroting voor de nieuwe speeltuin is op een haar na gedekt 

door toegezegde gelden dan wel door gelden die al op onze 

rekening zijn overgeboekt. Momenteel zijn we samen met de 

Sportvereniging Zeester en vereniging Dorpsbelangen met de 

gemeente in gesprek om toch het gezamenlijk plan (een 

vernieuwde speeltuin samen met een trainings-/ trapveld op de 



huidige locatie van de speeltuin) doorgang te laten vinden. Op 

dit moment zijn ze op ambtelijk niveau bezig om te zien of het 

project voor het beschikbare budget uit gevoerd kan worden. En 

naar de woorden te oordelen van de Wethouder Nico Bakker 

tijdens het informele samenzijn op de Nieuwjaarsvisite van de 

gemeente,  is de gemeente er zelf ook van doordrongen dat dit 

project (gesteund door de 3 verenigingen) doorgang moet 

vinden.  

 

Na deze positieve geluiden geluisterd te hebben leek het ons 

als speeltuin bestuur goed om de ontwerper en bouwer van onze 

nieuwe speeltuin dhr Ger de Wilde uit Finsterwolde, opdracht 

te geven om alvast met de bouw van een aantal toestellen te 

gaan beginnen.  

Onze statuten vermelden de verplichting om voor investeringen 

boven f 5000,= toestemming aan onze leden te vragen. Graag 

roepen wij onze leden dan ook op voor een extra 

ledenvergadering op 27 januari 2000 in Café Het Garnaaltje 

(zie de uitnodiging elders in dit blad) Op de 2 volgende 

pagina’s ziet u het ontwerp van de speeltuin gezien van 

bovenaf en gezien uit vogelperspectief. Graag geven wij u op 

de vergadering een toelichting hoe een en ander eruit komt te 

zien en wat dit allemaal kost. 

 

Met vriendelijke groeten en graag tot ziens op de 27e Januari   

 

Het Speeltuin bestuur 

(Piet Landman, Miranda Homan, Hennie Homan, Trea Vos en Peter 

Postma) 

 

 

 

SPEELTUIN VERENIGING DE REGENBOOG 
 

 

Extra Ledenvergadering 
 

 

27 Januari 2000 in Café Het Garnaaltje 

 

Aanvang 20.00 uur 

 

 

Agendapunt: Investering Nieuwe Speeltuin 

 

 



Graag tot ziens op 27 januari 

 

 

Het Bestuur 
 



 

 

 

 

 

Verslag millenniumfestiviteiten Zoutkamp 

 

Al met al was het een rustige millenniumwisseling in Zoutkamp.  

Enkele jongelui hebben de hekken rondom de voormalige 

Heiploeggebouwen weggehaald. En helaas is ook het grootste 

gedeelte van het opslagloodsje boven op de dijk in vlammen 

opgegaan. Het zal nu voor de gemeente een moeilijker en 

duurdere klus zijn om het in de oude staat te brengen. Hadden 

ze dit maar eerder moeten doen. Er was veel en grandioos 

vuurwerk, zeker een uur lang konden we genieten van de meest 

kleurige en schitterende vuurkunstwerken. 

Complimenten voor de vissers en de andere mensen die hun schip 

op ons verzoek verlicht in de haven had afgemeerd. Het was in 

de week tussen kerst en nieuwjaar een fantastisch gezicht, 

vele mensen genoten hiervan. Je zag deze week veel auto's even 

stil staan op de brug om van het uitzicht te genieten. Als u 

het niet gezien hebt dan heeft u zeker iets heel moois gemist. 

 

Ook de nieuwjaarstoast op het dorpsplein was een succes. Circa 

200 mensen bezochten de stands. Hieronder waren ook enkele 

toeristen, die versteld stonden van zoveel gezelligheid en 

gastvrijheid. Ook mochten we de burgemeester veul hail en 

zegen wensen.  

Al met al een goed begin van de derde millennium.  

Dit evenement kwam voort uit een zeer prettige samenwerking 

tussen de Handelsvereniging en de Vereniging Dorpsbelangen.  

Het volgende millenniumevenement is de fototentoonstelling bij 

de opening van het Visserijmuseum met als werktitel '100 jaar 

Zoutkamp' 

 

Als attentie hebben we alle bewoners van ons dorp een drietal 

pennen aangeboden met de wens: VEUL HAIL EN ZEGEN INT NIJE 

JAAR. Dit is een wens die wij u van harte toewensen in het 

jaar 2000. 

 

Wordt lid van Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp.  

Bent u nog geen lid van onze vereniging dan kunt u zich 

opgeven door het onderstaand strookje in te leveren bij 

Henk Zijlstra, Churchillweg 14  

------------------------------------------------------- 

Ik heb besloten lid te worden van  

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp: 

 

naam        : 

 

adres       : 



 

 



 

IJSBAANVERENIGING  

“DE EENSGEZINDHEID” 
 

De afgelopen jaren is het aantal inwoners van 

Zoutkamp gestegen. Het ledental van onze vereniging 

is echter gelijk gebleven. Wij willen dan ook alle 

schaatsliefhebbers oproepen zich aan te melden als 

lid bij Harmannus van Oosterom (401409) of Jan Rienks 

(402174). 

 

 

 

VERLOREN 
 

Twee gouden hangertjes (kruisje en visje).  

Omgeving Dorpsplein. 

 

Jan Rienks (402174) 

 

 

 

 

TE KOOP: 

 
Grenen bed met latten bodem 1.60 x 2.00 m. Tel. 401519. 

 

 


