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Voorwoord 

 

Voor u lig de eerste Schudzeef van 2003, met daarin nieuwtjes en andere zaken die ons 
bezighouden in ons dorp. Januari 2003 staat landelijk gezien natuurlijk helemaal in het 
teken van de verkiezingen. Er wordt volop campagne gevoerd en de ene partij belooft nog 
veel meer te zullen doen dan de andere…..,niets nieuws dus. Verder lazen we in de krant 
dat de schatkist van onze eigen gemeente de Marne bijna leeg is. Wij als Zoutkampers 
hopen dat dit geen nadelige gevolgen zal hebben op de  vele plannen die men met ons 
voor heeft. Verder in onze dorpskrant een verslag van de première van de nieuwe 
dorpsfilm, gemaakt door Wim Mollema. Ongeveer 250 inwoners hebben de voorstellingen 
bijgewoond en de reacties waren zeer enthousiast. Ook kan deze prachtfilm op video 
worden gekocht, hoe en wat vindt u elders in deze Schudzeef. Ook hebben we in deze 
editie een nieuwsbrief van de gemeente, een verslag van de eerste curlingwedstrijd in 
Zoutkamp en nog veel meer. Kortom, voor iedereen wel iets. Veel leesplezier! 
 

 
 

Colofon 
 
Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
Hink Horneman tel. 0595433333 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 21 maart 2003. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 12 maart 2003. 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient uiterlijk 10 dagen voor de verschijningsdatum te worden ingeleverd,  
bij voorkeur per mail of op diskette. 
E-mail adres: schudzeef@planet.nl 
 
Inleveradres kopij: Elise Nienhuis, Churchillweg 77, Zoutkamp 
 Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp 
 Sjoerd Moes, Dorpsstraat 10, Zoutkamp 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 
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Help de Polen en Roemenen 
De laatste dinsdag van de maand tussen 13.00 en 16.00 uur kunt u weer uw kleding en 
dergelijke inleveren bij de kerk, Verbindingsweg 1 in Zoutkamp. Voor informatie over de 
organisatie van de ophaaldienst kunt u kontakt op nemen met B. Visser, tel 401306 of 
R. de Vries, tel. 402068. Voor giften: Rabobank 3352.17.605 t.n.v. T. Zijlstra-Van Dijken, 
Inz. Aktie Polen, Churchillweg 20, Zoutkamp. 
 

Oud Papier 
In de maand december is er 6120 kg oud papier opgehaald. 

 

Uitnodiging 
Voor alle vrijwilligers, nieuwjaars borrel op 31-01-2003 in het anker aanvang 20.30 uur. 
Komt Allen. 
 

Opbrengst Collecte Dierenbescherming 
Van 29 sepember t/m 5 oktober 2002 heeft de Dierenbescherming haar jaarlijkse collecte 
gehouden. In de provincie Groningen en Noord-Drenthe zijn ongeveer 1400 collectanten 
op pad geweest voor de Dierrenbescherming afdeling Groningen. De opbrengst van de 
collecte is dit jaar uitgekomen op 58.240,82 Euro. Dit is ruim 7% meer dan vorig jaar! Van 
dit bedrag is 888,97 bijeengebracht door de kids van onze jeugdclub Kids for Animals, die 
in het centrum van Winschoten en Groningen hebben gecollecteerd. De opbrengst zal 
zeker een goede bestemming krijgen. De dierenasiels, de dierenambulances, het 
inspectiewerk, het lobbyen in de politiek, het geven van voorlichting, de Kids for Animals 
jeugdclub en de Thuisdierenzorg worden mede door het geld van de collecte mogelijk 
gemaakt. In de gemeente de Marne is 1.719,08 Euro opgehaald. Dank hiervoor! 
 

’t Olle Zoltkamp (tekst: T. Noorda-Sloot) 
Op ’t Hogelaand vlak bie diek Refrein: O, dörpke aan zee, 
Mit op ’t raandje van ’t sliek,  Mit dien sluuzen, dien diek en ’t Raitdaip, 
Ligt een dörpke, dat stinkt naor gernoat.  Mit dien heufd, kört en laang, 
’t Is bedrievig en vrijdag elk leeft van viskerij;  Mit dien hoaven, dien daam, 
en bie deurloodsen wordt hail wat proat.  Mit dien bootjes, ‘k vergeet die toch nait. 
 

Stroaten binn’der wat nauw, 
Vrouwlûu pell’n zich blauw 
En de schippers binn’ maist achter diek. 
’t Gait er ok wel es roar, 
verral Pinkster en neijoar, 
din word’n kroughollers hartsikke riek. 
 

Moar Lauwerszee dei is dicht, 
’t dörp verloor zien gezicht, 
nou is Zoltkamp ’t zulfde dörpke nait meer. 
Der was altied wel wat, 
Nou wordt het ein dood gat; 
En nou is ’t olle Zoltkamp nait meer. 
 

Moar wie zitt’n hier nou, 
Wat dut dát er nou tou, 
grode schoul bestait net 100 joar. 
’n Nije schoul in ’t verschait, 
moar hai stait er nog nait; 
duurt dat laanger as diz 100 joar. 
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Kruip in de huid van 
“Is die echt, mama?” Het kind kruipt haast onder de rokken van de moeder. Iedereen lacht. 
Zo kom ik gekropen uit de sloot op als zeemeerhix om mijn vertelverhaal met poppen in 
het Lauwersmeer te spelen. 
“Hokus pokus Pernassia, mijn kind heeft ’t er nog steeds over”, zegt een moeder tegen 
me. “Kijk, de zeemeerhix”, zegt ze tegen haar zoontje die me aankijkt zo van: 
zeemeerhix??? Ik zie niks. Nee, want ik ben nu gewoon mezelf. Hij gaat weer zijn 
gangetje, de moeder verbaasd achterlatend met mij. “Nou ja….”, zegt ze. 
Kinderen van onder de 4 jaar zien mij als de zeemeerhix óf als Freya , maar nooit allebei. 
Zo kan zelfs vader in een oud tafelkleed met baard van watten en zware stem voor 
Sinterklaas spelen -dat zien ze niet- ‘t is óf Pa, óf Sinterklaas. 
Kleintjes stappen nooit zo makkelijk in een andere rol. Grote kinderen wel, graag zelfs. Het 
verlegen meisje wil graag deftige koningin worden. Het gepeste jongetje speelt graag voor 
politie. Het verwende meisje stapt in een heksenrol en de bazige jongen wil graag lieve 
prins worden met veel make-up voor lippen en snorren. Dan ziet de ander niet wie hij of zij 
is, dus kun je jezelf zijn en mag je zijn wat die rol van je verwacht. Zo’n kind komt dan juist 
los of wordt juist ingetogen. Dat hebben kinderen nodig om zich eens even heerlijk uit te 
leven in de levensstijl van een ander. Dat doet ze goed. Even heerlijk lachen en doen “als 
een ander”. 
Graag wil ik met kinderen gaan toneelspelen en ik ben nou op zoek naar kleding die u in 
de kast heeft en maar niet weg kan doen. Een bloemetjesjurk, een deftig mannenjasje met 
hoed, een politiepet of een sjieke knalroze blouse met schitterend strandhoedje, een 
sjaaltje of handschoentjes. Te gebruiken als toneelkleding. Hebt u ergens nog make-up 
liggen, haarspeldjes, pruiken, hoedjes of nog een stapel oude koffers om alles in op te 
bergen? Dan maakt u hiermee de kinderen blij en mij erbij. Bel me: 0595-401830 
 

Curling 
Vier januari j.l. werd er op de gracht aan de Spuistraat  voor het eerst in Zoutkamp curling 
gespeeld. Niet helemaal zoals u wellicht ooit op t.v. hebt gezien, maar een variant 
daarvan. Henk en Henny Wijbenga hadden dit in Oostenrijk gezien, en vonden dit zo leuk 
dat ze besloten het spel na te maken om het hier een keer te spelen. Het is eigenlijk een 
simpel spel. Een lange buis met daaraan de nummertjes 1t/m 10 ligt op twee stropakken 
op het ijs. Met een `curlingsteen` moeten dan de nummers worden geraakt. Vervolgens 
worden na een drietal worpen de geraakte nummers opgeteld, en degene met het hoogst 
aantal punten is de winnaar. Curlingstenen zijn moeilijk verkrijgbaar en ook nog eens duur, 
maar klossen van een garnalennet bleken een prima alternatief. In nauwe samenwerking 
met buurtvereniging `de Batterij` werd dit spel dus voor eerst in Zoutkamp gespeeld. Ook 
was er een koek-en-zopie tent op het ijs geplaatst, waar men zich te goed kon doen aan 
gluhwein en chocolademelk met cake. Al met al een sfeervol en zeer gezellig gebeuren 
dat zeer zeker herhaald zal worden, want over deelnemers had men niet te klagen! Zodra 
de weersomstandigheden weer gunstig zijn zal er vast en zeker weer een nieuwe poging 
worden gedaan. Hou het dus in de gaten. 
 

Vergadering Dorpsbelangen Zoutkamp 
Iedere tweede donderdag van de maand heeft Dorpsbelangen Zoutkamp een vergadering. 
 

Belangrijke telefoonnummers 
Noteert u even de volgende telefoonnummers: 

 Dorps- en buurtbeheer De Marne, contactpersoon Mark Stoepker, 0595 575596. 

 Buurtagent voor Zoutkamp, 0900-8844 (algemeen nummer, vragen naar agent voor 
Zoutkamp) 
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(advertentie) 

Nieuws van uw (vak)drogist 
Hallo dorpsgenoten; voor iedereen als nog veel heil en zegen. 
Allereerst wil ik u de winnaar van de kerstfolder bekendmaken. Dat is geworden de heer  
P. Lingbeek, wonende aan De Schuit . 
De oplossing was “O wat ben je mooi” en het verzorgingspakket gaat dus naar De Schuit. 
 

Verder wil ik u een beetje informeren over middelen om te helpen met afslanken. 
 

De oliebollen zullen allemaal al lang verteerd zijn, maar er zal hier en daar nog wel wat 
kilo(otjes) te veel zitten (gna, gna, gna). Ik hoef natuurlijk niet aan te komen met een 
verhaal dat we moeten bewegen en op onze voeding moeten letten. Dat weten we 
allemaal al lang. 
Bij het afvallen tijdens een dieet verliest men niet alleen vetweefsel, maar ook 
spierweefsel. Dit is vervelend, want spierweefsel verbrandt calorieën, vetweefsel niet. 
Hierdoor daalt gedurende het dieet het vermogen om calorieën te verbranden en krijgt 
men al snel te maken met het jojo-effect. CLA gaat dit effect tegen. Het verlaagt de 
vetaanmaak en -opslag. Bovendien verhoogt het de vetvrije massa, de verbranding en 
maakt het vet uit depots vrij. Naast het gebruik van CLA blijft het belangrijk om meer 
calorieën te verbranden dan dat men dagelijks inneemt. Dit betekent dus veel bewegen en 
een vermindering van de calorie-inname. 
 

 Appel: Haver, peulvruchten en fruit dat pectine bevat (zoals citrusvruchten, appels en 
grapefruits) helpen om het cholesterol te verlagen. In de darmen gaan de 
pectinevezels een verbinding aan met gal. Daardoor worden er minder vetten door je 
lichaam opgenomen. Uit appels wordt ook appelazijn gemaakt. Appelazijn zorgt ervoor 
dat vetten uit voedsel niet vast gaan zitten in de vetcellen. Het vet in de cellen wordt 
door de appelazijn afgebroken en afgevoerd via de natuurlijke weg waardoor vetcellen 
inkrimpen. 
 

 Zeedruif: Het werkzame deel van zeedruif is ephedrine, dat eigenschappen bezit die te 
vergelijken zijn met die van adrenaline. Ephedrine bevordert de afbraak van vetten, 
waardoor de hoeveelheid vet afneemt. Ook verhoogt het het stofwisselingsniveau, 
waardoor het lichaam meer calorieën moet verbranden. Zeedruif wordt daarom vaak 
gebruikt in afslankproducten. 
 

 Vitamine C: Vitamine C wordt ook wel de “slankvitamine” genoemd. Deze voedingsstof 
speelt een rol bij de productie van slankmakende hormonen (adrenaline, cortison) en 
stimuleert de vetafbraak. Voor mensen met een overgewicht geldt dat zij veelal een 
tekort hebben aan deze slankvitamine. 
Vitamine C verhoogt tevens de weerstand, beschermt tegen verkoudheid en andere 
virale- en bacteriële infecties en bevordert de opname van ijzer uit voedsel. 
 

 Drinken is bij afvallen heel belangrijk. Men raakt hierdoor gemakkelijk afvalstoffen kwijt 
(waardoor we ook weer minder hoofdpijn kunnen krijgen). Bovendien geeft het een vol 
gevoel en is goed voor de stoelgang. Een goed advies is om ongeveer twee liter vocht 
per dag te drinken. 

 

Een goed uitgebalanceerd voedingspatroon is natuurlijk het belangrijkst, maar ter 
ondersteuning zijn er allerlei middelen te koop bij uw drogist. 
 

Volgende maand schrijf ik weer iets nieuws. 
 

Vriendelijke groet, 
Willem 
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Pin-up bij RABO Zoutkamp 
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de RABObank in Zoutkamp haar deuren 
definitief heeft gesloten. Inmiddels is er aan het Dorpsplein een nieuw en kleurig geveltje 
opgetrokken in de oranjeblauwe clubkleuren van de RABO. De verhuizing van de RABO 
betekende ook dat de oude vertrouwde pinautomaat in het portaaltje van de bank een 
ander plekje heeft gekregen. En waar anders kon de automaat beter worden herplaatst 
dan in dat leuke nieuwe geveltje.  
Natuurlijk moet er nu in weer en wind worden gepind en met de privacy van de financiële 
transacties is het ook definitief gedaan. Nieuwe tijden, nieuwe zeden zullen we maar 
zeggen. We zullen hier geen namen noemen, maar het nieuwe geveltje en de plaatsing 
van de automaat is in een paar (koude) weken gerealiseerd door een aannemer uit de 
regio. Keurig gedaan, maar tijdens de werkzaamheden was het enkele dorpelingen al 
opgevallen dat de automaat wel erg hoog in de gevel was verstopt. Nu is het allang 
bekend dat de gemiddelde lengte van de Nederlander de afgelopen decennia met een 
paar centimeter is toegenomen, maar de RABO lijkt met de plaatsing van de automaat al 
een voorschot te hebben genomen op een verdere groei van de Zoutkampers (m/v) tot ver 
in de eenentwintigste eeuw. 
 

De eerste gebruikers van de nieuwe pinautomaat keken dan ook tegen de onderkant van 
het scherm aan. Om de pincode in te kunnen toetsen was het handig om een klein 
keukentrapje mee te nemen. Dat zorgde in de laatste week van 2002 voor de nodige 
commotie. Vooral de oudere Zoutkampers waren genoodzaakt om hun rollator om te 
bouwen tot een onbetrouwbaar opstapje op bij hun eigen AOW te kunnen komen. 'Hai, 
hai, ik kin er nait bie, wils doe voor mie eem´n geld pin´n jonge'  vroeg een oudere 
Zoutkampse in paniek aan mij. Tuurlijk mevrouw, gain probleem. Binnen no time was ik in 
het bezit van een tiental pincodes van even zovele dorpsgenoten. En soms voelde ik in 
mijn zak nog een achtergebleven pinpasje van een bejaarde pinster. 
 

Toen de aannemer bezig was met de laatste opruimingswerkzaamheden vroeg ik een van 
de jonge bouwvakkers voorzichtig of er niet een klein foutje was gemaakt met de plaatsing 
van de automaat. Hij lachte me uit en zei: 'Mok joe gain zorg´n, dat wordt allemaol regelt 
meneer, d'r komt vanweek nog´n stoepke veur.'  Een foutje op de bouwtekening was de 
oorzaak van dit tijdelijke ongemak. Met een gerust hart keerde ik huiswaarts. Een foutje is 
zo gemaakt en als die snel opgelost wordt, moet je niet direct  'Ook dat nog' of Peter 
Storms bellen.  
 
Toen in de eerste week van 2003 vier kuub zand voor de pinautomaat werd gestort was 
mijn geloof in de goede bedoelingen de RABO weer geheel hersteld. Stoepje komt zo, dat 
was duidelijk. 's Middags nam ik al snotterend de scherpe bocht bij de bank om bij Willem 
Veenstra een flacon neusdruppels en een doosje Potters te gaan kopen. Toen ik de hoek 
om was zag ik een heuvel in het stenenlandschap opdoemen. 't Zal de koorts in 
combinatie met mijn waterige ogen en een beslagen bril wel wezen dacht ik nog. Maar 
toen ik ter hoogte van de pinautomaat een stenen heuvel moest nemen met een 'vals plat' 
waar Lance Armstrong nog voor uit het zadel zou moeten komen, bleek het geen fata 
morgana te zijn geweest. De stratenmakers hadden er een heuse stenen steenpuist 
neergelegd. Zeker, iedereen kan nu weer bij de pinautomaat, maar was het niet beter 
geweest om de automaat iets lager te plaatsen in plaats van het plein plaatselijk op te 
hogen? Toch maar eens met de redactie van het programma ‘Breekijzer’ of 'Over de balk' 
bellen..........Want dit getuigt toch van weinig (structuur) visie? 
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Het leven gaat voort 
Deel 7 

Mientje werkte op een atelier in Zoutkamp, voordat ze op de boerderij was komen dienen. 
Ze was bij het “bosje maken” zoals het in Zoutkamp werd genoemd. Het was zeemos, dat 
op bepaalde plaatsen op schelpenbanken op het wad groeide. De vissers noemden het 
“Blomkevissen”. De geschiktste tijd er voor was laat in de herfst, als de garnalen zich 
lieten afzakken naar zee. De netten werden dan afgeslagen en beugels gemaakt van 
ijzerdraad waren nodig om het zeemos los te werken uit het zand en van de schelpen 
waarop het groeide. Een paar voordelige reizen op “blomkesvissen” kwam veel schippers 
goed van pas, voordat de lange wintermaanden kwamen en de visserij voor de kleinere 
boten stil kwam te liggen tot aan het voorjaar. Er was een firma in Zoutkamp (Brands) die 
het zeemos opkocht en grote hoeveelheden in voorraad hield. Bij Brands was een wasserij 
waar het zeemos van al het zand dat zich had vastgezet, werd ontdaan. Nadat het 
zeemos gebleekt was in chloorwater, ging het naar de ververij waar het een natuur-echte 
groene kleur werd gegeven. Van de ververij werd het mos naar het atelier gebracht. Op 
het atelier werd het in gelijkmatige, aantrekkelijke bundeltjes gebonden. Verpakt en voor 
verzending gereed gemaakt werd het in verschillende landen voor decoratieve doeleinden 
aangewend. De “Blomkesindustrie” was voor Zoutkamp van betekenis. Vissers 
vergrootten hun inkomsten ermee in de herfst wanneer een nieuwe voorraad zeemos werd 
opgeslagen. Vrouwen konden dan werken in de wasserij, wat enkele maanden werk 
verschafte. Het atelier was in die tijd de enige onderneming in Zoutkamp waar 
werkgelegenheid werd geboden aan vrouwen en meisjes. Voor veel gezinnen betekende 
dat ook een uitkomst, in tijden van schaarste, zoals in de wintermaanden. 
 

Dani 
 

Film Zoutkamp daverend succes!! 
De dorpsfilm van Wim Mollema c.s. is een daverend succes gebleken. De vrijdag- en de 
zaterdagavond werden druk bezocht. Respectievelijk 100 en 140 bezoekers zagen, af en 
toe onder enige hilariteit, inwoners van Zoutkamp, die werden overvallen door de 
draaiende camera. Sommige pas uit bed, andere aan het tuinieren of anderszins bezig. 
Verder waren er gebeurtenissen groot en klein die de revue passeerden. Zoals de 
Pinksterfeesten, maar ook de bejaardensoos en de welfare. Ook werden min of meer 
beroemde dorpsgenoten extra in de schijnwerpers gezet. 
 

Deze film waarvan de eerste opnames werden gemaakt op 31 december 2001 is nu al een 
historisch dokument. Want meerdere opnames in de film bleken al voltooid verleden tijd te 
zijn. 
 

Voor hen die de film nog niet hebben gezien maar ook voor diegenen die deze film in hun 
bezit willen hebben is er de mogelijkheid deze te bestellen via onderstaande 
telefoonnummers. 
(Degene die al op een lijst hebben ingetekend hoeven uiteraard niet meer te bellen.) 
 

Wim Mollema 0595 571529 
Frieda Buitjes 0595 402576 
Sjoerd Moes  0595 402257 
Eppo Lukkien 0595 401425 
 

Bestellen voor of op 15 februari. 
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Nieuws uit de bibliotheek 
Nieuwe boeken 
Allende, I / De stad van de wilde goden  avonturenroman 
Austin, L / De boomgaard    familieroman 
Bernlef / Verbroken zwijgen    verhalen 
King, S / Alles is eventueel    griezelverhaal 
Lescroart, J / De eed     thriller 
Noordevliet, N / Pelican Bay    psychologische roman 
Tex, C den / Schijn van kans    thriller 
Trollope, J / Vrouwen uit het zuiden    
Vallende Sterren / naar Virginia Andrews  serie van 5 delen 
 

599  Dekkers, M / De larf 
624.3  Lustgraaf, D van de / Het grote Ornare boek 
991  Campschreur, W / Bosnië-Herzegovina 
 

Nieuwe jeugdboeken 
B Dubbelaar, T / De held van Oer  sprookjes 
A Hokke, H / De koningin komt!  schoolverhaal 
B Roelens, P / K3 x 2    strip 
C Wiersma, B / De verborgen Maya tempel detective 
 

J 053  Guinness record boek 
J 634.4 Lohmann, M / Het praktische egelboek 
 

Gratis sites 
De volgende sites zijn gratis te bekijken in de bibliotheek: 

 Provinciale catalogus 

 Publiekwijzer 

 Krantenbank 

 Literom-over literatuur 

 Fictierom-romans op onderwerp 

 Uittrekselbank 

 Uittrekselbank jeugd 
 

Tot ziens in de bibliotheek! 
 

Bedankt 
Bedankt vooralle kaartjes, telefoontjes en belangstelling tijdens en na Dion zijn verblijf in 
het ziekenhuis. 
Het doet ons goed om te weten dat veel mensen met je meeleven. 
 

Peter, Karina, Dion en Joni Lukkien 
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Uitvoering van Toneelvereniging Dukdalf 

 

 

 

 

 

Blijspel in drie bedrijven van Bart Veenstra 

Zaterdag 1 en 8 februari 2003 in H.C.R. ’t Reitdiep 

Aanvang: 20.00 uur 

 

Voorverkoop voor beide avonden 

Woensdag 29 januari van 19.30 tot 20.00 uur in de Babbelaar 

(daarna bij Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, Zoutkamp) 
 

Donateurs 3,00 euro 

Niet donateurs 6,00 euro 

 

 

 

 

Garnalenvissers blokkeren haven Lauwersoog 
Lauwersoog/Zoutkamp-De boetes die de Nederlandse Mededingsautoriteit (Nma) heeft opgelegd 
aan de garnalensector kunnen verstrekkende gevolgen hebben, waarschuwt Martin Loos. Hij is 
secretaris van de Bond van Nederlandse Garnalenvissers, bestuurslid van de aandeelhouders van 
de Visafslag Lauwersoog en commissaris van de exploitatieorganisatie van diezelfde visafslag. Hij 
voorspelt dat in het ergste geval de Nederlandse garnalenvloot wordt gehalveerd tot 150 man. 
Lauwersoog heeft de grootste garnalenvloot van Europa, de afslag is voor 40 tot 50% afhankelijk 
van de garnalenvisserij. 
Vissers en handelaren moeten in totaal ruim 13 miljoen Euro aan boetes betalen, omdat ze 
afspraken hebben gemaakt over de aanvoer en de prijs van de garnalen. Heiploeg moet ruim 5 
miljoen Euro betalen. De betrokkenen hebben inmiddels beroep aangetekend. Ze wijzen de 
beschuldiging van kartelvorming van de hand. Loos: Wij hebben van Brussel de opdracht 
gekregen de markt te ordenen en te zorgen voor een gecontroleerde aanvoer. Dat betekend dat 
we leveren als er vraag is. Wij werken met acht producenten-organisaties in Nederland, 
Denemarken en Duitsland. Nu heeft de Nma geoordeeld dat dat niet mag. Volgens hem zullen de 
vissers in de toekomst voor onrendabele prijzen moeten gaan werken. Dit is een regelrechte slag 
in het gezicht van de gehele garnalensector, aldus Loos, zowel voor de vissers als voor de afslag 
als voor de handel. Als eerste waarschuwing richting Den Haag werd dinsdag een deel van de 
haven van Lauwersoog geblokkeerd. 
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Noordzeebad Schiermonnikoog 
Weldra zal de laatste reis voor dit seizoen door kapt. Brands naar het eiland volbracht zijn 
en keert het eiland weer terug tot den winterslaap. Menig Groninger heeft dezen zomer 
genotvolle dagen doorgebracht op dit lieve zoo bekoorlijke eiland en heeft er de 
aangenaamste herinneringen van meegebracht naar zijn woonstede. 
Was de weersgesteldheid niet altijd even gunstig en was het verblijf aan strand en badhuis 
daardoor niet altijd even aangenaam, aan de goede vrolijke stemming onder de talrijke 
badgasten deed dit echter geen afbreuk. Men was en bleef vrolijk en opgeruimd onder 
elkander, en onder alle mogelijke weersgesteldheden bleef men steeds van de frissche en 
versterkende zeelucht genieten en vereenigde zich, wanneer de avond gevallen was, op 
het eenvoudige, doch daarom niet minder gezellige badhuis, om den dag met zang, 
muziek en dans te eindigen. Want eenvoudig is het badhuis; het stemt daarin geheel 
overeen met het geheele zijn op het eiland. 
Alles is daar eenvoudig: het verblijf der badgasten, hunne middagtafel, hunne kleeding, 
hunne geheele levenswijze, alles is doodeenvoudig op het eiland. En door die eenvoud, 
die er heerscht, is het verblijf aldaar goedkoop. Voor twee gulden per dag en per persoon 
heeft men eene lieve, gezellige, frische kamer bij nette zindelijke, beschaafde menschen 
met ontbijt, diner en souper. En het diner, bestaande uit eene goede, versterkende soep, 
warm vleesch, groente, aardappelen en tusschenbeide wat vruchten of een pudding tot 
dessert, het behoeft te huis niet te zijn toebereid, althans bij de boer waar schrijver dezes 
met zijn gezin het middagmaal gebruikte, was het eten altijd even smakelijk. 
Of er dan niets aan te merken, niets te verbeteren valt ten opzichte van het verblijf op het 
eiland? O ja, volmaakt is het er zeker niet; de badstoelen die er zijn, mogen wel 
verdriedubbeld worden, zal ieder badgast voor het door hem gekochte recht op het 
gebruik van een stoel er ook een kunnen bekomen in de voormiddaguren; aan de 
verlichting in en buiten het dorp -die nu totaal ontbreekt en zich thans bepaald tot een 
helder brandende lantaarn aan het gebouw, waar het post en telegraafkantoor gevestigd 
is- mag ook wel eens door het gemeentebestuur de noodige aandacht aan worden 
geschonken. Bij donkeren avonden als de maan niet schijnt of slechts gebrekkig licht 
geeft, is het halsbrekend werk, om, van het badhuis komende zijne woning te bereiken. In 
het badhuis mag de bediening aan het buffet, in de voormiddaguren althans, wel met een 
paar personen vermeerderd worden. 
Ook de aanwezigheid van een goed muziekcorps gedurende, den geheelen badtijd mag 
niet langer ontbreken, want muziek -althans als zei goed is- breekt het anders wel wat 
eentonige leven van het eiland. Het badhuis zelf dient noodzakelijk uitgebreid en voorzien 
te worden van de noodige logeerkamers. Doch dit zal wel in orde komen. 
Gedurende mijn verblijf op het eiland vernam ik, dat men dienaangaande groote plannen 
voor heeft. Men moet namelijk van voornemen zijn een geheel nieuw badhuis met een 40 
tal logeerkamers te bouwen op een korten afstand van het tegenwoordige. Dat plan juich 
ik zeer toe; want voor personen,wien het gaan moeilijk valt, is de dagelijksche wandeling 
van en naar het strand te vermoeiend.Dezulken kunnen dan, komt er een nieuw badhuis 
met logeerkamers,hun intrek daarin nemen en hebben dan het strand in hunne 
onmiddelijke nabijheid. Doch dat dan ook in dat nieuwe badhuis die grooten eenvoud 
heersche, die thans het verblijf op het eiland voor velen zoo aantrekkelijk maakt. 
Ook de aankomst op en het vertrek van het eiland gaan tegenwoordig met bezwaren 
gepaard. Dat overstappen uit de boot in een schip of schuitje, om vervolgens op wagens 
te worden geladen,is niet alles,vooral niet -bij een onstuimige zee- voor vrouwen en 
kinderen. Doch ook hierin, zegt men; zal een volgend jaar verbetering komen: eene 
nieuwe boot ( raderboot ), die minder diep gaat dan de tegenwoordige schroefboot, zal in 
de vaart gebracht worden; een pier zal gelegd worden ver in zee, de badgasten zullen dan 
van de boot, direct op de wagens kunnen overstappen. Nu, dat zou eene grote verbetering 
zijn en de komst op en het vertrek van het eiland minder onaangenaam maken. 
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Doch, wat ik hierboven zeide, zijn slechts opmerkingen gene aanmerkingen. 
Aanmerkingen van eenig gewicht zou ik bijna niet kunnen maken, en niemand, die 
eenigen tijd op het bekoorlijke eiland heeft doorgebracht,die niet met weemoed dit 
liefelijke, gezonde en vriendelijke dorp vaarwel zegt, waar geen armoede schijnt te 
heerschen, waar alle kinderen, groot en klein, even zindelijk en netjes gekleed gaan en 
waar in alle huisgezinnen eene zekere welvaart heerscht, al is het dan ook, dat het sporen 
zijn van vroegere welvaart. Want Schiermonnikoog telt hoofdzakelijk scheepskapiteins, 
matrozen en stuurlui van de Atlantische en groote vaart onder zijn inwoners en dat deze in 
de laatste jaren geen zijde hebben gesponnen, is helaas maar al te waar. 
En nu tenslotte een afscheidsgroet aan u, nette en vriendelijke bewoners van het eiland, 
het ga u dezen winter allen wel. Heeft de zomer aan velen uwer voordelen aangebracht, 
gij hebt ze wel verdiend, zij worden u van harte gegund. Ik wensch u toe,dat de toevloed 
van vreemdelingen, die aan uw prachtig strand herstel van gezondheid, versterking of wel 
verademing van huiselijke en maatschappelijke bezigheden zoeken, met ieder jaar moge 
toenemen. En die wensch zal ongetwijfeld vervulling verlangen als gij uw matige prijzen 
blijft behouden. Want bedenk uw eiland moet geen luxe badplaats worden;de prijzen 
moeten steeds bereikbaar zijn voor de minder gefortuneerden. Nogmaals,het ga u allen 
tezamen en ieder in het bijzonder wel. 
Groningen 23 augustus 1886 H. 
 

Dit is een ingezonden stuk, uit de "Nieuwe Groninger Courant"van 24 augustus 1886, 
geschreven door iemand die zijn vakantie met veel plezier op het eiland heeft gevierd. 
 

Enkele wetenswaardigheden over Schiermonnikoog: 
Schiermonnikoog is een gemeente in de provincie Friesland, tevens eiland met dezelfde 
naam. Oppervlakte 132,63 km2, in 1971, 819 inwoners, van wie 80 pct. prot.,12 pct. rk. en 
6 pct. onkerk. Bestaansmiddelen :toerisme en veeteelt. In de 15e eeuw wordt het eiland 
voor het eerst genoemd als uithof van het Klooster Klaarkamp te Rinsemageest.De 
monniken van dit Klooster droegen grijze of "schiere" pijen; vandaar de naam 
Schiermonnikoog. Het eiland verplaatste zich de laatste eeuwen oostwaarts door afslag in 
het westen en aangroei in het oosten. Het oude dorp Schiermonnikoog ging in de 18de 
eeuw verloren en werd verplaatst. Het eiland werd pas in 1945 staatseigendom, na 
voorheen aan een Duitse familie te hebben toebehoord. Hervormde kerk uit 1860; 
vuurtoren met een hoogte van 40 meter. Het eiland is ‘s zomers zeer in trek bij badgasten. 
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