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Voorwoord 
 

Het dorp kan ons inziens weer terug kijken op een geslaagd pinksterfeest! Vooral 
maandag was het mede door het mooie weer erg druk. Ook de vissersvloot was met 
twintig schepen prominent aanwezig, er lag zelfs een schip uit Wieringen tussen. Naar 
verluidt lag deze Wieringer visser uit solidariteit (garnalenperikelen) tussen de 
Zoutkampers. In de binnenhaven lag een oude bekende, de vroegere Zk 4 van de familie 
Brian. Verderop in de dorpskrant het verhaal, hoe men ertoe kwam en hoe het afliep, 
lezen dus! 
Ook de spelweekcommissie heeft nieuws, vooral voor de jongeren onder ons van groot 
belang.    
Ook weer een artikel van vroeger in deze Schudzeef een vervolg op een eerder verhaal. In 
de volgende Schudzeef verschijnt dan het slot van dit artikel. 
Ook in de Schudzeef een aantal ingezonden brieven, de redactie distantieert zich 
overigens van de inhoud hiervan. We proberen altijd objectief te blijven. Ook nu. 
 
We willen iedereen een plezierige vakantie toewensen. 
 

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. 433333 Redactie 
Erna Knol tel. 401447 Redactie 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 25 juli. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 16 juli. 
 
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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Agenda 
 

za. 30 augustus BB-toernooi (SV Zeester) 
 

za. 6 september “Dag van de Garnaal” op Lauwersoog 
 

za. 6 t/m vrij 12 september Lichtweek Zoutkamp. Thema: Sprookjes. 
 

Exposities in het Visserijmuseum: 

5 april t/m 1 nov.   “Redders en reddingen rondom Zoutkamp” 
5 april t/m 7 juni   Foto-expositie Dia Veenwijk. Thema: Zoutkamp. 
8 juni t/m 15 aug.   Expositie schilderijen Trijn Zwerver. Thema: waterland. 
16 aug. t/m 31 okt.   Expositie schilderijen Theun Visser. 
 
Een tip van Dorpsbelangen: Sluit deuren en ramen af bij het verlaten van uw auto!  
Zoals het spreekwoord zegt: een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
 

Dorps-en buurtbeheer in de Marne: 
 
servicenummer: 575596 
buiten kantooruren: 06 55841151 
 
 

Openbare bibliotheek 
De Openbare Bibliotheek Zoutkamp is tijdens de zomervakantie gesloten van 7 juli t/m 25 
juli. 
In deze periode is de bibliotheek een dag geopend: donderdag 17 juli op onderstaande 
tijden. 
van 14.30 – 17.30 uur 
van 18.00 – 20.00 uur 
 
 

Oud papier 
In de maand mei is er 8460 kg oud papier opgehaald. Namens de oud-papierophalers 
hartelijk dank. 
 

 

Algemene nederlandse gehandicapten organisatie 
 
De opbrengst ANGO-collecte 2003 in Zoutkamp was totaal 459,06 euro. 
Dit resultaat kan alleen maar dankzij de geweldige inzet van de collectanten en anderen 
die zich inzetten voor deze collecte. Vrijwilligers die de tijd hebben genomen zich in te 
zetten voor de belangen van mensen met een handicap. Geen fonds kan zonder deze 
vrijwilligers, ook ANGO niet. Dankzij hun werk en door de bijdragen van de Nederlandse 
bevolking, kan ANGO ook dit jaar weer veel gehandicapten helpen. 

 
 

Nationaal Epilepsie Fonds 
 
De collecte van het nationaal Epilepsie Fonds –De macht van het kleine-, heeft in 
Zoutkamp 564,11 euro opgebracht. 
De vrijwilligers en gevers, Bedankt!! 
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Beste lezers, 
 

Pinkstermaandag 2003 “De dag waarop de nieuwe Garnalenkoningin bekend wordt 
gemaakt”. 
Dit jaar ben ik , Miranda Vaatstra-Nienhuis, gevraagd om pinkstermaandag als 
Garnalenkoningin op te treden en dit gedurende een heel jaar te blijven doen voor diverse 
activiteiten op het gebied van de visserij en het dorpsgebeuren. 
Ik vond het een hele eer om hiervoor gevraagd te worden en heb ook erg genoten deze 
dag.  s’Ochtends ging al op tijd mijn wekkertje af, want om 10 uur werden we bij de 
Roussant verwacht. Daar werden we omgetoverd tot een koninklijk gezelschap, bestaande 
uit: de koningin, twee hofdames, een prachtig bloemenmeisje en de scheepsjongens 
(meisjes). 
Nadat het eerste uur van gewenning en het bijkomen was verstreken kwam de stemming 
er al aardig in! Inmiddels was het alweer bijna middag en werden we zoals afgesproken 
naar Oostmahorn gebracht waar het Koninginneschip (ZK43) al klaar lag . 
Nu moesten we wachten op de andere schepen en dus was het tijd om een lekker 
lunchpakketje naar binnen te werken. Jawel, we werden prima verzorgd deze dag!!  
Het eerste schip kwam inzicht, dus vanaf dat moment was het zwaaien geblazen en 
natuurlijk hoort hier ook een vriendelijke glimlach bij, wat ons géén enkele moeite koste, 
want de sfeer was al optimaal! Nu gingen we op naar Zoutkamp waar het al zwart zag van 
de mensen, mede door het prachtige weer natuurlijk! Dit vond ik zelf een schitterende 
ervaring om nooit weer te vergeten!   
De ontvangst was prachtig, wel even wennen al die camera’s en vragen, maar wel erg 
leuk. Maar ja, dacht ik nu komt het:” DE SPEECH ”, nu moet ik het echt doen en dat was 
wel even slikken. Toch viel het achteraf wel mee en heb ik het ervaren als een echte 
overwinning! Daarna werd ik door radio Noord geïnterviewd en tot slot hebben we een 
prachtige koetstocht met echte Groninger paarden door het dorp en over de kermis 
gemaakt! Dit maakte mijn dag als Garnalen Koningin 2003 helemaal af. 
Bij deze wil ik dan ook de mensen van de organisatie nog even bedanken voor de goede 
begeleiding en verzorging deze dag, ze waren echt mijn steun en toeverlaat!!!!  
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Pinksterfeesten 2003  
 
De pinksterfeesten zijn inmiddels enkele weken voorbij en iedereen heeft zijn dagelijkse 
bezigheden weer opgepakt. 
 
De pinksterfeesten zijn zoals elk jaar op vrijdag om 16.00 uur van start gegaan. En dit jaar 
wel met een heel bijzonder startschot. Het startschot werd gegeven door Gaele Postma en 
Stientje Zwart (beide van Stichting Vlaggetjesdag). Ze werden samen afgeschoten in een 
elastische bal. Een attractie dat nog nooit in Zoutkamp was geweest en veel kijkers trok. 
Na het startschot werden botsautomuntjes uitgedeeld en konden de kleinsten geschminkt 
worden. 
 
’s Avonds was de traditionele voetbalwedstrijd jong zeester – oud zeester, wat uit liep op 
winst voor jong zeester. De voetbalwedstrijd werd opgeluisterd door de repetitie van het 
Zoutkamper Smartlappenkoor. 
 
Zaterdag begon de dag alweer vroeg met een vlooienmarkt. De vlooienmarkt werd redelijk 
goed bezocht en werd mede dankzij een geslaagde demonstratie van de brandweer een 
succes. 
De brandweer demonstreerde een bootbrand in de kop van de binnenhaven. Peter 
Postma gaf bij deze demonstratie een goede uitleg en mensen hebben kunnen zien hoe 
zoiets in het echte ‘brandweer’leven gaat. 
Ook konden mensen een rondvaart maken met een traditioneel zeilvissersboot t.b.v. het 
Visserijmuseum. En de mensen die liever aan wal bleven konden genieten van de koren 
die op het podium voor ZK 86 stond. 
Halverwege de middag was er nog een nat pak te verdienen, namelijk met klepelhangen. 
Hier konden mensen van jong en oud aan meedoen. Het was een spannende strijd wie 
het langste zou blijven hangen. Uiteindelijk werd Pieter de Jong winnaar. 
 
Zondag begonnen de activiteiten om 12.00 uur met een visshow en het was weer mogelijk 
om met een traditionele zeilvissersboot mee te varen. Er waren ook dit jaar weer vele 
vreemde soorten vis te bewonderen. Er was ook een zonvis, deze hadden de meeste nog 
nooit gezien. 
Om 13.00 uur begonnen diverse evenementen o.a. wedstrijd nettenboeten, modelboten 
demonstratie en voor de kleinsten een optreden van Poppentheater Eya Popeya. 
Bij het nettenboeten streden diverse vissersmannen om de eerste prijs. Hun opdracht was 
om het net te boeten en er de vorm van een anker in te knopen. Er werd volop gestreden 
en de juryleden Betto Bolt, Jaap Mosk en Gerrit de Vries hadden een moeilijke taak. 
Uiteindelijk werd Bert Hielkema winnaar, Erik Toxopeus tweede en Jurre Kerkhof derde. 
Ook waren er in de kop van de haven modelbootjes te bewonderen. Er waren diverse 
bootjes, o.a. jachtjes, sleepbootjes, visserbootjes etc.. Ook werd er met deze bootjes een 
demonstratie gegeven in het water. 
Helaas begon het halverwege de middag enorm hard te regenen. Op dat moment waaide 
zelfs het rooktoestel van Gaele Postma, waar hij mee bij de visshow stond, omver. 
Gelukkig begon het aan het eind van de middag weer op te klaren en werd van start 
gegaan met de visverkoop bij opbod (t.b.v. het Visserijmuseum). De visverkoop ging goed 
en was dan ook redelijk goed bezocht. 
 
Zoals alle jaren ging de jaarmarkt om 9.00 uur van start en werd deze druk bezocht. In 
totaal zijn er 20.000 tot 30.000 bezoekers geweest. 
Gedurende de dag werden er diverse demonstraties gegeven door het Jetski Demo Team 
Holland, en waren er meerdere koren die voor een gezellige sfeer op de markt zorgden.  
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Om 13.00 uur konden mensen weer aan boord van de vissersvloot stappen. Dirk Sloot 
(koninginneschip 2002) had drumband Uno Animo aan boord die zorgden voor de sfeer 
onderweg. Ook ging het Zoutkamper Smartlappenkoor mee met de boten wat zorgde voor 
nog wat extra gezelligheid. 
Om ongeveer 16.00 uur kwam dan eindelijk de garnalenkoningin binnen. Iedereen wachtte 
vol spanning wie het dit jaar zou zijn. Eindelijk kwam ze in zicht, de garnalenkoningin van 
2003 is Miranda Vaatstra – Nienhuis. De hofhouding bestond uit twee hofdames, te weten 
Tanja Visser en Adriana Helbig en het bloemenmeisje Anouk Toxopeus en enkele 
scheepsknapen. 
In de toespraak die door de garnalenkoningin werd gehouden, ging ze in op de dalende 
prijzen van de garnalen en de hoge boetes die de sector boven het hoofd hangen. Ze 
hoopte dat Den Haag en Brussel zo spoedig mogelijk met een acceptabele oplossing 
zouden komen. 
Er was natuurlijk niet alleen slecht nieuws maar ook goed nieuws. Het goede nieuws is dat 
er de afgelopen tijd verscheidene nieuwe schepen in bedrijf zijn genomen. En natuurlijk 
werd de Productschapprijs van het Productschap Vis nog even genoemd. Deze prijs werd 
namelijk in de wacht gesleept door Erik en Leo Toxopeus, zij waren de beste 
garnalenvissers van 2002. Ook werd de opening van de garnalenveiling van Matthijs v.d. 
Ploeg genoemd. 
De taak van de garnalenkoningin is niet alleen een toespraak houden en diverse andere 
dingen doen (zoals vlag hijsen op koninginnedag en op uitnodigingen ingaan), maar ook 
prijzen uitreiken. De prijs voor de mooiste machinekamer was dit jaar voor maatschap 
Nienhuis, Maatschap Bolt werd tweede en Maatschap Lukkien werd derde. Het 
koninginneschip is dit jaar de ZK 43 van Harrie Toxopeus, hij had ook de eer om de 
garnalenkoningin en haar hofhouding op te halen. 
Na dit alles ging de garnalenkoningin  nog een rijtoer door het dorp maken met als 
begeleiding Uno Animo. 
Om 17.00 werd de jaarmarkt afgesloten en ging het feest nog even door op de kermis en 
in de cafés. Enkele mensen namen zelfs nog een bierdouche in de kegeltuin van Gerrit 
Arkema. 
 
Stichting Vlaggetjesdag kijkt met genoegen terug op een geslaagd evenement. En dit 
evenement was niet mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers.  
Het bestuur zal zich nu bij elkaar gaan voegen om het in 2004 net zo´n geslaagd 
evenement te laten worden. 
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Vlaggetjesdag pinksteren 2003 
 
Het weer was prachtig, nou ja zondag viel het een beetje tegen. Maar pinkstermaandag 
was het toch schitterend. Elk jaar komen er weer drommen mensen naar Zoutkamp. 
Iedereen wil blijkbaar de sfeer van vroeger even proeven.De vissersschepen liggen weer 
in Zoutkamp in de haven wat een prachtig gezicht is. De mensen zijn vrolijk, wat wil je nog 
meer. Wie met een stuk elastiek de lucht ingeschoten wilde, dat kon allemaal. En de 
botsauto’s waren steeds bezet. De braderie werd goed bezocht en de markt verkopers 
hebben goed zaken gedaan. De brandweer gaf weer een demonstratie. Hierbij konden de 
toeschouwers zien, hoe deze mensen werken en dat de samenwerking goed is. Dankzij 
de goede uitleg van de commandant. 
Zoutkamp heeft sinds het vorig jaar een gelegenheidskoor. Het smartlappenkoor. 
Gezellige meezingliedjes brengen zij ten gehore. Soms droevige, maar daar zijn het dan 
ook smartlappen voor, maar ook die heerlijke ouderwetse meezingliedjes. Ieder genoot 
hier optimaal van. Beste zangers ga alstublieft door. Eenmaal in het jaar jullie 
zangtalenten ten gehore laten brengen tijdens de pinksterdagen, dat zou toch heel fijn zijn. 
Ik denk dat ik namens heel veel Zoutkampers spreek. DOEN HOOR!!! 
Dank aan alle mensen die ook dit jaar zich weer ingezet hebben, dat het weer een zeer 
geslaagde VLAGGETJESDAG was. Want achter de schermen is er ontzettend veel werk 
gedaan en de uitvoering was weer geslaagd. 
 
Een tevreden inwoner van Zoutkamp. 
 
 

Z.K. 4, van beurtschip tot museumstuk. 
 
Het bestuur van het visserijmuseum had al een tijdlang de wens om ooit eens een 
visserschip aan te schaffen. Een bijna onmogelijke opgave gezien de financïele situatie 
van het museum. Toch werd besloten om deze wens ook in het beleidsplan op te nemen, 
dat verleden jaar werd opgesteld. Want een schip in de haven trekt altijd bekijks, en in dit 
geval misschien wel extra bezoekers voor het museum, was de achterliggende gedachte. 
 Sneller dan het bestuur ooit had durven hopen kreeg dit plan echter vaste vorm. Begin 
2002 (of nog iets eerder) zond T.V Noord een filmpje uit over een garnalenvisser uit 
Delfzijl. “De laatste reis van schipper Krol” heette deze documentaire . Schipper Krol had 
in 1968 het schip van Forus Brian gekocht, en zo bleek uit het filmpje, had hij qua uiterlijk 
weinig aan het schip veranderd." Dat zou net iets zijn voor het museum " ging er even 
door mij heen. Een hele tijd later stond er een berichtje in Visserijnieuws dat de D.Z.5 
[Schipper Krol] was verkocht  aan Appie Blom, een garnalenvisser op Texel.  Deze had 
alleen belang bij de papieren van het schip, want hij wilde een nieuwe kotter laten bouwen. 
Toen ik weer wat later Blom tegenkwam op Lauwersoog, vroeg ik hem of de  D.Z.5 al was 
verkocht. Het schip was nog niet verkocht vertelde hij, maar was nu in handen bij een 
scheepsmakelaar. Na een eerste gesprek met de makelaar werd al snel duidelijk dat de 
vraagprijs aan de hoge kant was, maar dat er zeker ruimte was om te onderhandelen. 
Inmiddels waren er ook al een aantal mensen bereid gevonden om ons met geldelijke 
middelen bij te staan, want ondanks alle mooie plannen, geld hadden en hebben we niet! 
Om een lang verhaal kort te maken, een aantal dorpsgenoten hebben het schip 
aangekocht, en geven het schip in bruikleen aan het vissserijmuseum. Woensdag voor 
pinksteren arriveerde de Z.K.4 onder grote belangstelling  van de media in de 
binnenhaven, voor de deur van het museum. Voor de mensen van het museum, maar ook 
voor de familie Brian een feestelijke dag! Vele Zoutkampers kwamen in de loop van de 
dag even langs om een kijkje te nemen, en de eerste verhalen kwamen al spoedig los. Dat 
is niet zo verwonderlijk, want het schip heeft jaren vanuit Zoutkamp gevist. Het heeft dus 
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zeker een historische waarde.  Inmiddels weten we ook meer van de historie van het 
schip, misschien wel even leuk om daar even bij stil te staan. 
Het werd in 1921 gebouwd bij scheepswerf v. d. Werf in Drachten, voor rekening van de 
familie Lodewijk te Franeker. De lengte bedroeg 17,44 de breedte3,66 en de holte 1,13. In 
de machinekamer stond een ééncylinder Kromhout met een vermogen van 22 pk. Het was 
een beurtscheepje dat voer tussen Franeker, Lemmer en Leeuwarden. In het laatst van de 
veertiger jaren kocht Georgius Brian het scheepje en verbouwde het tot visserschip. In de 
formulieren van aangifte [archief visserijmuseum] staat ook vermeld dat de “vischtuigen 
waarmede  de visscherij zal worden beoefend garnalennetten en sardienkuilen zijn.Het 
formulier is opgemaakt op 10 juni 1950, ondertekend door Georgius Brian, adres: 
Zoutkamp C 233. In augustus 1956 werd de kromhout vervangen door een 4cylinder Mac. 
Laren met een vermogen van 88 p.k Lang heeft deze er niet ingestaan, want in april 1963 
werd er een 116 p.k Deutz geplaatst. Het formulier besluit met de opmerking dat het 
vaartuig op 27 maart 1968 is verkocht aan H. Krol, Boeierlaan 4 te Delfzijl. Na 35 jaar is 
het schip weer terug waar het zijn bestaan als visserschip begon: in de haven van 
Zoutkamp. Altijd leuk om even weer in te zien, die oude documenten, je komt altijd wel 
weer iets nieuws tegen. Het schip heeft een historie dat moge duidelijk zijn, en wat de 
toekomst het schip wellicht gaat brengen zullen we onderstaand zo duidelijk mogelijk 
uitleggen. Als eerst zijn we al bezig om een paar lichte “tuigen”op te scharrelen. Want 
wees eerlijk het is toch een prachtig gezicht, een visserschip in de binnenhaven met de 
netten in de gieken. Ook willen we het schip weer terugbrengen in de oude kleuren, zwart 
buitenom, bruine binnenboorden, bruin stuurhuis ect. Tijdens een gesprek met de jongste 
zoon van Forus Brian, Addy, kregen het we op een gegeven ogenblik over de mast van 
het schip. Vroeger stond er een houten exemplaar op, momenteel een stalen. Eigenlijk 
moest er weer een houten mast op, merkten we op. Addy vond dit ook en zegde gelijk 
financíele steun toe als we hiertoe zouden overgaan! Het gaat niet om het geld, maar 
alleen het gebaar al, geweldig. Zoals U hebt kunnen lezen, hebbben we nog een hoop te 
doen. Dit kunnen de bestuursleden nooit alleen af, langs deze weg vragen we dan ook 
vrijwilligers om ons bij deze [mooie] klus te helpen Aarzel niet en neem eens contact op 
met Sjoerd of een van de andere bestuursleden.  
 
 
 
 

 

DE ZOUTKAMPER AKTIVITEITEN COMMISSIE 

NODIGT EEN IEDER UIT 

DIE MEE WIL DOEN AAN DE LICHTWEEK 

VOOR EEN VERGADERING OP: 

 

DONDERDAG 3 JULI 

IN DE DEURENLOODS 

AANVANG: 19.30 UUR 

 

 
 



 Pagina 9 

Geachte redactie van het Dagblad van het Noorden, 
 

Graag wil ik mijn mening geven over het artikel in het Dagblad van het Noorden van 
dinsdag 10 juni jl. Ik vond (en vind nog steeds) het echt een eer dat ik vorig jaar ben 
gevraagd als Garnalenkoningin van Zoutkamp, ik kom tenslotte uit een echt vissersgezin. 
Toch heb ik destijds duidelijk aangegeven dat ik met de koninginnedag geen vlag wilde 
hijsen. Dit was voor de mensen die een Garnalenkoningin kiezen ook geen enkel 
probleem. 
Natuurlijk had ik graag nog meer promotie gemaakt voor de visserij in het algemeen en de 
garnalenvisserij in het bijzonder. 
Wat moet echter een Garnalenkoningin doen voor de promotie van Sinterklaas. Dit is toch 
een kinderfeest. Ik vind het erg jammer dat ik op deze manier een trap na krijg. 
Ook wil ik nog even kwijt dat de geheimhouding rondom de keuze voor een Garnalen-
koningin ver te zoeken is. Degene (Zoutkampers weten wel wie) die Zoutkamp zo graag 
promoot wil zelf niet eens een Zoutkamper zijn. Zie hiervoor de door Wim Mollema 
gemaakte dorpsfilm van 2002. 
Nogmaals het was voor mij een zeer leuke en bijzondere ervaring om Garnalenkoningin te 
zijn en ik heb hier dan ook erg van genoten. Graag wil ik Miranda Vaatstra erg veel succes 
wensen voor het aankomende jaar. 

Vriendelijke groet, 
Gea van Straten (Garnalenkoningin 2002) 
Zoutkamp, 12 juni 2003 

 
 

HOE ZO GEHEIMHOUDING!? 
 

Dit is een reactie op een stuk uit het dagblad van het noorden van 10juni jl. En tevens 
inhakend op het stukje van Gea van straten, zie ik mij genoodzaakt daar een aanvulling op 
te geven. 
Je bent er toch mooi klaar mee, een jaar na dato, alsnog een stuk roddel en achterklap 
over je heen te krijgen over je functioneren als garnalenkoningin. 
Gea heeft vorig jaar direct aangegeven op koninginnedag geen vlag te willen hijsen, 
Daar zijn wij als commissie toen mee akkoord gegaan, geen probleem zou je dus zeggen. 
Maar wat schetst mijn verbazing, een jaar later krijgt onze koningin 2002 een hele lading 
negatieve publiciteit over haar heen. En er wordt door ēēn van de commissieleden zo over 
haar geroddeld dat ik vind dat ik als medelid maar een boekje moet open doen over de 
kwestie geheimhouding. 
Ik heb te horen gekregen dat de jurken bestemd voor de Koningin en haar hofhouding aan 
de familie van het bewuste commissielid zijn getoond. Dit terwijl ik als lid van deze zelfde 
commissie de jurken nog niet eens heb gezien. Dit vind ik echt niet kunnen. Wij hebben 
ons gewoon te houden aan de geheimhoudingsplicht, zodat dus ook familieleden absoluut 
niet op de hoogte mogen worden gebracht. 
Bij deze doe ik dus afstand van mijn lidmaatschap bij de commissie voor de 
Garnalenkoningin. Een commissie dat toch duidelijk een geheimzinnig karakter zou 
moeten hebben. Na bovengenoemd voorval wil ik hier niet langer bij betrokken zijn. 
Nog even dit, Koningin van 2002; ik en het merendeel van Zoutkamp vonden jouw een 
geweldige koningin. 

Renate Jongeling 
 

 
De Stichting Vlaggetjesdag voelt zich niet geroepen om op het bovenstaande te 
reageren 
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succesvol pinksterweekend visserijmuseum 
 
Het begon voor het museum al donderdagmiddag, de gemeente had in het 
visserijmuseum een garnalenparty georganiseerd. Het gebeuren werd muzikaal 
opgeluisterd door de in ons dorp beroemde accordeonist Jacob van der Molen. Ook waren 
er garnalenpelsters actief en er werden ook netten geboet. De gepelde garnalen die gratis 
ter beschikking werden gesteld door Heiploeg, werden over de afslagklok geveild. Deze 
veiling leverde 110,50 euro op. De zaterdag stond in het teken van de rondvaarten. Om 
twaalf uur voer het eerste schip de haven uit, naarmate de dag vorderde des te drukker 
het werd. Op een gegeven moment waren er zelfs drie schepen in de vaart! In totaal 
werden er meer dan honderd mensen rondgevaren. De zondag begon goed, binnen een 
uur was er al een veertigtal mensen verscheept, maar al snel gooide het weer roet in het 
eten.Hevige wind en regen teisterden het haventerrein, binnen een mum van tijd waren 
alle bezoekers natuurlijk verwenen. Later herstelde het weer zich gelukkig, en het werd 
weer wat drukker. De rondvaarten leverden over beide dagen 342 euro op, wat natuurlijk 
een geweldig resultaat mag worden genoemd! Tot slot werd de vis die uitgestald lag op de 
vistafel, door Gerard Bakker op onnavolgbare wijze aan de man gebracht. Deze veiling 
bracht 194 euro op, plus nog een fooi van 20 euro, ook dit was weer bestemd voor de 
museumkas. Al met al kan het museum dus terugzien op een druk maar geslaagd 
pinksteren. 
Langs deze weg willen we dan ook een ieder zeer hartelijk bedanken voor hun de deze 
dagen, Heiploeg, pinkstercommissie, Gerard, en alle mensen die we dreigen te vergeten, 
nogmaals onze dank hiervoor. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Te koop: peutertafeltjes en stoeltjes 
van de peuterspeelzaal 

stoeltje 1 euro, tafeltje 2 euro 
voor info: Erna Knol. 

 Tel. 0595 401447 
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EVENEMENTENKALENDER        VVV  LAUWERSMEER-OOST 
 tel: 0595-401957 

 Website:www.vvv-lauwersmeer.nl 
 

JULI  

 

8 juni t/m 15 aug. Zoutkamp             Visserijmuseum  expositie Trijn Zwerver 

                                 schilderijen met als thema 

            Waterland 

5 juli    Ulrum :                     Café De Paardestal : Ollerommer fietstocht.  

                Start   tussen   10.00 en 12.00 uur     

                            Afstanden:30-45-60-75 km. 

7 ,14,21,28 juli         Lauwersoog  Bosschuur staatsbosbeheer “de Rug 1” 

     De Kloeskroedenhix 

     Theatervoorstellingstocht in ’t bos van 14.00-16.00 uur 

     Aanmelden : tussen 9.00 -12.00 uur  0519-345145 

     Inlichtingen :Freya Noest 0595-401830 Kosten 6 euro 

8,15,22,29 juli  Oostmahorn  Kinderstrandtheaterspektakel maken met de geestige  

     Lavica. 

     Starttijd:14.00 uur tot 17.30 uur.Voorstelling om 17.00  

     uur. Bij strandcafetaria De Balg. 

     Aanmelden: 0519-321314  of 0595-401830 

12 juli    Leens  Verhildersum : Ambachtendag 

12 juli   Leens              Petruskerk :orgelconcert Pieter van Dijk  20.15 uur 

13 ,20,27 juli Camping Lauwersoog  :   

grote toeristen vakantiebraderie van 10.00 tot 17.00uu 

14 juli Lauwersoog Bosschuur staatsbosbeheer “de Rug 1” 

   Verklede fam.bosgeestenStruuntocht naar de Volle Maan 

   met de geestige Lavica.Verkleed komen. 

   Tijd:van 20.30 uur tot 22.30 uur.Kosten 6 euro 

   Aanmelden:SBB van 9-12 uur:0519-345145 

   Of Freya Noest :0595-401830 

19 juli Leens  Petruskerk orgelconcert Margreet Prinsen 20.15 uur 

26 juli Leens  Petruskerk orgelconcert Jacques van den Dool 20.15  

uur 

30 juli  Eenrum         19.30 uur.Hervormde kerk orgeldemonstraties.Vanaf              

19.00 uur  kan de toren worden beklommen. 

Elke zaterdag              Zoutkamp:    Theatervoorstelling Jan Klaasen en Katrijn in 

   theater Eya Popeya  om 14.00 uur.       

   Plaats bespreken 0595-401830 
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AUGUSTUS 
 

6 april t/m 31 okt        Pieterburen    Expositie Waddencentrum Erik van Ommen 

                           “Goudoog tussen duizend blessen”” 

                           In aug. dagelijks geopend van 11.00 17.00 uur 

5 april t/m 2 nov. Leens             Verhildersum:  Melk : presentatie over zuivel. 

                                                                                                 

5 april t/m 2 nov. Leens  Verhildersum : Ruches en strikjes : historische 

                                                                                    kinderkleding     . 

20 juni -13 okt.           Leens             Liselotje op Verhildersum: boekjes uit Sesamstraat 

2 aug.   Leens  Petruskerk orgelconcert Wim Diepenhorst. 20.15 uur 

5 aug.   Oostmahorn   Kinderstrandtheaterspektakel maken met de geestige  

      Lavica. 

      Starttijd:14.00 uur tot 17.30 uur.Voorstelling om 17.00  

      uur. Bij strandcafetaria De Balg. 

      Aanmelden: 0519-321314  of 0595-401830 

4.11.18.25.aug Lauwersoog   Bosschuur staatsbosbeheer “de Rug 1” 

     De Kloeskroedenhix 

     Theatervoorstellingstocht in ’t bos van 14.00-16.00 uur 

     Aanmelden : tussen 9.00 -12.00 uur  0519-345145 

     Inlichtingen :Freya Noest 0595-401830 Kosten 6 euro 

9 aug   Leens  Petruskerk orgelconcert Leonore Lub 20.15 uur  

11 aug  Lauwersoog    Bosschuur staatsbosbeheer “de Rug 1                  ” 

   Verklede fam.bosgeestenStruuntocht naar de Volle Maan 

   met de geestige Lavica.Verkleed komen. 

   Tijd:van 20.30 uur tot 22.30 uur. Kosten 6 euro 

   Aanmelden:SBB van 9-12 uur:0519-345145 

   Of Freya Noest :0595-401830  

13 aug Eenrum   19.30 uur.Hervormde kerk orgeldemonstraties.Vanaf               

19.00 uur  kan de toren worden beklommen. 

16 aug Leens              Petruskerk orgelconcert Bram Beekman 20.15 uur 

16 aug. Eenrum     Motorclub :Nationale grasbaanraces: jeugd/dames 

.                         en trainingen voor 17/08 

16 aug Leens   :Verhildersum Dag van de boerderij 

16 aug t/m31okt. Zoutkamp      expositie :schilderijen van Theun Visser 

17 aug  Eenrum Motorclub : Internationale grasbaanraces.met o.a.: 

             Int.Zijspannen Masters of Sidecars 

             Finale ONK Arai Specials 

23 aug. Leens  Petruskerk orgelconcert Klaas Stok 20.15 uur 

30 aug. Leens  Petruskerk orgelconcert Wim van Beek 20.15 uur  

Elke zaterdag              Zoutkamp:   Theatervoorstelling Jan Klaasen en Katrijn in 

  theater Eya Popeya  om 14.00 uur.  

   Plaatsbespreken 0595-401830               
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Nieuwe boeken 

 

Bougonje, F / Labyrint     psychologische roman 

Cote, L / Het licht van de liefde    historische roman 

Dorsten, J van / He laatste lied in Wilgen   familieroman 

Gerrard, N / De onderstroom     toptien-boek 

Griham, J / De claim      thriller 

Kadare, I / Het donkere jaar   

Mason, D / De pianostemmer     historische roman   

Nykanen, M / Zwijgkind     thriller 

Roberts, N / Hemel en aarde     romantisch verhaal 

Steel, D / De kus      romantisch verhaal 

Waller, R / Terugkeer naar Madison County    

 

397.3 Sikkel-Spierenburg, C / Slim nalaten en Schenken 

606.1 Oostrom, K / Kind en epilepsie 

618.11 Koolhaas, M / De mannen van ‘63 

Irak 945.6 In de schaduw van saddam 

Duitsland 995.3 Heetvelt, A / Noord- en Midden-Duitsland 

 

Nieuwe boeken voor de jeugd 

 

A Boie, K / Lena, superfan 

AP Bruna, D / Nijntje leert tellen 

AP Cousins, L / Jazzy in de jungle 

C D’Haene, K / Valsspeler 

AP Freeman, M / Heeft een nijlpaard vleugels? 

A Jonge, J de / De hoofdprijs 

C Kan, H / Gevangen in oneindigheid 

B Kuyper, H Douwes vierde meisje 

AK Kromhout, R / Bil en Wil 

B Rood, L / Marike vecht 

 

J598.95  Green, J / Wolven 

J599.7  Walker, R / Hersenen 

Jmexico 991 Morrison, M / Mexico 

 

Bibliotheek gesloten 

 

Tijdens de zomervakantie gesloten van 7 juli t/m 25 juli. 

Open op donderdag 17 juli: 14.30 tot 17.30 uur 

                               18.00 tot 20.00 uur 

 

Tot ziens in de bibliotheek.  

 


