
 

 
DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 

 

 

 

 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 SINT NICOLAAS 

 BIBLIOTHEEK ZOUTKAMP BLIJFT! 

 RESTAURATIE ZOUTKAMPER SLUIS 
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Colofon 

 
Redaktie 
Eppo Lukkien tel. 401425 Voorzitter 
Elise Nienhuis tel. 402527 Secretaris 
Erna Knol tel. 401447 Penningmeester 
Willy Bakker-Tadema tel. 407075 Redactie 
Sjoerd Moes tel. 402257 Redactie 
Hink Horneman tel. 433333 Redactie 
 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 20 december. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 10 december. 
 
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. 

 
VVV LAUWERSMEER-OOST  

Cadeau-tip 
 

-(kerst)mand met streekproducten   
-irischeque 
-bioscoopbon 
-theaterbon 
-dinercheque 
-bronnenbon (Fontana Nieuweschans) 
 

 Zoutkamp: Reitdiepskade 11. Tel. 0595.401957 
 www.vvv-lauwersmeer.nl 

http://www.vvv-lauwersmeer.nl/
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Agenda 
 

22 november 14.30 uur Sinterklaasintocht 
28 okt./25 nov. Iedere laatste dinsdag van de maand van 13.00-16.00 uur kleding 
 inzamelen voor Polen en Roemenen in ’t Anker, Geref. Kerk. 
26 november Banketactie SV Zeester. 
4 december F/E meisjes gezellig training bij SV Zeester. 
6 december Viswedstrijd ZenO, aanvang 9.00 uur, café ’t Garnaaltje. 
6 december Sinterklaaslopen. 
12 december Algemene ledenvergadering IJsbaanvereniging, 20.00 uur, 
 HCR ‘t Reitdiep 
15 december 14.00-15.15 uur meespeelmiddag voor kleuters van 3 jaar, 
 OBS Solte Campe. 
3 januari 2004 Nieuwjaarsvisite SV Zeester, 10.00 –12.00 uur voor de jeugd, 
 vanaf 16.00 uur voor volwassenen, in de kantine. 
 

Oud papier 
 

In oktober is er 11.060 kilo oud papier opgehaald. 
Hartelijk dank, ook naar de vrijwilligers toe. 

 
 

“Het leven gaat voort” – deel 12 
Sijbrand Ensinga was stil gaan leven. Het beheer van de rederij had hij aan zijn kinderen 
overelaten. Door de gemeenteraad, waarvan hij al meerdere jaren lid was geweest, werd 
hij tot wedhouder gekozen. De “Meermin” was nu ook verkocht en ook dit schip ging naar 
de sloperij voor oud roest. Het was de laatste van de zeven trawlers die Ensinga in de 
vaart had gehad. De tijden waren langzaam aan het veranderen en daarmee ook voor de 
trawlervisserij. Eisen werden gesteld aan de visvangst en de visbehandeling waaraan niet 
kon worden voldaan met de verouderde schepen. De bemanning moest op sterkte worden 
gehouden om moeilijkheden bij het vissen op zee te voorkomen. De zeevissersvakbonden 
vroegen steeds hogere gages voor de bemanning. Door verhoogde transportkosten 
stegen de prijzen van steenkool, waarmee de stoomketels werden gestookt. En zo ging 
het eveneens met de staven ijs, die op iedere reis in grote hoeveelheden aan boord 
werden meenomen voor de verpakking van vis in kisten. Het eens zo renderende bedrijf, 
waardoor Ensinga in de loop van vele jaren een groot privékapitaal had opgebouwd, kreeg 
met verliezen te kampen. De ene trawler na de andere had hij opgelegd en daarna 
verkocht voor oud roest. De schepen waren niet geschikt om nog ergens anders voor te 
dienen. Oorspronkelijk waren het sleepboten geweest in dienst voor grote vrachtschepen 
en olietankers. Nadat ze daarvoor waren afgedankt, bleken ze nog geschikt te zijn voor 
trawlervissen en dat tijdperk had nu ook zijn einde bereikt. Grote kotters kwamen in de 
vaart. Die werden gedreven door dieselmotoren. In Denemarken waren de reders ermee 
begonnen en daarna vingen de IJmuidenaars ook aan om ze te laten bouwen. 
Doeltreffend waren deze schepen en geschikt om met een kleine bemanning van drie 
koppen te gaan varen. Ze waren uitgerust met draadloze radiotelegrafie, waardoor ze in 
voortdurende verbinding met de kantoren op de wal konden staan. Aan boord hadden ze 
koelruimen. Er viel geld met deze vissersschepen te verdienen. 
 

Dani. 
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Nieuws van Dorpsbelangen 
 
Bibliotheek 
Ten eerste wil het bestuur van Dorpsbelangen iedereen feliciteren met het behoud van de 
bibliotheek in Zoutkamp. Wij willen de vrijwilligers danken voor hun tomeloze inzet om 
iedereen, maar vooral de politiek, te bewerken. Ook het massaal aanwezig zijn van de 
inwoners van Zoutkamp tijdens de commissie/raadsvergadering heeft bewondering af 
gedwongen bij de politiek. Onze dank! 
 
Lichtweek 
Tijdens de bestuursvergadering van 3 november hebben twee vertegenwoordigers van 
De Schuit 2 de prijs voor de mooiste straat 2003 in ontvangst genomen. 
Wij zijn al door verschillende straten benaderd voor de thema van volgend jaar. Wij willen 
een ieder die een thema wil aandragen vragen dit te mailen naar info@dorpsbelangenzk.nl 
of opgeven bij een van de bestuursleden. 
 
Secretaris 
In het oktober nieuws hebben wij u gemeld dat we deze maand de naam van de nieuwe 
secretaris bekend konden maken. De persoon die was benaderd en reeds had toegezegd, 
heeft zich inmiddels weer teruggetrokken. Dus wij zoeken nog steeds naar een nieuwe 
secretaris. Mocht u eventueel belangstelling hebben of wilt u eerst meer informatie, neem 
dan contact op met de huidige secretaris. 
 
Gemeente 
Op 17 november komt de raadscommissie straatnamen bijeen. Daar wordt besloten welke 
naam de nieuwe straat krijgt die aangelegd wordt tussen Dorpsstraat/Wolderingstraat. 
Er zijn maar twee personen geweest die gereageerd hebben op de oproep van de 
gemeente om een naam te bedenken. 
In het dorp gingen de geruchten dat men reeds opties op een stuk grond in "plan 
Doornbos" had. Deze geruchten zijn niet waar. Eerst wordt het voormalige Heiploeg terrein 
vol gebouwd. Dit gebeurt in drie fasen. Wel is de gemeente aan het bekijken of het 
mogelijk is plan Doornbos voor het buitendijkse plan te realiseren, maar dit is afhankelijk of 
men subsidies kan verwerven. 
 
Kerstmarkt 
Dorpsbelangen organiseert dit jaar geen kerstmarkt, maar er komt wel een kleintje 
kerstmarkt in de deurenloods. De twee grote kerstbomen voor het dorp en de kleine 
bomen voor de schepen zijn reeds besteld. Wij doen bij deze een oproep aan de 
vissersvloot van Zoutkamp om tussen kerst en oud en nieuw in de binnenhaven van 
Zoutkamp te gaan liggen met de schepen. (Natuurlijk alleen als de weersomstandigheden 
het toelaten!) 
 
Sinterklaas intocht 
Sinterklaas komt op 22 november om 14.30 uur aan per boot in de binnenhaven van 
Zoutkamp. Na de rijtoer gaat hij met zijn zwarte pieten naar hcr 't Reitdiep. 
 
ASDL in Zoutkamp! 
KPN maakt versnelt de centrale geschikt voor ASDL. 
Vanaf midden december is er ASDL internet verbinding beschikbaar in Zoutkamp. Je kunt 
je nu reeds aanmelden bij de provider van je keus. 
 
Tot zover Dorpsbelangen nieuws. Moi. 
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Speel je met ons mee? 
Op maandagmiddag 15 december is er op de obs Solte Campe van 14.00 tot 15.15 uur 
een meespeelmiddag voor peuters van 3 jaar.  
Het lijkt ons heel gezellig als jullie met ons mee komen spelen in de kleuterklas. Je vader 
of moeder mag natuurlijk blijven en de rest van de school komen bekijken. Natuurlijk is je 
bezoekje geheel vrijblijvend. 
Kom je ook? 
 
De groetjes van alle kinderen en de juffen en meester van de obs Solte Campe. 
 
 
 
 

Viswedstrijd ZenO 
Visclub ZenO te Zoutkamp organiseert voor leden van ZenO op zaterdag 6 december een 
viswedstrijd. Hierna is er snert met roggenbrood en spek. 
Aanvang: 9.00 uur  
Einde:  14.00 uur 
Plaats: Café ’t Garnaaltje 
Inleg:  3,50 euro 
Prachtige vleesprijzen. Komt allen!!!!!!! 
 
Het bestuur ZenO Zoutkamp 
 
 

Collecte Dierenbescherming succesvol 
Van 28 september t/m 4 oktober heeft de Dierenbescherming haar jaarlijkse collecte 
gehouden. In de provincie Groningen zijn honderden collectanten op pad geweest voor de 
Dierenbescherming afdeling Groningen. De opbrengst van de collecte is dit jaar 
uitgekomen op 63.508,14 euro. Dit is bijna 9% meer dan vorig jaar! Van dit bedrag is 
1.372,73 euro bijeengebracht door de kids van de jeugdclub Kids for Animals. Van de 
gemeente De Marne is er 1.853,99 euro binnengekomen. Hartelijk dank. 
 

ALV IJsbaanvereniging 
Op vrijdag 12 december om 20.00 uur in HCR ’t Reitdiep is er weer een algemene 
ledenvergadering van de IJsbaanvereniging, met als speciaal aandachtspunt de toekomst 
van de ijsbaan. 
 

Nieuwjaarsvisite SV Zeester 3 januari 2004 
 

’s Morgens van 10.00 –12.00 uur is er een gezellige bingo voor de jeugd in de kantine. We 
hopen dat jullie allemaal komen, zodat we er met elkaar een gezellige morgen van kunnen 
maken. 
Alle leden, sponsoren en donateurs zijn ’s middags vanaf 16.00 uur van harte uitgenodigd 
voor een drankje en een hapje in de kantine. 
Iedereen tot ziens op 3 januari 2004! 
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Verkeershinder Reitdiepbrug over de Zoutkamper sluis 
 

Alweer sinds de zomervakantie is op de Reitdiepbrug over de Zoutkamper sluis een éénzijdige 
rijstrookstremming met verkeerslichten ingesteld. Pratend met passanten is vastgesteld dat er veel 
onbegrip is over de redenen voor deze verkeershinder, waardoor het volgens de redactie hóóg tijd 
werd dit eens op te helderen. Als passant bemerk je momenteel niet zo veel activiteiten omdat 
deze hoofdzakelijk onder de brug en sluiskokers plaatsvinden. 
Zoals inmiddels bij de meesten bekend is deze 
voor Noord-Nederland unieke monumentale 
zeesluis in restauratie. Een bouwhistorisch 
onderzoek wat van twee grote aanpassingen 
uitgaat is reeds gaande; originele bestektekeningen 
uit ca. 1875 zijn via het Rijks- en Provincie-archief 
beschikbaar gekomen en via geïnteresseerden 
(waaronder uw eigen enthousiaste medewerkers 
van het visserij-museum) is eveneens het nodige 
unieke materiaal opgedoken. 
Het herstel van de sluis vergt helaas meer tijd dan 
vooraf voorzien kon worden; deels vanwege een 
munitievondst en de voor berging noodzakelijke 

veiligheidmaatrgelen (u weet wel die “strobalen 
toestanden” vlak vóór de zomervakantie) en deels 
vanwege tijdens het  werk ontdekte zware schade 
aan de brugsteunpunten. De belangrijkste reden 
voor deze brugsteunpunt-schade is de enorme 
toename in verkeersdrukte en aslasten gedurende 
de afgelopen twintig jaar (want zo oud is de huidige 
brug alweer). 
Om nu de aannemer de gelegenheid te geven het 
ondergelegen natuursteen en metselwerk goed te 
kunnen herstellen en te versterken, is de vaste 
stalen “aanbrug” aan de Zoutkampzijde tijdelijk 
bewust enkele centimeters uit het lood “op één oor 

gelegd” door middel van een steigerwerk-
stempelraam wat op de sluisbodem afsteund. Het 
is met name deze lichte scheefstand van de 
aanbrug, naast uiteraard de veiligheid voor het 
overstekende bouwplaatspersoneel, die deze 
maatregel tot éénzijdige rijstrookstremming 
noodzakelijk maakte.  
Tijdens passage van zwaar verkeer krijgt de 
tijdelijke brugondersteuning nog steeds dusdanig 
zware dreunen te verwerken dat onder de brug 
nieuwe schade dreigde te ontstaan. Hierdoor zijn 
ook aanvullend rubberstrips op het wegdek 
geplaatst die de snelheid van m.n. het zware 
verkeer nog verder omlaag zou moeten brengen. 
De bouwers vragen dus nog even uw geduld en begrip voor de huidige hinder. 
Zoals u ziet, gelukkig allemaal goed verklaarbare zaken die straks, als alles rond de volgende 
zomervakantie klaar is, een fraai en uniek historisch object opleveren waar de Zoutkampers 
terecht trots op mogen zijn. 
 
Jos Kronemeijer (opzichter namens de Provincie Groningen) 

 


