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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan
Kamstra.
Eerstvolgende verschijningsdatum
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 24 januari.
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 15 januari
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
3 januari

21 december
21 en
28 december

27 december

21 december

Nieuwjaarsvisite SV Zeester, 10.00 –12.00 uur voor de jeugd,
vanaf 16.00 uur voor volwassenen, in de kantine.

NH kerk Vierhuizen samenzang . Aanvang: 17.00 uur.
Ganzeninfocentrum Oostmahorn EXCURSIE
van 13.30 tot 15.30. Kosten: € 5,- - kinderen tot 12 jr. gratis.
Fiets meenemen of huren € 4,-.
Aanmelden noodzakelijk: 0519-345145 Staatsbosbeheer.
Wandelexcursie "Snertweer" parkeerplaats Restaurant
Suyderoog
Aanvang: 10.30 uur - na afloop samen snert eten.
Kosten: € 10,- p.p. - kinderen tot 6 jaar gratis.
Aanmelden noodzakelijk: 0519-345145 Staatsbosbeheer.
Petruskerk Leens "christmas carol Eve" mmv.aantal koren
Aanvang: 19.30 uur. Veel samenzang.
Tentoonstelling "het russische landschap" Groninger museum
Groningen
Openingstijden: di-zo en feestdagen: 10-17.00 uur
ma 22-29 dec: 13.00 - 17.00 uur
gesloten: overige maandagen en 25 dec en 1 jan.
Tentoonstelling "de boerderij in het kinderboek"
St. Kinderboek Cultuurbezit Winsum -Hoofdstraat 4
Openingstijden: 0595 - 443663

28 december
2 januari
4 januari

Poppentheater Eya Poppeya Stipp Zoutkamp verzorgt op 27 en
28 december dagelijks 2 voorstellingen in het Noordlijk
Scheepvaartmuseum Groningen. Openingstijden: vanaf 13.00
uur. Diverse andere kinderactiviteiten deze dagen in dit leuke
museum. Brugstraat 24-26 Groningen Info: tel 050-3122202.
Jeugdtheater/muziek:
Stadsschouwburg 14.30 uur "de Ramayana" voor 6 jaar en
ouder door Jeugdtheaterschool Zuid-Holland
Stadsschouwburg 19.00 uur "Dolfje weerwolfje" voor 6 jaar en
ouder door Theater Terra
Staddschouwburg 14.30 uur "De broertjes en de strijd om de
ring" 7 jaar en ouder. Frank en Rene Groothof.
Info: Stadsschouwburg 050-3680368 13.00- 18.00 uur.
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Kledingaktie
In verband met de feestdagen is er in december geen inzameling van kleding en
dergelijke. Wij zijn er weer 27 januari 2004.
Kleding inzamelen voor Polen en Roemenen in ’t Anker, Nieuwe kerk, verbindingsweg.

Oud papier
In november is er 8240 kilo oud papier opgehaald.
Hartelijk dank, ook naar de vrijwilligers toe.

Dankbetuiging
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bezoekjes, enz. die ik
ontvangen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in verpleeghuis Innersdijk
Tevens wil ik bij deze iedereen prettige kerstdagen en een gezond 2004 toewensen.
Met vriendelijke groet mw. Broere- v.d. Wilp.

Te Koop
Ford Fiesta 1996
Stuurbekrachtiging, 4 nieuwe banden. Km.stand 83776.
telefoon: 0595-401331

BANKETACTIE S.V. ZEESTER
Op woensdag 26 november j.l was het dan alweer zover, de jaarlijkse verkoopactie van
banket door de sportvereniging, stond voor de deur.
Er werden in de voormalige gemeente Ulrum, welgeteld 1350 staven verkocht.
Deze actie bracht een leuk bedrag in de kas van de vereniging, wat waarschijnlijk gebruikt
gaat worden voor het 75-jarig jubileum, wat in
augustus 2006 zal plaatsvinden.
Het bestuur

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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Sinterklaaslopen 2003
Voor de kinderen was de 1e prijs voor “Balkenende”. De 2e prijs “Swiebertje en
Bromsnor”en de 3e prijs was voor het “garnalenkoninginnetje”. Verder mochten alle
kinderen nog iets uitzoeken van de grote speelgoed tafel.
Voor de volwassenen ging de 1e prijs naar “prijzenslag met foto’s van vroeger en nu van
de Zoutkamper middenstand” met 19,5 punten.
De 2e prijs “Hou Zoutkamp levendig” met 19 punten. En de 3e prijs “leuke tattoo’s mabel?
met 16,5 punten. Deze prijs staat nog in ’t Reitdiep.
Verder willen wij iedereen bedanken voor een geslaagd sinterklaaslopen 2003.
“
’t Reitdiep.
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Ver. Dorpsbelangen Nieuws - december 2003
Sint Maarten
Er zijn in totaal zijn 86 kinderen bij de grabbelton bij De Deurenloods geweest.
Sinterklaas intocht
Ondanks het slechte weer tijdens de intocht van Sinterklaas met zijn acht zwarte pieten op
zaterdag 22 november, waren er veel kinderen en vaders en moeders en natuurlijk opa’s en oma’s
aanwezig in de binnenhaven. Tijdens de gezellige middag in HCR ’t Reitdiep waren er 165
kinderen aanwezig. Sinterklaas heeft ons beloofd volgend jaar weer terug te komen, omdat hij het
zo gezellig vindt in Zoutkamp.
Kerst 2003
De twee grote kerstbomen, één voor het dorpsplein en één voor bij het leugenbankje, zijn al weer
geplaatst. De kleine bomen zullen worden gegeven aan schippers van de vissersboten die in de
binnenhaven komen.
Werkzaamheden Woldringhstraat/Wilhelminastraat
Men probeert de straat voor de kerst tot aan de Churchillweg weer puin dicht te hebben. Na deze
straten gaat de Churchillweg richting Dorpsplein er nog uit. Dit moet voor 1 mei klaar zijn.
Busroute
Door de werkzaamheden aan boven genoemde straten moest de bus ook een andere route rijden.
Men was bij Arriva van plan de bussen weer vanaf de stalling te laten vertrekken. Maar daar waren
wij het als dorpsbelangen niet mee eens. Wij hebben overleg gehad met de gemeente en Arriva.
De oplossing hebben de passagiers onder tussen gemerkt. We hopen dat we zo het gerucht de
kop in kunnen drukken dat het bestuur liever de bussen vanaf de stalling laat vertrekken. Zeer
beslist niet!
Straatnaamcommissie
De straatnaamcommissie is bij elkaar geweest deze commissie bestaat uit twee leden van de
gemeenteraad en twee personen van de historische kring De Marne en iemand van
dorpsbelangen van het desbetreffende dorp. De commissie heeft de volgende naam voorgedragen
aan de raad: Hellingstraat. Tijdens de raadsvergadering van december word hier over besloten.
Het gaat dus om de nieuw aangelegde straat tussen Dorpsstraat en Wolderingstraat.
Het bestuur zal in 2004 op de eerste maandag van de maand vergaderen. De jaarvergadering is
geplant op 15 april.
Wij hebben nog steeds T-shirts voor € 10,00 en Zoutkamper vlaggen voor € 35,00 te koop.
Tot zover Dorpsbelangen nieuws. MOI.
Het bestuur wens u en de uwen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
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Internetmogelijkheden in uw bibliotheek
De bibliotheek beschikt nu over een uitgebreid pakket van online informatiebronnen.
Gegevens die u alleen met de internetpc’s in de bibliotheek kunt raadplegen. Zo vindt u
snel wat u wilt weten over alle mogelijke onderwerpen, van literatuur en historische
informatie tot consumententests. Het bibliotheek Online-pakket is heel
gebruikersvriendelijk, dus geschikt voor iedereen. Het Online-pakket bestaat uit:
Krantenbank - archieven van alle landelijke dagbladen. Consumententests - alle testen en
onderzoeken uit de Consumentengids. Meer Over media (MOM) - aanvullende informatie
over media, gekoppeld aan de titelbeschrijvingen in de lokale bibliotheekcatalogus.
Actuele documentatiebank - documentatiemappen over meer dan 150 thema’s.
Publiekwijzer - bijzondere collecties en de catalogi van universteiten, hogescholen,
speciale bibliotheken en grote openbare bibliotheken waaronder alle WSF-bibliotheken.
Keesings historisch archief - artikelen en registers over hedendaagse wereldgeschiedenis.
Literom - grootste verzameling literaire recenties van Nederland.
Fictierom - titels van romans, op onderwerp geordend. Uittrekselbank- grootste
verzameling uitreksels en auteursportretten van Nederland. Jeugdliterom - verzamelde
artikelen en recenties over jeugdliteratuur.
Uittrekselbank Jeugd - uittreksels van jeugdboeken en auteursportretten.
U ziet wat een voordeel een bibliotheeklidmaatschap kan bieden. Komt u/jij eens langs in
de bibliotheek en informeer naar de vele mogelijkheden. U/jij bent van harte welkom!
Bibliotheek Zoutkamp

Europa Kinderhulp: Wie wil er komende zomer drie weken een
vakantiekind?
Eerst enige informatie vooraf. Van een gezin die een “vakantiekind” wil hebben, dienen de
volwassen gezinsleden via het gemeentehuis een verklaring omtrent het gedrag aan te
vragen. Hiervoor moeten leges betaald worden. In verband met een verhoging van de
leges per 1 april 2004, beginnen wij nu al met onze actie voor het werven van
gastgezinnen, zodat voor 1 april de betreffende verklaringen aangevraagd kunnen worden.
De zomervakantie lijkt nog ver weg. Toch zijn er vast al plannen gemaakt. Gaan we op
reis naar het buitenland, naar de camping of blijven we thuis en maken af en toe een
tochtje?
Niet ver van u vandaan leven kinderen die helemaal geen plannen maken. Niet omdat ze
dat niet willen, maar omdat een vakantie er voor hen niet in zit. Ze hebben wel een lange
poos vrij van school, maar moeten dan spelen in een veel te klein appartement waar ook
geen park of speeltuin in de buurt is. En naar een zwembad of een pretpark zit er
helemaal niet in, gewoon omdat hun ouders dat niet kunnen betalen. Het gaat om
kinderen waar het thuis heel anders toegaat dan bij u of bij mij; vader of moeder
verdwenen of heel weinig thuis, oudere zusjes en broertjes moeten voor de kleinere
kinderen zorgen. Vaak wonend in veel te kleine behuizing waar warm stromend water een
ongekende luxe is .Zoals ik al schreef: dat speelt zich af helemaal niet zo ver van ons
vandaan, zoals de grote steden in Nederland en de ons omringende landen.
U kunt eens overwegen om zo’n kind een vakantie te gunnen. In de zomervakantie drie
weken bij u thuis. Een warm bed, een extra bordje op tafel, een beetje aandacht en liefde
en verder gewoon meedraaien in het gezin. Daarmee kunt u zo’n kind al de tijd van zijn
leven bezorgen. Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks
zo’n 2500 kinderen in Nederland met vakantie kunnen. Naast de vaste kern gastgezinnen
zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe gastgezinnen voor deze kinderen die het zo hard
nodig hebben er eens even “uit” te zijn.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Anneke Hommes telefoon 0598-446356 of
kijk op internet: www.europakinderhulp.nl.
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Werkzaamheden Zoutkamp
Zoals velen van u weten zijn wij bezig in Zoutkamp met een reconstructie van voornamelijk
de Woldringhstraat, Wilhelminastraat en de Churchillweg. Een reconstructie houdt in een
aanpak van riolering, verharding en inrichting van de genoemde straten.
Het oude riool wordt eerst opgegraven en daarna
verwijderd of volgeschuimd. Daarna wordt een
nieuw gescheiden rioolstelsel geplaatst. Er wordt
hierna een nieuwe fundering aangelegd bestaande
uit zand rondom en boven het riool. Nadat de
huisaansluitingen zijn gemaakt wordt er een
puinlaag opgestort. Op deze laag komt de
verharding te liggen nadat hierop zand is gestort.
Dan wordt de verharding gedraaid en er wordt
bestraat. Dit houdt dus in dat zowel een
elementenverharding (stenen) als een asfaltverharding wordt toegepast.
Ook wordt er in Zoutkamp ter hoogte van het café ‘t Garnaaltje een beschoeiing en een
kademuur geplaatst. Met de kademuur is al een begin gemaakt. De palen zijn geslagen en
de vloer is gestort met daarin de wapening. De gedachte achter dit gehele project is om
Zoutkamp een beetje op de oude vesting van vroeger te laten lijken.
Door de werkzaamheden zijn er rioolproblemen ontstaan,
voornamelijk in de Churchillweg. Dit komt door een te hoge
stand van het rioolwater. Verwacht wordt dat deze
problemen verholpen zijn wanneer het nieuwe riool van de
Wilhelminastraat aansluit op het riool van de Churchillweg.
De planning is dat dit voor kerst nog wordt gerealiseerd.
Al de bovengenoemde werkzaamheden zijn aangenomen
door wegenbouwmaatschappij J.Heijmans b.v. Op het
werk zelf is een uitvoerder van dit bedrijf aanwezig, de
heer J. Bakker. Als er problemen zijn kunt u dit melden bij hem of natuurlijk bij de
gemeente, als opdrachtgever voor dit werk (contactpersoon dhr. S. Boneschansker).
Hopelijk heb ik u met dit verslag enigszins kunnen informeren. Voor meer informatie of
vragen kunt u altijd bellen met de heer Boneschansker van de gemeente, tel: 0595575559.
Met vriendelijke groet, namens gemeente De Marne,
Martin Meijer (stagiaire Infratechniek aan het Noorderpoortcollege Groningen)

verkoop oliebollen en appelflappen uit het “Olle Soltkamper Kroamke”
op 30 en 31 december op het Dorpsplein.
Openingstijden: 10.00uur tot 18.00 uur.

Zijlstra's Amusement Zoutkamp
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Opnieuw prima seizoen visserijmuseum
Het visserijmuseum kan opnieuw terugzien op een succesvol seizoen. Kennelijk had de
komst van de ZK. 4 nu al invloed op de bezoekersaantallen. Ruim 2450 bezoekers
kwamen dit jaar naar het museum, maar een veertigtal minder dan het topjaar 2002. We
hadden dit jaar een lange warme zomer, wat natuurlijk voor een museum niet echt ideaal
is. Er waren musea die dit jaar 30% minder bezoekers ontvingen. Dus eigenlijk heeft ons
museum het niet eens zo slecht gedaan, vergeleken bij andere kleine musea.
We hadden dit jaar drie exposities. Dia Veenwijk opende het seizoen met een sfeervolle
foto tentoonstelling. De geëxposeerde foto s waren in en rond Zoutkamp genomen.
Daarna was het Trijn Zwerver die de bezoekers verraste met een aantal prachtige
schilderijen. De laatste maanden hing er werk van maritiem schilder Teun Visser in het
museum. Ook deze laatste expositie viel bij de bezoekers goed in de smaak, er werden
zelfs nog een drietal werken verkocht! Naast deze wisselexposities was er ook nog de
tentoonstelling "Redders en Reddingen rondom het Lauwersmeer" samengesteld door
enkele enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden te bewonderen. Op 1 november sloot
het museum haar deuren. Tot slot hadden we op 14 november j.l een gezellige avond
georganiseerd voor alle mensen die dit jaar hadden meegeholpen. Ook waren er cursisten
van Teun Visser aanwezig. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het
seizoen waardig afgesloten.
Momenteel wordt er al weer druk gewerkt aan de tentoonstelling van volgend jaar. Deze
zal helemaal in het teken staan van de afsluiting van de Lauwerszee, volgend jaar precies
35 jaar geleden. Het leek ons een goede zaak om hier eens bij stil te staan. De afsluiting
had immers voor Zoutkamp behoorlijk ingrijpende gevolgen.
Hoe het allemaal gaat worden, weten we nog niet precies. We gaan in elk geval proberen
weer te geven hoe de afsluiting werd beleefd in ons dorp.......
Ook de verdere ontwikkeling van het Lauwersmeergebied zal worden belicht, en er zal een
enorme maqette van het hele Lauwersmeergebied worden tentoongesteld. Ook is er
genoeg foto en film materiaal van zowel voor als van na de afsluiting aanwezig bij diverse
amateur historici. We zullen ons best doen om een zo duidelijk mogelijk beeld van het hele
gebeuren weer te geven. Hoe het allemaal uitpakt , zien we volgend jaar..
Op bestuurlijk niveau is er ook het een en ander gebeurd. Jelle Settelaar is het bestuur
komen versterken. Jelle zal het beheer van de collectie op zich nemen. Ook is het bestuur
nog steeds op zoek naar een secretaris. Er zijn al enkele mensen benaderd, echter zonder
resultaat. Dus mocht er iemand zijn, die bij het lezen van dit artikel zich aangesproken
gaat voelen, niet mee rond gaan lopen, gelijk even bellen!
Tot slot nog nieuws van de Z.K. 4
Het schip gaat binnenkort in dok bij Dries, wanneer precies is nog onbekend. Dikkie
Bakker heeft nieuwe registratienumers gemaakt. Deze zullen tijdens de dokbeurt op het
schip worden gelast. Het bestuur heeft Eppo Lukkien bereid gevonden om alle zaken rond
de Z.K.4 in goede banen te leiden. Dat houdt ondermeer in dat hij om eens iets te noemen
elke week even de motor laat draaien, maar ook dat hij de werkzaamheden aan boord,
zondig met behulp van vrijwilligers coördineert
Zoals U kunt lezen gebeurt er altijd wel iets rondom ons museum. We zullen proberen om
U via de schudzeef zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle museumzaken.
Mocht U tevens bereid zijn om mee te draaien in de steeds groter wordende groep
vrijwilligers, dan kan dat natuurlijk altijd
Even een praatje met een van de bestuursleden is al wel voldoende.
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Nieuws uit de bibliotheek
Nieuwe boeken
Austin, L
Bevrijdend licht
Grunberg, A
De asielzoeker
Hannah, K
In het daglicht
Mulder,T
Gevaarlijk ijs
Lescroart, J
De woekeraar
Shilds, C
Tenzij
Thoene, B en B Eerste licht
629.31
629.79

historische roman
psychologische roman
psychologische roman
oorlogsroman
thriller

Johnson, B Fondue
Fleetwood, J Wraps, crepes etc.

Nieuwe jeugdboeken
A
Grolik, M
Een boek vol ridderverhaalen
C
Hooper, M Black-out
AP
Kromhout, R Kleine Ezel en de oppas
AK
Kromhout, R Meester Max en de minimonsters in het donkere bos
AK
Kuyper, S
Robin op het ijs
C
Oomen, F Hoe overleef ik een gebroken hart?
B
Reef, O
Buikpijnsommen
J 095.1
AJ 599.5
J 638.4

Jamai: van auditie tot finale
Pirotta, S
Mijn eerste boek over tanden
Jongh, M de Groene vingers

Gewijzigde openingstijden
De maandag openstelling komt te vervallen. De bibliotheek is vanaf 1 januari 2004
geopend op donderdag van 14.30-17.30 uur en 18.00-19.30 uur.
Gewijzigde tarieven
Jeugd 16/17 jaar
€ 15,00
Volwassenen 18 tot 65 jaar€ 31,50
Volwassenen vanaf 65 jaar€ 26,50
Aanvragen en reserveren € 0,50
Bibliotheek gesloten
Donderdag 26 december, maandag 29 december en donderdag 1 januari 2004.
Tot ziens in de bibliotheek

Ledenvergadering ijsbaanvereniging "De Eensgezindheid"
Op vrijdag 12 dec j.l. vond de ledenvergadering plaats van onze ijsbaanvereniging.
Aanwezig waren 7 leden van het bestuur en 3 leden. De voorzitter opende zijn voorwoord
met als thema de redelijke winter waarin prima geschaatst kon worden. De verslagen van
zowel de secretaris als de penningmeester werden goedgekeurd. Opmerkelijk in het
verhaal van de penning meester was dat de vereniging er in vergelijking met afgelopen
jaar 6 EURO op vooruit is geboerd. De nieuwe kascomissieleden zijn dit jaar D.Lukkien,
E.Nienhuis. De eerste reserve is P.Postma.
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Bij de bestuurs verkiezing waren J.Rienks, T.Visser en P.Lukkien aftredend en
herkiesbaar. Allen werden met grote overmacht van stemmen herkozen voor de periode
van 4 jaar.
Een ander punt van de vergadering was de ijsbaan. Dit jaar kan er niet geschaatst
worden, en er wordt ook geen contributie opgehaald. Reden hiervan, is dat de ijsbaan
wordt opgeknapt.
Na de kerst wordt het oude clubgebouw afgebroken. Het nieuwe clubgebouw zal worden
gerealiseerd beneden bij de ijsbaan. er waren 4 punten bij de rondvraag.
Op de vraag of er deze winter geschaatst kan worden luid het antwoord: Ja dat kan op de
gracht. De ijsbaan verening zal de gracht sneeuw vrij houden.
Op de vraag of er een schaats agenda uit wordt gegeven in de schudzeef was het
antwoord positief. Gebeurt normaal gesproken altijd.
H.van Oosterom en K.Loonstra zijn op de vergadering geweest van het gewest. Ze
hebben afscheid genomen van de Heer van de Grampel.
Om 22.30 sloot de voorzitter de vergadering en werd er nog even nagezeten.

Kerkdiensten Verenigde Protestantse Kerk Zoutkamp
21 december
09.30 uur
Ds. Van Slooten (org. R. Huizinga), Oude kerk
14.30 uur
Ds. Urgert, Ulrum (org. Mevr. G. Nienhuis)
24 december
Kerstnachtdienst
23.00 uur
Ds. Van Slooten (org. Sj. de Wind)
M.m.v. het Christelijk Vrouwenkoor.
25 december
1e Kerstdag
10.00 uur
Ds. Van Slooten (org. R. Huizinga)
Gezinsdienst m.m.v. het Kinderkoor
26 december
2e Kerstdag
10.00 uur
Ds. Van Slooten (org. Sj. de Wind)
M.m.v. het Christelijk Zoutkamper Mannenkoor
28 december
09.30 uur
Ds. Van Slooten (org. R. Huizinga)
Collecten: 1e kerk, 2e A.K.A.
31 december
Oudejaarsdag
19.30 uur
Ds. van Slooten (org. Sj. de Wind)
4 januari 2004
09.30 uur
Dhr. Brontsema, Ulrum (org. Sj. de Wind)
14.30 uur
Ds. De Pee, Dokkum (org. R.Huizinga)
11 januari
09.30 uur

Ds. Van Slooten (org. R. Huizinga)
Ds. Kolk, Surhuisterveen (org. Sj. de Wind)
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Toneelvereniging "Dukdalf"
Noteer alvast in uw agenda:
Toneelvereniging “Dukdalf” heeft haar jaarlijkse uitvoering gepland op:
21 februari en 28 februari 2004

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp i.o.
Een groepje “senioren” in ons dorp heeft zich bereid verklaard om zitting te nemen in een
nieuw op te richten Stichting Welzijn Ouderen (SWO). De directe aanleiding om een SWO
te starten is de bouw van het seniorencomplex op het voormalige Heiploegterrein,
waarvan als alles goed gaat eind 2004 de eerste paal de grond in gaat.
Via de Ouderenraad kwam de vraag of er in Zoutkamp niet een groep geformeerd kon
worden van eventueel toekomstige bewoners van dit complex om mee te praten over de
bouw en inrichting. Nu is het wel leuk om mee te praten en mee te denken, maar dan moet
je wel weten waarover en op dat moment was er in het dorp nog bijna niets bekend en had
iedereen nog zo iets van "ja hoor, zal wel, eerst zien en dan geloven" en toekomstige
bewoners waren er al helemaal nog niet.
Eigenlijk was er niet veel keus, als wij als dorp niet mee deden dan werden de
beslissingen voor ons genomen en konden we achteraf alleen nog maar mopperen dat we
niets in te brengen hadden en dat er voor ons beslist werd.
Gelukkig zei iedereen die gevraagd werd vrijwel direct ja en konden we een afspraak
maken met Peter Dijkstra, beleidsmedewerker van de gemeente De Marne, om ons op de
hoogte te laten brengen van laatste stand van zaken.
Tijdens dat gesprek bleek al snel dat alleen een bewonersgroep niet voldoende was,
omdat we op die manier geen enkele status hadden en ook geen subsidie aan konden
vragen, om bijvoorbeeld al bestaande seniorencomplexen te bezoeken en
informatiemiddagen te houden, wat een Stichting Welzijn Ouderen wel kan.
Het besluit was dan ook snel genomen en vrijdag 5 december 2003 zijn we een Stichting
Welzijn Ouderen i.o. geworden. (Zoutkamp was de enige van de grote dorpen waar nog
geen SWO was.)
Voorlopig zullen wij ons bezig houden met zaken die betrekking hebben op het
seniorencomplex, zoals de inrichting en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten die
van belang zijn voor het hele dorp.
In de SWO zijn vrijwel alle verenigingen en organisaties vertegenwoordigd die de
belangen van ouderen behartigen en heeft de volgende samenstelling:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Baukje Zwart
Joke de Wit
Enne Tammens
Rense de Vries, Aly Vogel, Trijn Zijlstra, Auktje Sterkenburg,
Anja Hummelen

De volgende organisaties en verenigingen zijn o.a. in de SWO vertegenwoordigd:
ANBO, kerken, Rode Kruis, Begrafenisvereniging, Ouderenwerk, EHBO, Volksdansen,
Zwemgroep Ouderen, Maaltijdvoorziening en Ouderenraad.
Voor vragen kunt U altijd terecht bij een van onze leden.
Joke de Wit (tel. 0595-401995, e-mail j.j.de.wit@hetnet.nl)
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Zwemles rond 1950 of het lot van s.s. “Johannes”.
In het artikel over de trawlervloot van Zoutkamp rond 1930 werd vermeld dat het s.s.
“Johannes” was verkocht en voorzien van een zijschroef richting Oostmahorn was
vertrokken. Daarna liep het spoor dood. Aan het eind van dit artikeltje komen we het schip
weer tegen. .
Na de oorlog van 40/45 was iedereen arm en er waren nog maar weinig voorzieningen.
Geen kleuterschool bijvoorbeeld. Ik was 7 jaar (overloper) toen ik op de lagere school
kwam. De meester zei dat we halve wilden waren en dat klopte ook wel. We hadden altijd
gespeeld aan de waterkant of oorlogje gevoerd op het spoorterrein tegen de openbare
school (De marcherende en zingende Duitse troepen hadden ons het voorbeeld gegeven.
Ze zongen altijd “Lilie Marleen of Haidere Wietska”). We groeven loopgraven met takken
erover heen. Verneukerskoeln, noemden we die en we hoopten natuurlijk dat de
tegenpartij erin zou vallen. We verstonden echt maar nauwelijks Nederlands dat eerst
schooljaar. Het enige Nederlands dat ik tot de lagere schoolperiode hoorde was zondags
in de kerk bij ds. Lankhuizen (voor mij was dat de stem van God) en aan tafel wanneer
mijn vader uit de bijbel las of bad.
Zwemles was er ook niet bij. Dat moest ieder zelf maar leren. Onze ouders bemoeiden
zich er ook niet mee. Die hadden het veel te druk. Al jong startte je achter de dijk in de
Lutje Spui. Dat was een geul die bij hoogwater volliep (ongeveer waar nu het paadje naar
de jachthaven loopt). Eerst jezelf helemaal in de klei boetseren en dan bij opkomend water
proberen van de ene kant naar de andere te hondjekrabben. De gevorderden gingen
daarna naar de Grote Spui (die liep van de Panserdijk “tuuterdiek” naar de mond van de
jachthaven). In de Grote Spui kon je met hoogwater niet staan. Dat was dus spannend. De
grootste waaghalzen durfden dan met hoogwater van de ene oever naar de andere te
krabben. Had je het hondjekrabben onder de knie dan probeerde je langzaam de
schoolslag. Een echte mooie slag kreeg je niet op deze manier. Dat zal duidelijk zijn.
Wanneer het na schooltijd laagwater was gingen we naar Keelns of Rusland. Dat is de
plek waar nu de graandrogerij staat en waar vroeger Piet van Wolke (Piet Visser) een
nettenschuurtje had. Naast het nettenschuurtje werd er omgekleed en daar was
zwemwater in alle dieptes voorhanden om de lessen voort te zetten. In een van die jaren
vertelde de meester ons dat de mensen in Rusland de gehele winter doorzwommen, ja
zelfs gaten in het ijs kapten. Dat zou erg gezond zijn. Mijn broer Jan en ik besloten dit ook
te doen. We hebben het volgehouden tot begin december. Aan het koude water raakte je
wel gewend, maar om bij regen en storm in je blootje naast het schuurtje te gaan staan
was teveel gevraagd. Was je wat verder gevorderd in de zwemkunst dan liepen we vaak
over grote betonblokken naar het einde van de kaaimuur (tegenover Rostrum). Daar lag
toen jarenlang het verroeste s.s. “Johannes”, waarna het is gesloopt. Of het schip ooit
verder dan Oostmahorn is gekomen of later is teruggekeerd, weet ik niet. Misschien dat
een oud visserman (Roelf Oostindien?) dat nog weet. Laat hij in dat geval contact
opnemen met iemand van de redactie. Vanaf de kop en de brug van de Johannes kon je
prachtig duiken en springen. In een van die zomers kon Jan net een beetje
hondjekrabben. Hij zei dan tegen de grotere jongens (w.o Hennie Volbeda, Dirk Ozinga,
Jan Visser enz.): ‘’Gooi mie der moar ien. As ik verzoep is tjoen schuld’’. Ze pakten Jan
dan bij de kop en de kont en slingerden hem zo vanaf het schip of vanaf de kaai het
Reitdiep in. Hij is altijd nog weer proestend en krabbend aan de kant gekomen. Jan was
niet zo bang. Hij heeft zich ook eens op de trappen van de dijk door Tonnie Hoogebrugge
een kies laten trekken. Met een knijptang! Natuurlijk temidden van veel publiek. Het is
trouwens wel goed met mijn broer afgelopen. Hij is thans een brave huisvader in Amerika.
Het duiken van de kop van een schip is trouwens zo oud als de weg naar Rome. Van mijn
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beide ooms, Ies Nienhuis (leeft nog en woont in Loppersum als oud molenaar naast de
molen) en Fre Nienhuis (ex. Rijkswaterstaat en enige jaren geleden overleden) hoorde ik
dat zij omstreeks 1925 altijd van de kop van de “IJsbrand Pieter” afdoken. Volgens hen
stak de kop van die trawler boven de zeedijk uit wanneer zij binnenlag. Misschien is dit
een beetje visserslatijn, maar we moeten wel bedenken dat de zeedijken toen nog een
stuk lager waren. Wanneer we een hele middag hadden gezwommen gingen we ’s avonds
nog naar de grote sluis om daar een beetje te gaan showspringen en duiken. Tegen half
acht was er altijd veel volk daar om te wachten op de badboot(‘’Brakzand”) die tegen die
tijd aankwam. Er was nog geen TV en dus geen half acht of acht uur journaal. Het
hooggeeerd publiek stond dan op de sluis en op de dijk naar onze capriolen te kijken. Hoe
hoger, hoe mooier. Soms dook of sprong je met iemand op de rug. Nu mag het niet meer,
maar tot voor enkele jaren terug zag je de jeugd nog steeds in de sluis zwemmen en
springen. Bij de dijk stonden dan ook altijd enkele Marnedienstbussen te wachten met
chauffeurs zoals bijv. Maarten Benes, Lammert Spanninga, Gerrit van Bruggen of de
gebroeders Dijkstra. Zodra het aankomstsignaal van de badboot had geklonken begaven
alle toeschouwers zich naar de trappen en vormden zo een cordon waartussen de
badgasten door moesten lopen. Op zondagen vooral was het soms zwart van de mensen.
Vanaf de voorkant van de trap tot op het korte hoofd hadden de mensen zich opgesteld.
Eigenlijk was het best genant voor de badgasten, want er werden wel eens opmerkingen
over hun uiterlijk of kleur gemaakt. Jo Bottema kwam in die tijd met een ijscokar bij de dijk
te staan. De opgeschoten jongens die al wat verdienden lagen dan in het weekend bij
mooi weer tegen de dijk aan en riepen dan bijv.”Buus, ain chocodips”. Jo Bottema gooide
ze dan zo een ijsje toe. Wij keken er stikjaloers naar, want wij kregen alleen ranja en een
ijsje wanneer we een schoolreisje hadden. Wat een verschil met het leven van de jeugd
van nu. Een paar weken geleden viel me dat nog weer bijzonder op. Toen hadden we nl.
met St. Maarten 5 jongens aan de deur waarbij een van hen met zijn mobieltje zijn moeder
opbelde om te zeggen dat hij wat later thuis zou komen. Waarvan akte!
Hendrik Nienhuis.
13/12/2003.

De koren -en Pelmolen.
In 1852 werd in Zoutkamp een molen gebouwd op het Molendijkje.
De opdrachtgever was meester Medum,die sinds 1825 onderwijzer was aan de openbare
Lagere school.
Meester Medum had een erfenis gekregen en wilde dit vastleggen in de bouw van een
molen.
Hij heeft de molen nog zien proefdraaien,maar overleed al gauw na de voltooiing.
De laatste eigenaar van de molen was de heer O.Nienhuis,Nienhuis zijn grootvader had
een molen in Hornhuizen en zijn vader kocht de molen in Zoutkamp.Toen deze in 1932
overleed erfde O. Nienhuis de molen.
Bijzonderheden: Na een droeve gebeurtenis stond de molen in rouwstand dat wil zeggen
een van de wieken stond dan even voorbij loodrecht naar beneden.
Vreugdestand was: even voor loodrecht.
De molen was een Koren en Pelmolen.Het koren werd in het gat van de molensteen
gegooid en door de grote snelheid gemalen.
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Gort werd op de molensteen gegooid,door de snelheid naar de rand gedreven en door de
ribbels aan de kant gepeld.
Het meel werd of naar de beurs in Groningen gebracht of verkocht aan particuliere klanten
als bakkers en boeren.
Op 7 september 1933 vierde de openbare lagere school haar 60 jarig bestaan.
Ter ere hiervan werd die dag een groot feest gehouden.
s'Morgens was er een optocht die zou beginnen bij hotel Lemstra ( nu HCR "Reitdiep").Er
waren al veel mensen op de been.De heer Nienhuis kreeg van de heer Postema (toen de
bakker van Zoutkamp) het verzoek om wat meel te maken.
Maar omdat het windstil weer was besloot Nienhuis de petroleummotor te gebruiken,deze
wilde na lang proberen maar niet aanslaan en daarom maakte Nienhuis het buisje onder
de motor schoon.
Toen hij die eruit haalde ontsnapte er petroleum en petroleumgassen. De molen stond
binnen korte tijd in lichte laaie.Nienhuis kon zelf op tijd ontsnappen.Hij rende naar smid
Kerkstra,maar toen ze samen terug renden zagen ze dat blussen een onbegonnen zaak
was.
Nienhuis wilde nog naar boven om zijn papieren op te halen,maar moest halverwege de
trap weer terug.
De brandweer kwam ook niet opdagen,omdat die onderweg een ongelukje hadden gehad
en bij Niekerk in de sloot zat.
De grote brand had natuurlijk veel toeschouwers.
De molen is bijna geheel afgebrand en is in al zijn glorie nooit weer hersteld, wat eigenlijk
heel jammer is voor Zoutkamp .
De molen heeft gestaan op de Molendijk,achter het Dorpsplein.
Bronnen:Groninger Archieven - Groninger Courant van donderdag 7 September 1933.
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