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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 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt, Enne Tammens en Johan 
Kamstra. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 22 mei. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 12 mei. 
 
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. 

 
 

Agenda 
 

 
Vrij. 30 april Koninginnedag. Diverse activiteiten. Aanvang: 10.00 uur.  

Lokatie: Dorpsplein 
Do. 13 en vrij. 14 mei Stratenvolleybaltoernooi. Aanvang: 19.00 uur.  

Lokatie: sportcomplex De Toerkamp. 
Wo. 19 mei Jaarvergadering Speeltuinvereniging De Regenboog. 

Aanvang: 20.00 uur. Lokatie: De Deurenloods. 
Vrij. 21 mei Oud papier 
27 t/m 31 mei Pinksterfeesten. Het programma vindt u elders in deze Schudzeef. 
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Het leven gaat voort – deel 15 
Als ze voor het net lagen en Reeuwerd, tussen de streken door, de reeds binnengehaalde 
garnalen zeefde en kookte in het gietijzeren kookpotje, waaronder lange turf werd gestookt en 
Jannus aan het roer stond, dacht hij er vaak over na hoe weinig verandering er plaats vond met de 
garnalenvisserij.  
Er was geen vooruitgang. Wel kwamen er steeds meer boten bij en er waren vissers, die plannen 
hadden voor grotere schepen, waarmee ze tot in de diepe zeegaten tussen de Waddeneilanden 
konden vissen. Met twee netten. 
Er was een garnalendrogerij gekomen. De garnalen die door de zeef vielen en voorheen 
overboord werden geschept, bewaarden de vissers nu in manden, ongekookt. Ze leverden ze af in 
een praam van de drogerij, die klaar lag aan de buitenkant van de Waterschapssluis. 
De garnalen werden over geperforeerde platen door hete lucht zo gedroogd, totdat ze verpulverd 
konden worden. Van de drogerij werden de garnalen naar fabrieken voor veevoer verzonden. Er 
waren vissers, die ermee begonnen waren, de afval garnalen zoveel mogelijk aan boord te koken, 
nadat ze klaar waren met de pellers en zouters. Ze lieten vlakke, houten stellages bouwen op de 
helling, wat vroeger de schelpen opslagplaats van de kalkoven was, daar strooiden ze de garnalen 
op uit. 
Ze werden door de zon gedroogd, maar door andere vissers werden de garnalen op zeildoeken te 
drogen gelegd, of uitgespreid op de stenen glooiing van de dijk, tussen de Provinciale- en de 
Waterschapssluis. 
De vrouwen van de vissers zagen er op toe, dat de garnalen van tijd tot tijd werden doorgeharkt 
om een gelijkmatige droging te bevorderen. 
De door de vissers gedroogde garnalen werden aan de houder van de drogerij verkocht. 
Zodoende werd het wekelijkse besomminggeld verhoogd. 
 

Dani 
 

Koninginnedag - 30 april 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is, willen wij ook dit jaar om 10.00 uur beginnen met het hijsen van de 
Nederlandse driekleur. Daarna komt het zingen van het Nederlandse volkslied. Deze keer onder 
begeleiding van Sjaak de Wind op het orgel. 
Aansluitend willen wij enige vaderlandse liederen zingen aan de hand van stencils die we gaan 
uitdelen. Dit worden eenvoudige meezingers. 
Als het weer het toelaat, willen we een orgel op het kerkplein neerzetten met voldoende volume. 
En natuurlijk mogen we weer even proeven van het oud-Hollandse oranjebitter. 
Als ieder een goed humeur en een goede stem meebrengt, dan zal dit vast een succes zijn. 
We rekenen op een goede opkomst. 
 

Groet, Dorpsbelangen 
 

Seniorenvaartocht 55+ Soltcamper Rill 
Het is de bedoeling dat de vaartocht van de W.S.V. Soltcamper Rill weer in ere wordt hersteld. 
De vaarroute, die waarchijnlijk eind mei plaats vindt, gaat via het Reitdiep, Kommerzijlsterriet, 
Aduarderdiep terug via het Reitdiep naar Zoutkamp. In Aduarderzijl zal een stop worden gemaakt. 
De verzorging vindt plaats op de aanwezige schepen. De bedoeling is om in de namiddag terug te 
zijn. 
Belangstellenden die mee willen varen kunnen zich opgeven bij: 
H. Wijbenga-Horneman, penningmeester W.S.V. Soltcamper Rill, tel. 402600 of 
R. de Vries, bestuurslid ANBO, tel. 402068. 
 

Oud papier 
In de maand maart is er 8500 kilo oud papier opgehaald. 
Attentie: In de maand mei komen we een week eerder. Dus niet op 28 mei, maar op 21 mei. 
Bedankt voor uw medewerking.  
De oud papier-ophalers 
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Gezocht!!!! 
In de periode van 11 juli t/m 22 augustus 2004 (6 weken in delen van 1 week): 
Enthousiaste jongeren die zin hebbben in een sportieve, creatieve en gezellige week, waarin je 
zinvol CHristelijk recreatiewerk doet voor alle leeftijden in de prachtige omgeving van Lauwersoog!! 
Lijkt het je wat? Of heb je vragen?? 
Bel dan gerust met: 
Mevr. A. Bolt, 0595-502150 of mevr. H. Heeringa 0519-321257. 
 

Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp i.o. 
Verslag informatie middag op 31 maart 

 

Deze middag werd door de Stichting Welzijn Ouderen georganiseerd, omdat wij merkten dat er 
veel vragen waren over het te bouwen seniorencomplex. De heren Zorge, Kramer en Dijkstra 
waren bereid om deze middag te vertellen over de huidige stand van zaken.  
Hoewel wij wisten dat er nog geen concrete plannen waren (geen tekening), vonden wij het toch 
nuttig om deze middag te organiseren en de opkomst was groot. Wij mochten zo’n 75 
belangstellenden welkom heten. 
De heer Zorge, wethouder van gemeente De Marne, kreeg als eerste het woord. Met het vrijkomen 
van het Heiploeg terrein is er een plek vrijgekomen die beeldbepalend is voor Zoutkamp en daar 
zal bij de invulling van het terrein rekening mee gehouden worden. Het seniorencomplex zal 
gebouwd worden op de plek waar nu transportbedrijf Visser staat.  
De woningen vallen onder de sociale woningbouw en er zullen huur- en koopwoningen gebouwd 
worden. De gemeente is inmiddels eigenaar van de grond en het bestemmingsplan wordt nu 
opgesteld. Bouwstichting Wierden en Borgen zal het complex gaan bouwen. 
De volgende spreker is de heer Kramer, directeur van bouwstichting Wierden en Borgen. 
Hij begrijpt dat de aanwezigen graag tekeningen hadden gezien, maar ook al is daar in dit stadium 
nog geen sprake van wil hij toch graag onze mening horen. 
Er zijn voorlopig 22 appartementen gepland, onderverdeeld in koop en huur. De huizen worden 
gebouwd volgens het seniorenlabel en zijn dus volledig rolstoeltoegankelijk. De indeling is als 
volgt: ruime woonkamer, keuken (meestal gedeeltelijk open), twee slaapkamers waarvan één groot 
genoeg voor een rolstoel, dito badkamer, een inpandige bergruimte met plaats voor een 
wasmachine en een gemeenschappelijke ruimte voor fietsen etc. 
Koopprijzen zijn nog niet te geven, maar de huur blijft in ieder geval onder de huursubsidiegrens. 
De oplevering zal zeker niet voor medio 2006 zijn en dan nog alleen als alles meezit. 
De toewijzing gaat niet via de indicatiecommissie, maar gebeurt door Wierden en Borgen zelf. Wel 
wordt er rekening gehouden met de omstandigheden en met wat voor woning men achterlaat. 
Als laatste komt de heer Dijkstra, beleidsmedewerker ouderen van gemeente De Marne aan het 
woord. Hij vertelt over de zorg die in het complex gegeven kan worden, zodat men zo lang 
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. 
De gemeenschappelijke ruimte zal plaats kunnen bieden aan bijvoorbeeld een zogenaamde 
steunstee, waar men terecht kan voor alle mogelijke vragen op het gebied van zorg. De inrichting 
van een dergelijk gemeenschappelijke ruimte is een van de taken van Stichting Welzijn Ouderen 
samen met een nog op te richten Bewonerscommissie. 
Mensen die belangstelling hebben kunnen zich vanaf heden opgeven door een inschrijfformulier 
aan te vragen bij Wierden en Borgen, tel. 050 4023750. Hier zijn geen verplichtingen aan 
verbonden.  
 

Joke de Wit, secretaris 
 

Vlooienmarkt 
Op Pinksterzaterdag is er weer een vlooienmarkt van 9.00 uur tot 16.00 uur en een vrijmarkt voor 
kinderen van 9.00 tot 12.00 uur op de Reitdiepskade. 
Opgave bij Ben van Maare, De Snik 32, tel. 0595-401739. 
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Zoutkamp rond 1950 (2) 
 

In het decembernummer heb ik iets over de jaren vijftig van de vorige eeuw verteld. Ik noemde 
toen ook de naam van mijn oom, Ies Nienhuis. Enkele weken daarna stond er in verschillende 
bladen een artikel met een foto van hem. Hij had afscheid genomen van de molen in Loppersum. 
In dat artikel memoreerde hij ook nog de brand van de Zoutkamper molen. Als jongen had dat feit 
grote indruk op hem gemaakt. Hij vertelde dat mijn vader (die toen ook nog erg jong was) de fout 
had gemaakt om water op de brandhaard te gooien in plaats van natte zakken. Door het water 
verspreidde de brandende olie zich snel verder. Mijn vader was toen in paniek om hulp naar smid 
Kerkstra gerend. Tevergeefs. De naam smid Kerkstra maakte allerlei herinneringen bij mij los. Het 
was daar een bijzonder hoekje. Deze echte ouderwetse dorpssmederij stond op de plaats waar nu 
Lakeside is gevestigd. Je kon er voor alles terecht. In de etalage heeft jarenlang een damesfiets 
(Gazelle) gestaan met wat accessoires (zoals een koplamp, een remblokje, een kettingkast enz. ) 
er omheen gedrapeerd. Werd er gelast in de haven, dan liep er een grote stroomkabel van de 
smederij langs de dakgoten aan de Schoolstraat naar de kop van de haven. Voor het woonhuis 
was een klein tuintje met alleen goudsbloemen (in die tijd met de leeuwenbek praktisch de enige 
bloem die in de tuintjes stond, want die bloemen waren goedkoop en zaaiden zichzelf weer). 
Aansluitend aan dat tuintje stond op de hoek van het Molendijkje een wit gepleisterd huis, waarin 
volgens mijn eerste herinnering oude Heidema (voorzien van een lange, grijze baard) en zijn 
vrouw woonden. Dit waren de grootouders van Henrikus Heidema. Jacob Heidema en zijn vrouw 
woonden toen aan de andere kant van de weg in café ‘Het Anker’. Na de oude Heidema’s heeft 
Hendrik Blom in dat huis gewoond en tot de afbraak Rieks Boersma (Kappi). Verder op het dijkje 
stond onder 2 grote eikenbomen een klein, donker huisje, half op de dijk en half in de dijk 
gebouwd. Hierin woonde ‘bakker’ Hein met zijn gezin. Vervolgens onder aan het dijkje 2 kleine 
huisjes. In het ene huisje heeft jarenlang wed. Rillema (Gerard Bakker zijn opoe) gewoond en in 
het andere wed. Krook (soms met veel kleinkinderen die in Zoutkamp naar school gingen, omdat 
hun ouders een binnenschip hadden. Een van die kleinkinderen is Gre, Wieger Bolt zijn vrouw). 
Die huisjes waren klein, donker en hadden af en toe veel overlast van water. Vervolgens kwam de 
maalderij van mijn vader. Daarnaast de bakkerij van Louwe Ozinga met er tegen aan ook een laag 
huisje, waarin eerst lange Jan Koning heeft gewoond en daarna Roelf Frik. In het huisje daarnaast 
woonde Job Zeeman en dan kwam de familie Brands. Terug richting dorpsplein had je dan eerst 
de bakkerswinkel van Ozinga met schuin daarvoor de werkplaats van Dorst. Rinus Dorst was een 
van die kleurrijke dorpsmiddenstanders, zoals je vroeger veel meer had dan tegenwoordig. ’Op 
Soltkamp’ waren nog 2 van dergelijke figuren. Martens, electricien/dakbedekker, die zomer en 
winter blote, ongewassen voeten in de klompen had. Vervolgens Jan Oorlog (Jan Stoutmeijer), de 
schilder. Van mijn vader hoorde ik eens een mooie anekdote over deze mensen. Het 
schoolbestuur had een nieuw hoofd benoemd. Deze meesters woonden in het huis van Woddema. 
Jan Oorlog moest de boel maar een beetje opknappen. Op dag 1 kwam derhalve Jan zijn vreemde 
theorieën verkondigen. Op dag 2 deed de lamp in de keuken het niet. Martens geroepen. Die trok 
in de keuken zijn klompen uit en ging met zijn vieze poten op de keukentafel staan om het euvel te 
verhelpen. ’s Avonds moet de hoofdmeester aan zijn vrouw hebben gevraagd: ‘Zouden er in dit 
dorp ook nog normale mensen wonen?’ Rinus Dorst kon bijna alles maken. Bij een probleem 
krabde hij zich eens achter het oor (waarnaast een vetbobbeltje zat), stak een nieuwe Miss Blanch 
sigaret op en zei: ’Even kiek’n, even denk’n’. Hij kwam er bijna altijd uit. Dat volk stuurde ook bijna 
nooit een rekening. Toen wij gingen trouwen kochten we een wasmachine bij Dorst. Hij kwam met 
een folder; je zocht een machine uit; de machine werd geleverd en dat was het dan. Na enige tijd 
vroeg ik om de rekening. En ja, op een avond kwam Dorst eraan in zijn ‘oetlooppak’ (dat waren 
kleren tussen het zondagse pak en de werkplunje in). 
Na 2 koppen koffie vroeg ik naar de rekening. ‘Oh ja, dat ha ‘k ja hoast vergeet’n’ was het 
antwoord. Zo ging dat werkelijk. In de werkplaats bij Dorst lag zo op het oog alles door elkaar, 
maar hij kon alles vinden. En overal lagen lege Miss Blanch sigarettendoosjes. Naast de familie 
Dorst had je kapper Huisman (later Zwart) en daarnaast bakker De Vries (de vader van Lien 
Horneman). Daarmee was de cirkel rond, want tegenover bakker De Vries was dan de smederij 
van Kerkstra. Mijn vader noemde zijn 2 bakkersburen altijd: ‘Bakker Louw en bakker Jan’, terwijl hij 
de andere 2 bakkers gewoon bakker Baas en bakker Bolt noemde. Waarom weet ik eigenlijk niet. 
Eerst had je ook nog bakker Pot. Dat waren dus 5 bakkers in een klein dorp als Zoutkamp. Smid 
Kerkstra had een oudijzerbult achter de maalderij van mijn vader. Mijn schoolvriend Egge Hein en 
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ik wisten dat precies omdat wij daar vaak speelden. Zo nu en dan namen wij wat van dat ijzer en 
brachten dat naar ijzerhandel Bol. Daarvoor kregen we dan 1 of 2 cent. We gingen daarmee naar 
café Bol (De vader van Sjoerds Weike) aan de overkant van de Dorpsstraat. Daar hing een 
toffeeautomaat. Voor 1 cent kreeg je 2 toffees of toverballen. Op een zekere dag tegen Oud en 
Nieuw kregen we het idee voor een grotere kraak. We pikten wat meer oud ijzer en kregen 
daarvoor 1 dubbeltje. Met dat dubbeltje gingen we brutaalweg terug naar smid Kerkstra en kochten 
daarvoor een portie carbid. Nu konden we ook met een carbidbus gaan knappen. Voetzoekers en 
vuurpijlen waren onbetaalbaar in die tijd. We besloten om bij het station te gaan knapbussen. In 
het dorp zou het opvallen. Toen we ’s avond thuiskwamen stonken we echter vreselijk naar carbid. 
Eerst probeerden we onze ouders nog wijs te maken dat we bij andere jongens hadden gestaan, 
maar we vielen snel door de mand. De volgende morgen moesten we met onze vaders bij Kerkstra 
onze zonden opbiechten. Die dreigde met de politie en met de gevangenis waar we brood met 
spinnen te eten zouden krijgen enz. enz. We waren in een keer genezen. Later hebben onze 
ouders en Kerkstra er misschien wel om gelachen, maar het werkte wel. Ik moet ook altijd een 
beetje glimlachen wanneer men zegt dat de jeugd thans zo veel slechter is dan vroeger. Onzin. Wij 
hadden misschien wel wat meer ontzag voor de politie en andere notabelen, maar verder is er 
weinig nieuws onder de zon. 
 

Hendrik Nienhuis 
19/3/2004 

 
 

INGEZONDEN MEDEDELING 
 

De VVV zoekt een Assistent-informatiemedewerker (m/v)  

voor de vestiging in Zoutkamp, in de vakantieperiode 

 
In aanmerking komen personen vanaf plm. 17 jaar die goede contactuele eigenschappen hebben, 

representatief zijn, bij voorkeur kunnen werken met de pc en bekend zijn met het Marnegebied. 

 

De VVV Lauwersmeer-Oost verschaft informatie over en houdt zich bezig met de promotie van 

toerisme en recreatie in De Marne. In Zoutkamp, in het Visserijmuseum, is het kantoor en een 

informatiebalie gevestigd. 

  

VVV Lauwersmeer-Oost, Reitdiepskade 11, Zoutkamp 
Tel. 0595.401957 

www.vvv-lauwersmeer.nl 
 
 
 

Nieuws van het Wandelfront 
Zo goed als het jaar 2003 is begonnen, zo slecht begon voor ons het jaar 2004. Om te beginnen is 
op 8 januari mijn moeder plotseling overleden. Na dit verlies een beetje verwerkt te hebben, keken 
we uit naar de geboorte van ons eerste kleinkind. Miranda, mijn tweede dochter, was in blijde 
verwachting en de baby zou in mei geboren worden. Wij zeiden tegen elkaar: “Gelukkig heeft oma 
het goede nieuws nog meegekregen.” Echter, op 31 maart werd onze kleinzoon Julian levenloos 
geboren. Wat er dan door je heen gaat, is met geen pen te beschrijven, zo erg…Wij hebben met 
elkaar droevige weken achter ons, maar samen zijn we sterk en proberen we zo goed als dat 
mogelijk is, uit te kijken naar betere tijden. 
Wat het wandelen betreft, Siena moet geopereerd worden. Ze heeft hierna een lange 
herstelperiode nodig. Dus Nijmegen gaat dit jaar ook niet door. 
 

Anja Woddema (schrijver), Tieneke en Siena
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Speeltuin nieuws 

Op zaterdag 9 april jongstleden heeft het bestuur, geholpen door een aantal enthousiaste 
vrijwilligers (Jan Toxopeus, Geert de Vries en kinderen), de speeltuin weer klaar gemaakt voor een 
nieuw speeltuin seizoen en gelijk maar, zonder officiële plichtplegingen, geopend. Er is nieuw 
schors onder de schommels en in het schip gebracht en de voorraad speelzand rondom het schip 
is weer aangevuld. De schommels hangen weer en ook de kabelbaan is aan een test onderworpen 
door onze kabelbaan tester Jelte Toxopeus jr. Vrijwilligers hartelijke dank en we hopen in de 
toekomst weer een beroep op jullie te mogen doen. Ook onze dependance aan de Schans is 
opgeknapt (bedankt Roelf voor het in de verf zetten van de boel). Echter, door de 
rioleringswerkzaamheden is op dit moment (15 april) alleen de schommel en de wip-wap te 
gebruiken. We gaan er van uit dat de aannemer straks de boel weer netjes en speelklaar 
achterlaat. 
Voor dit jaar willen we een schommelzitje gaan aanschaffen, geschikt voor kinderen die nog niet 
zelfstandig op een schommel kunnen zitten. Op deze manier kunnen onze jongste leden ook 
gebruik maken van de speeltuin. Dit zitje zal een plek krijgen in de speeltuin aan de Margrietstraat. 
Dit jaar bestaat speeltuinvereniging De Regenboog 40 jaar. We hopen hier tijdens de spelweek in 
augustus extra aandacht aan te kunnen schenken door de Speeltuin-promotiebus van de NUSO 
(= landelijke speeltuin organisatie) met allerlei attributen naar onze speeltuin te halen. De komst 
van de bus is echter nog niet zeker, omdat de subsidie voor de NUSO (net als voor meer landelijke 
organisaties en sportbonden) aanzienlijk is gedaald. Derhalve moeten we voor wat betreft de 
Speeltuin-promotiebus nog een slag om de arm houden.  
De komende maand zullen we ook weer langs komen om de contributie te innen. 
Naast de mededeling dat wij in de loop van deze of volgende maand bij u langskomen om de 
contributie te innen, wil ik u hierbij ook graag uitnodigen op onze jaarvergadering. Deze wordt 
gehouden op 19 mei a.s. om 20.00 uur in De Deurenloods aan de Reitdiepskade 1. 
 

Agenda: 
1. Opening 
2. Notulen/jaarverslag 
3. Verslag Penningmeester 
4. verslag Kascommisie 
5. Benoeming nieuw kascommisie lid 
6. Bestuursverkiezing 
· Aftredend en herkiesbaar Piet Landman. Tegenkandidaten kunnen zich tot begin van de 
vergadering melden bij een van de bestuursleden 
7. Speeltuinnieuws/ jubileumjaar 
8. Rondvraag  
9. Sluiting 
 

Het bestuur: 
 Piet Landman   (voorzitter) 
 Frederieke van Oosterom (secretaris) 
 Ibo Vaatstra   (penningmeester) 
 Miranda Bijsterveld 
 Peter Postma 
 

Bedankje 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoekjes die ik heb ontvangen 
tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Het gaat met mij nu gelukkig weer de goede kant op.  
Het doet ons goed om te weten dat veel mensen met je meeleven. 
 

Ginus en Petra Oortwijn en de kinderen 
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Bibliotheeknieuws 
 

Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek: 
 

Titel Auteur 
Voor volwassenen: 
ANWB Campinggids 2004:Nederland 
ANWB Campinggids 2004:Europa 
Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs Avontuur, Jos 
Emma Brown (historische roman) Boylan, Clare 
Onder het zink Dis, Adriaan van 
Huwelijksjaren (psychologische roman) Elstad, Anne Karin 
Dit is het begin (psychologische roman) French, Sean 
Tot het uiterste (thriller) Glaister, Lesley 
Islam, oorsprong, geloof, gebruiken Gordon, Mattew 
Nienke Kleiss,Yolande 
Een milde regen (familie roman) LaHaye, Beverly 
Absolute vrienden(spionage roman) Le Carre, John le 
Morgen is niet te laat(familie roman) Liebeek-Hoving, Ietje 
Moord in Florence(detective) Nabb,Magdalen 
De show van je leven (humoristische roman) O’Farrel, John 
Spitzen Rosenboom, Thomas 
Vermoorde onschuld (thriller) Singer, Randy 
Een korte affaire (verhalen) Slot, Pauline 
De kleur (historische roman) Tremain,Rose 
Irene trilogie (familie roman) Vreugdenhil,Mies 
Een zee van verlangen (romantische roman) Woodiwiss, Kathleen 
 

Voor de jeugd: 
Tien manieren om je ouders te versieren Adriaenssens, Peter 
Rio en de windmachine Bardill, Linard 
Naar school Baseler, Marja 
De 2e zomer van de spijkerbroek Brashares, Ann 
Het rode album Dijkzeul, Lineke 
Corbenic: de Graalburcht Fisher, Catherine 
Dreiging aan het meer Gelder, Annemarie van 
Grappigste avonturen van Donald Duck 
Helikopters Hansen, Ole Steen 
Alles komt goed Hopkins, Kathy 
Vreemde vriendinnen (Tina topper) Koss, Amy 
Fleur heeft een dikke papa Kuyper, Hans 
Titanic,scheepswrakken en gezonken schatten Malam, John 
Circus Ziezo Moekaars, Stijn 
Pak me dan Noort, Selma 
Droevige Dora Roos, Tony 
Verfspatten Tijsinger, Ellen 
Afrekening in Normandië Wiersema, Bert 
Kijk en kook Freud, Jonah 
Spelenderwijs borduren Eck-Dekkers, Roos van 
Ridders Firth, Rachel 
 
 

Gevonden 
een heren horloge op vrijdag 09-04-04 in de buurt van het "Garnaaltje". 

Inlichtingen: 
Marc Schulz 

tel. 0595-402904 of 06-10104822 
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Qu Appelle, 8 maart 2004 
 

Moi 
Het is alweer maart, de zon schijnt hier volop en ik bedenk om maar eens weer een berichtje voor 
de Schudzeef te schrijven. Ik heb al een aantal keren aan de redactie gevraagd hoevaak de 
Schudzeef uitkomt en of het op prijs gesteld wordt een verhaaltje te schrijven, maar op de een of 
andere manier wordt het niet gelezen, dus ik schrijf maar even weer en wanneer het geplaatst 
wordt weet ik niet. 
Er ligt hier nog steeds heel veel sneeuw, het is ongeveer te vergelijken met de winter van 1979 in 
Nederland. Het weer wordt iets beter, we hebben veel zon maar er ligt nog steeds heel veel 
sneeuw en soms zijn er dagen bij dat de wegen heel slecht zijn door blowing snow en sneeuw en 
ijsvorming. Philip en Anton zijn al een nacht niet thuis geweest vanwege een blizzard. Philip heeft 
op school geslapen en Anton sliep in Mc. Lean, een dorpje hier vlakbij. Het was niet vertrouwd om 
naar huis te rijden en de highway was ook afgesloten. Er gebeuren hier veel ongelukken als het 
glad is, ze hebben hier op de een of andere manier niet door dat je je snelheid moet aanpassen. Er 
liggen geregeld auto's in de ditch. 
Wij weten alles van sneeuwruimen, we doen niets anders. We zijn echt ontzettend flauw van de 
sneeuw. ‘s Winters moet je je auto uitrusten met een schep, deken, kaarsje, lucifers, zaklamp, een 
cell phone en je skidoo suit. Mocht je ergens stranden bij extreme kou dan kun je het in elk geval 
nog een poosje volhouden. 
We weten steeds beter de wegen te bewandelen waar we moeten zijn en we creëren steeds meer 
ons eigen plekje. Het kost tijd, vaak wil je veel te snel. We wennen steeds meer aan de mensen 
hier en hun manieren en zo langzamerhand ga je er zelf ook aan meedoen, denk ik. Ook Anton en 
Philip beginnen hun weg hier te vinden naar de bar. Philip is nog geen 19, maar ze weten de bars 
te vinden waar geen controle is. De leeftijd om naar de bar te kunnen is hier 19. Het is anders en 
daar moet je aan wennen. Als ze naar de bar gaan, moeten ze zorgen dat ze om een uur of half 
negen weggaan anders zijn ze te laat en kan het zijn dat ze een uur of meer in de rij moeten staan. 
Ze zijn hier heel strikt met het aantal mensen wat in de bar komt, zoveel en niet meer. Gaan er 
mensen uit, dan mogen er weer mensen bij.  
Ik heb even een poosje gewacht met schrijven. Het is nu inmiddels 22 maart en het weer wordt zo 
langzaam aan een beetje voorjaar. We juichen nog niet, maar de sneeuw dooit langzaam en de 
temperaturen zijn boven 0 overdag, soms is het zelfs 8 graden en de zon schijnt veel. 
Onze stal is net Huize Tavenier, er worden kalfjes en lammetjes geboren en iedere ochtend en 
avond hebben we een groep van ongeveer 20 herten vlakbij ons huis lopen. Ik heb geprobeerd 
foto's te maken. De jongens zijn er niet zo blij mee, de herten hebben bij de buren al 30 balen voer 
opgevreten, ze schijnen nog meer te eten dan een koe. 
Verder gaat alles zo z'n gangetje, we lezen geregeld het Nieuwsblad van het Noorden op Internet. 
Brand bij de fam. Abbas was volgens mij wereldnieuws en in Ulrum mag weer gebouwd worden.  
O ja, Bouwe was naar een beurs in Lethbridge (Alberta) en trof Louis Claassen en Lous Stiekema. 
Zo zie je maar dat wereld toch heel klein is. Het is toch leuk om bekenden te treffen, in Zuid-
Alberta wonen heel veel Nederlanders, meer dan bij ons. Hier wonen wel Nederlanders, maar niet 
zoveel op een hoop. Vinden we wel prettig. Nu moeten we met de Canadezen omgaan. 
Ik laat het hier eerst weer bij, we hebben niet zoveel nieuws op dit moment. We zijn nog druk aan 
het verbouwen en verven. Het schiet al aardig op, moet ook wel want eind mei krijgen we bezoek 
uit Nederland en dan willen we het graag klaar hebben. 
De groeten van ons allen, 
 

Tonni Rispens 
b.rispens@sasktel.net 
Tel. 001-306-699-7248 
 

Noot van de redactie: 
Vanzelfsprekend waarderen wij de inzendingen van mevr. Rispens zeer en hopen wij in de 
toekomst nog veel te van de avonturen van de familie Rispens in het verre Canada te vernemen. 



 Pagina 10 

Programma Pinksterfeesten/Vlaggetjesdag Zoutkamp 2004 
 

Donderdag 27 mei 
 16.00 - 18.00 uur Garnalen Party van gemeente De Marne en Stichting Vlaggetjesdag 
    voor genodigden. 
 

Vrijdag 28 mei 
 16.00 uur  Opening kermis met ballonnenwedstrijd 
 19.00 - 20.45 uur Voetbalwedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester 
 

Zaterdag 29 mei 
 9.00 - 17.00 uur Vlooienmarkt 
 10.00 - 12.00 uur Jurering visserschepen 
 10.30 - 17.00 uur Oude motoren 
 11.00 uur  Opening Kermis 
 12.00 - 17.00 uur Brandweer demonstratie hulpverlening 
 12.00 - 17.00 uur Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. Visserijmuseum 
 13.00 - 16.30 uur Optreden: Het Zoutkamper Smartlappenkoor, 
     Shantykoor Zulthesingers uit Nietap en 
     Nebbitsj un Rebbisj uit Hilversum 
 15.00 - 16.30 uur Wedstrijd viskisten stapelen 
 

Zondag 30 mei 
 12.00 - 17.00 uur Visshow met diverse vissoorten en oude ambachten 
 12.00 - 17.00 uur Optreden Noszelisingers uit Stadskanaal 
 12.00 - 17.00 uur Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. Visserijmuseum 
 13.00 - 16.00 uur Nettenboeten/-splitsen wedstrijd 
 13.00 - 17.00 uur Modelboten demonstratie 
 12.30 - 16.00 uur Garnalen pellen demonstratie 
 14.00 - 15.30 uur Concert m.m.v. Gospelgroep "Mission" bij nieuwe kerk 
 14.00 - 15.30 uur Garnalen pel wedstrijd voor toeristen 
 15.30 uur  Opening kermis 
 16.00 - 17.00 uur Visverkoop bij opbod (t.b.v. Visserijmuseum)  
 

Maandag 31 mei 
 9.00 - 17.00 uur Opening Jaarmarkt 
 9.00 - 10.00 uur Zangdienst o.l.v. Ds. J. van Slooten in de nieuwe kerk 
vanaf 10.00 uur  Optredens: De Piipegaeltjes Sjongers, De Garnwerder Sjanters, 
    Het Zoutkamper Smartlappenkoor, De Waddenwichter 
 10.00 uur  Opening kermis 
 10.50 uur  Bekendmaking Koninginneschip 
 11.00 - 11.30 uur presentatie "oude" Garnalenkoninginnen 
 11.00 - 16.00 uur Ford Futura Road show 
 11.30 - 15.00 uur Optreden shanty koren 
 13.00 uur  Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de 
    Garnalenkoningin (meevaren gratis, maar wel op eigen risico!) 
 13.30 uur  Afvaart vissersschepen 
 15.30 - 16.15 uur Ontvangst van de Garnalenkoningin met Hofhouding 
    Toespraak Garnalenkoningin 
 16.10 uur  Prijsuitreiking Vissersschepen 
 16.20 uur  Rijtoer Garnalenkoningin  
 

Oproep aan alle kinderen van Zoutkamp!!!! 
Op vrijdag 28 mei worden de pinksterfeesten en de kermis in Zoutkamp geopend door alle 
kinderen van het dorp. 
Ter gelegenheid hiervan organiseert Stichting Vlaggetjesdag een ballonnenwedstrijd. 
Wij nodigen jullie uit om allemaal mee te doen met de wedstrijd. 
De wedstrijd vindt plaats op de kermis aan de Sluisweg ter hoogte van het Bakkersplein om 16:00 
uur. Zorg dat je er op tijd bij bent om je naamkaartje in te vullen en de ballonnen de lucht in te laten 
gaan. 
Aan de ballonnen wedstrijd is een prijs verbonden voor de ballon die het verst weg komt. 
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Oproep aan alle inwoners van Zoutkamp 
Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp zoekt voor de diverse activiteiten betreffende het komende 
Pinksterfeest vrijwilligers. 
Om het feest netjes te laten verlopen is het bestuur net als in voorgaande jaren afhankelijk van de 
hulp van bewoners van Zoutkamp. 
Wij zoeken mensen die ons willen helpen met o.a.: 

 De verkeersregeling en plaatsing verkeersborden. 

 Plaatsing van wervingsborden 

 Aankleding van het dorp. 

 De veegploeg voor na het feest. 

 Toezicht en hulp bij op en afbouw van stands voor de markt. 
 

U kunt zich opgeven als vrijwilliger bij de volgende personen. 
Geale Postma, Kerkstraat 7, tel. 402793 (na 18:00 uur). 
Gert van den Broek, Pr. Bernhardstraat 45, tel. 402385 (na 18:00) of 402875 (jachthaven). 
Ben van Maare, De Snik 32, tel. 401739. 

Wanneer u zich wilt aanmelden als vrijwilliger, vul dan onderstaande gegevens in en geef dit aan 
een van bovenstaande personen. 
 

Naam: ..............................................................................................................................................  
 
Adres: .............................................................................................................................................  
 
Tel.: .................................................................................................................................................  
 
Eventuele voorkeur van vrijwilligers werk……………………………. ...........................................  
 
 ........................................................................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................  
 
Als u zich beschikbaar stelt als vrijwilliger voor de Pinksterfeesten 2004 bent u hierbij uitgenodigd 
voor een avond in de Kegelbaan waar wij de diverse werkzaamheden verder zullen toelichten. U 
krijgt hier nog nader bericht over. 
 
Het bestuur van Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp   
 

Stratenvolleybal 
Op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei is er weer een stratenvolleybal toernooi in Zoutkamp. Het 
evenement vindt plaats bij sportpark de Toerkamp aan de Beatrixstraat.  
Er wordt gestart om 19:00 uur. Indien het erg slecht weer is, zal geprobeerd worden om alle 
wedstrijden op één dag te houden. 
Iedereen vanaf 14 jaar en ouder kan meedoen door je op te geven bij je contactpersoon in je 
straat. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk. Je hoeft niet goed te kunnen volleyballen, want de 
gezelligheid staat bovenaan. Je hoeft ook geen lid te zijn van de sportvereniging. Als je net in het 
dorp bent komen wonen, is dit de ideale gelegenheid om de mensen uit je straat en omgeving 
beter te leren kennen. Indien je om wat voor reden zelf niet mee kunt doen, zou het leuk zijn om je 
straat aan te moedigen!! 
We hopen dat er dit jaar meer teams dan vorig jaar zullen zijn. Bij minder dan zes teams kan het 
toernooi dit jaar helaas niet doorgaan.  
We hebben dit jaar enkele andere samenvoegingen van straten gemaakt dan in het verleden. Kijk 
even goed bij wie je je moet opgeven, daar zijn dus ook wijzigingen in. Door die wijzigingen zijn 
sommige mensen nu geen contactpersoon meer, wellicht mogen we volgend jaar weer een beroep 
op deze mensen doen. 
Heb jij zin om twee avonden gezellig te sporten geef je dan op voor dinsdag 11 mei. Deelname is 
gratis. Voor vragen kun je terecht bij je contactpersoon in de straat of bij Tineke Koudenburg 0595-
402391. Tot dan! 
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De straat met daarbij de contactpersoon stratenvolleybal 2004: 
 

Combinatie gehele dorpskern, Panserweg, Stationsstraat Yvonne Veenstra, 
 Dorpsstraat 3, 0595- 402417 
 

Combinatie Wilhelminastraat, (Wolderinghstraat) Jan Hofman, 
Beatrixstraat Beatrixstraat 16, 0595-401848 
 

Combinatie Margrietstraat en Bernhardstraat Sandra de Graaf, 
 Bernhardstraat 48, 0595-401008 
 

Julianastraat, H.J. Siccemastraat en Verbindingsweg Karin Nienhuis, 
 Julianastraat 13 , 0595-402135 
 

Churchillweg en Doornbosweg  Dirk Lukkien, 
 Churchillweg 52, 0595-401913 
 

De Schans en de Vishalstraat Lianne Bolt, 
 De Schans 24, 0595-402990 
 

De Schuit Linda Toxopeus, 
 De Schuit 47, 0595- 402676 
 

De Snik Wiebe de Vries, 
 De Snik 33, 0595-402949 
 
 
 

Eurofractie SP in het geweer tegen afluisterschotels 
Persbericht van de SP, Den Haag, 9 april 2004 

 

Europarlementariër Erik Meijer (SP) heeft in Brussel aan de bel getrokken over de bouw van 22 
afluisterschotels in het Groningse Zoutkamp. Volgens Meijer wordt het belang van de privacy veel 
te achteloos aan de kant geschoven. “Zelfs de gesprekken tussen oma en kleinkinderen worden 
onderschept. Nederland wordt steeds meer een afluisterstaat.”  
De SP benadrukt dat hier geen sprake is van gericht afluisteren na een verdenking. “Niet alleen 
verdachte communicatie wordt afgetapt, maar bijna alle communicatie, dus ook babyfoons en 
telefoontjes tussen oma en haar kleinkinderen. Het idee van ‘Big Brother is watching you’ is zo 
langzamerhand realiteit geworden.”  
Meijer is ook bang dat de gegevens misbruikt gaan worden als handelswaar, bijvoorbeeld ten 
behoeve van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Dit wordt in militaire kringen al openlijk 
toegegeven. “Het afluisteren wordt op geen enkele manier gecontroleerd,” zegt Meijer. “Ik vraag 
me af hoe dat te rijmen valt met de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van de 
privacy.” 
Met het afluisterstation in Zoutkamp wordt Nederland naar verhouding het land met de grootste 
afluistercapaciteit ter wereld. Eerder was er al een hoop commotie over EU-deelname aan het 
wereldwijde afluistersysteem Echelon. Het Europees Parlement sprak daarover enkele jaren 
geleden haar afkeuring uit. De SP is bang dat we steeds verder afglijden naar een Afluisterstaat. 
“Onder het mom van terrorismebestrijding worden tegenwoordig veel te gemakkelijk grenzen 
overschreden bij het verzamelen van inlichtingen. Terwijl het rendement van dit soort 
afluisterpraktijken erg laag is, omdat terroristen uit zelfbescherming heel andere 
communicatiemiddelen gebruiken. Ondertussen blijft van enige privacy geen snars meer over.” 
Voor meer (SP - Europese invalshoek) informatie: 
Erik Meijer, 06 - 51 15 29 82 
 

Voor meer (SP Noord-Groningen = Lokale invalshoek) informatie: 
Ebel Rispens, 06 - 12 78 34 94 
En kijk op onze website: www.noordgroningen.sp.nl 
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Opening expositie Visserijmuseum 

Hans Alders, commissaris van de Konigin van de provincie Groningen, opende vrijdag 2 april j.l. de 
nieuwe expositie in het Visserijmuseum. Ruim honderd mensen gaven aan de uitnodiging gehoor 
om deze opening bij te wonen, waaronder het voltallige college van de gemeente De Marne. Aart 
Loomeijer, voorzitter van het museum heette de aanwezigen welkom en gaf een korte 
uiteenzetting over de expositie. De expositie die de naam "de thuishaven verlegd" heeft 
meegekregen, gaat over de afsluiting van de Lauwerszee, dit jaar precies 35 jaar geleden. Ook de 
verandering van de vissersvloot krijgt in deze expositie aandacht, zo worden vanaf 1935 tot 2004 
twee vissers families (Bolt, Toxopeus) gevolgd middels foto's. Zo kunnen de bezoekers een goede 
indruk krijgen van hoe de vissersvloot veranderde en de schepen steeds moderner en groter 
werden.  
Vervolgens gaf Aart Loomeijer het woord aan de heer Alders. Deze bleek goed op de hoogte te 
zijn van alles wat zich rond het museum afspeelt. Ook merkte hij op dat het hele gebeuren rond het 
museum gerund wordt door vrijwilligers. "Petje af voor deze mensen", sprak Alders. Ook had hij 
nog een verassing in petto voor het museum. Hij overhandigde het bestuur symbolisch (het 
cadeau was namelijk te groot om mee te nemen) een dieselmotor, afkomstig van een 
noodgeneratorset van het sluizencomplex te Lauwersoog. Het bestuur was hier uiteraard erg blij 
mee. In de toekomst zal deze motor in het museum te zien en te horen zijn, wat het leuke van 
deze motor is, is dat hij nog "draaiende" is. Tot grote verbazing van een ieder beklom nadat de 
heer Alders was uitgesproken, de heer Schroor uit Drachten het podium. Hij bleek een familielid te 
zijn van de eerste eigenaar van de ZK4. Hij had een compleet boekwerk van het schip gemaakt 
vanaf de bouw in 1921 tot aan de dag van vandaag. De verassing was helemaal compleet toen hij 
het betreffende boekwerk aan het museum schonk. Behoorlijk onder de indruk nam de voorzitter 
dit cadeau in ontvangst. Kennelijk leeft de ZK4 niet alleen in Zoutkamp, maar ook nog steeds bij de 
vorige eigenaren. Nadat het officiële gedeelte was afgerond, was er gelegenheid voor een hapje 
en een drankje. Dit alles vond plaats in een gezellige en ongedwongen sfeer. De catering werd 
perfect verzorgd door een aantal dames onder leiding van Lies Visser. 
Een feestelijk begin van hopelijk succesvol jaar. Aan de inzet van de groter wordende groep 
vrijwilligers en bestuursleden zal het niet liggen. Er is de afgelopen maanden keihard gewerkt en 
het resultaat mag gezien worden. 
Langs deze weg wil het museumbestuur een ieder hartelijk bedanken voor de inzet tijdens de 
opening, maar vooral ook bij het samenstellen van deze expositie. 
 

Word "vriend" van het Visserijmuseum Zoutkamp 
 

 Het gebouw staat er sinds de derde helft van de negentiende eeuw. 

 De ZK 4 ligt in het water sinds 1921. 
 
Help mee om dit unieke erfgoed te behouden en verder uit te bouwen. 
Steun het Visserijmuseum en de ZK 4. 
Voor minimaal 15 euro bent u lid van “Vrienden van het Visserijmuseum Zoutkamp”. 
U kunt dan het museum gratis bezoeken en ontvangt de Nieuwsbrief thuis. 
 
 
Naam: ......................................................................................................................................  
 
Adres: .....................................................................................................................................  
 
Woonplaats: ...........................................................................................................................  
 
Tel: ..........................................................................................................................................  
 
Stuur dit formulier op naar het Visserijmuseum Zoutkamp 
Reidiepskade 11, 9974 PJ Zoutkamp. 
Rekeningnummer : Rabobank Noordwest Groningen 31.60.24.422 
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Rampen op de Lauwerszee en het Reitdiep 

Het gebied waar tegenwoordig de mensen heen gaan om te genieten van de natuur en van 
vakantie was jaren geleden het domein van "zeeschepen".  
Stormen konden er behoorlijk huishouden, zoals blijkt uit de verhalen van een aantal zeevaarders 
die zijn opgetekend door de burgemeester van de toenmalige gemeente Ulrum.  
Op 31 januari 1877 verklaarden Jan Pieter Kramer, 26 jaar oud, schipper op het koftjalkschip "De 
Twee Gebroeders" Hendrik Meulman, 21 jaar stuurman en Jan Meins, 17 jaar, kok dat ze het 
volgende hadden beleefd.  
Op 31 januari 1877 vertrokken ze uit Zoutkamp via het Reitdiep naar Groningen.  
De vorige dag en nacht had een storm de zeedijk bij Zoutkamp vernield en het water in het 
Reitdiep was tot buitengewone hoogte opgezweept. Toen het water ongeveer een voet was 
gedaald en de wind gunstig was, werd besloten om toch te vertrekken. Door de storm waren de 
bakens die de vaargeul markeerden los geslagen. Hier en daar waren nog bakens aanwezig zodat 
men meende dat de goede route kon worden bepaald. Men kwam er echter achter dat men uit het 
vaarwater was geraakt en liet direct het anker vallen. Het was echter al te laat want het schip was 
al aan de grond gelopen. Pogingen om weer vlot te raken mislukten. Bovendien zakte het water 
vanwege het afnemende tij. Enkele ure lag het schip geheel en al droog. Er werd tot twee keer toe 
gewacht tot het vloed werd zodat pogingen konden worden ondernomen om weer vlot te komen. 
Dit mislukte en men besloot terug te gaan naar Zoutkamp om scheepstimmerman Woldringh in te 
schakelen om het schip weer vlot te krijgen. Nadat deze de situatie had opgenomen, besloot hij 
deze klus aan te nemen.  
Hij bedong dat hij niet aansprakelijk wilde worden gesteld voor eventuele schade die bij de 
werkzaamheden aan het schip zou kunnen ontstaan. Er staat niet vermeld of Woldringh het schip 
al of niet vlot heeft gekregen. Jan Balk, 29 jaar, was schipper op het koftjalkschip "Elisabeth" en 
Eisse Balk, 17 jaar, was schippersknecht. Op 11 Oktober 1881 vertrok hun schip uit Groningen 
met een lading aardappelmeel naar Gent. Ze werden met een stoomboot naar Zoutkamp gesleept 
en zouden de volgende dag door de zeesluis het ruime sop kiezen. Het stoomschip was echter 
niet in staat vanwege het slechte weer om hen buitengaats te slepen. Daarom besloot men terug 
te keren naar Zoutkamp. Op dat moment bleek dat men niet weer naar binnen kon varen.  
Dus werd besloten om met gestreken mast op zee te blijven liggen en twee ankers uit te gooien 
met daaraan 30 vadem (ongeveer 54 meter) ketting.  
Het weer werd intussen slechter zodat men genoodzaakt was om de ontwikkelingen af te wachten. 
Op 14 oktober nam de wind nog erger toe en draaide ‘s avonds om tien uur naar het noordwesten 
waardoor deze aanzwol tot een vliegende storm. Toen Jan Balk een kwartier later bezig was de 
vanglijn van de boot te laten vieren werd hij door het losraken van het roer overboord geslagen.  
Hij was echter nog net in staat om de vanglijn van de boot te grijpen en kon daardoor weer aan 
boord komen. Door het weggeslagen roer ontstond schade aan het schip en door de hoge golven 
maakte het achterste deel van het schip water. De storm bleef tot 16 oktober aanhouden. Toen 
pas kon het schip weer binnengaats worden gebracht. Drie inwoners van Zoutkamp boden aan om 
deze klus te klaren zodat verdere ongelukken en verlies van de lading kon worden voorkomen.  
En deel van de lading moest echter worden gelost voordat het schip kon worden hersteld.  
Bron: Uit de archieven van De Marne door Jannes Russchen. 
 

Absolute bodemprijzen bij Meermarkt 

Bergstra! (Foto: Jan v.d. Veen) 


