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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 24 juli. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 14 juli. 
 
Volgende verschijningsdata is: 25 september. 
  
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 
 

16 t/m 24 okt. Lichtweek. Thema : ‘Landen’. 
Za. 11 dec. Kerstmarkt. Lokatie: HCR ’t Reitdiep en Kegelbaan De Zeearend. 
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Nationaal Epilepsie Fonds 
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds – De macht van het Kleine – heeft in Zoutkamp 
532,13 euro opgebracht. 
Alle collectanten bedankt voor de inzet en de gevers voor de financiële bijdrage. 
 
 

Uitslag ballonwedstrijd koninginnedag 
 
Van de vele ballonen die deze dag zijn opgelaten hebben we weer enkele wedstrijdkaarten terug 
gekregen. De ballon die de grootste afstand heeft afgelegd was van Adrie Kiel. De ballon van Adrie 
is gevonden in Ferwert. De prijs die hij heeft gewonnen wordt een dezer dagen bij hem thuis 
bezorgd. 
Hieronder ziet u een berichtje van de vinder uit Holwerd. Hij vond de ballon van Luke Bronsema, 
die helaas niet in de prijzen is gevallen, maar wel dicht bij de winnaar in de buurt kwam. 
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Ballonnenwedstrijd 28 mei 2004  
 
Op 28 mei 2004 heeft Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp een ballonnenwedstrijd georganiseerd 
voor de opening van de kermis.  
Wij willen alle kinderen hartelijk bedanken voor hun deelname. 
 
Nu, een paar weken later, zijn de meeste kaartjes binnengekomen. Natuurlijk worden niet altijd alle 
kaartjes gevonden en daarom is besloten om nu te gaan kijken welke ballon het verste is 
gekomen. 
 
De ballon die het verste is gekomen is van Nicky Tjoelker. 
Nicky haar ballon is gevonden door de familie Koops te Hoger – Smilde. 
En hij is ook gevonden ín Hoger – Smilde. 
 
Nicky zal haar prijs thuis gebracht krijgen. De prijs is een waardebon van € 20,00 om iets leuks uit 
te zoeken bij Zijlstra’s Warenhuis. 
 

 
 
 

OUD PAPIER   OUD PAPIER   OUD PAPIER 
 
In de maand mei is er 5700 kg oud papier opgehaald. Hartelijk dank namens de oud 
papierophalers. 
 
 
 
 
 

Avondvierdaagse 2004 
De Avondvierdaagse werd dit jaar gelopen in de week van 7 t/m 11 juni, met routes van 5 en 10 
km. De weersomstandigheden waren geweldig: zon, wind en goede temperaturen, variërend van 
20 - 24 graden.  
Er waren dit jaar zo’n 330 deelnemers, met name schoolkinderen, die hun medaille en ijsje op de 
slotavond meer dan verdienden. De slotavond werd dit jaar in Zoutkamp gehouden, waar de 
deelnemers zich, over het algemeen met de handen vol bloemen, meldden bij de finish. 
Overigens kunt u ook foto’s bekijken op de site van Zoutkamp.net. Daan Oostindiën heeft de 
moeite genomen om enkele foto’s te maken. De EHBO heeft op het plakken van enkele pleisters 
na, geen schokkend werk hoeven verrichten, gelukkig maar zou ik zo zeggen. 
Hierbij bedank ik de mensen die mij, op welke wijze dan ook, deze week hebben geholpen, want 
zonder hen begin ik ook niets!!! 
Voor de mensen die volgend jaar (ook) willen meedoen, de Avondvierdaagse wordt dan gehouden 
in de week van 30 mei t/m 3 juni. 
   Grietje Mollema 
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Adreswijziging fam. Koudenburg 
Zoals de meeste mensen van Zoutkamp misschien al wel gehoord hebben, vertrekt de familie 
Koudenburg naar Assen. Vanaf 16 juli wonen we in de hoofdstad van Drenthe. Om nu niemand te 
vergeten met het sturen van adreswijzigingen hierbij onze nieuwe gegevens. 
Wij komen te wonen aan de Tymanshof 8, 9403 PJ te Assen.  
Ons telefoonnummer is 0592-375895. 
 
 

Opbrengst Handicap.nl 
(voorheen ANGO ) de collecte (maak(t) beter leven mogelijk) 

Handicap.nl hield in de week van 7 t/m 12juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met 
een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Zoutkamp was in totaal 
523,50 euro. De opbrengst van de collecte is voor mannen, vrouwen en jongeren met een 
functiebeperking, maar ook voor ouders van gehandicapte kinderen, die het ondanks de 
bestaande regelingen niet redden. Handicap.nl. dankt de vrijwilligers van Zoutkamp die deze week 
daaraan hebben meegewerkt. 
 
Contactpersoon B. Zwart-Koolstra. 
 
Dit jaar stop ik ermee als contactpersoon. 
Zijn er vrijwilligers die het volgend jaar contactpersoon van Handicap.nl willen worden ? 
U kunt zich in verbinding stellen met Baukje Zwart (tel. 401590) 
 
 

BOOTREISJE 55 PLUSSERS 
Donderdag 27 mei jl. heeft de watersportvereniging W.S.F. soltcamperrill na 7 jaar weer een 
vaarreisje georganiseerd. Gelukkig waren er ongeveer 42 personen en 7 boten die meevoeren.  
Het weer was goed, het was droog maar wel fris, maar daar werd aan boord wel voor gezorgd.  
’s Morgens om half elf zijn we vertrokken richting electra, kommerzijl, niezijl en dan naar Van 
Starkenborgkanaal. Intussen werd er goed voor de inwendige mens gezorgd, een lekker kop soep 
met broodjes, dat ging er wel in.Wij gingen verder met de 55 plussers of zoals Henk Wijbenga zei; 
de jeugd van vroeger, (dat klinkt al een stuk beter of niet!), naar Aduarderzijl waar wij verrast 
werden met koffie en gebak in de Zijlsterhoeve. Na een uurtje gezellig kletsen met elkaar gingen 
we richting ‘t Reitdiep weer naar Zoutkamp waar wij om ongeveer vijf uur arriveerden. 
Ik wil iedereen bedanken, ook de E.H.B.O. en de mensen die meegevaren hebben. Het is voor 
herhaling vatbaar en ik hoop dan op nog meer jeugd van vroeger. 
 
 Groetjes van Fam. H. Kiel. 
P.s. We hebben veel gezien o.a. ook een hele dikke Schol bij Zuidhorn????????? 
 
 

Verslag inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan “Zoutkamp 
Kanaaloever Zuid” 

 
Datum en tijd:  9 juni 2004 van 19.30 tot 21.45 u. 
Locatie: Hotel Reitdiep te Zoutkamp 
 
Wethouder W. Zorge (portefeuillehouder ruimtelijke ordening) leidt de avond in en bespreekt in het 
kort de inhoud van het bestemmingsplan. Het plan voorziet in de ontwikkeling van woningbouw in 
het gebied dat plaatselijk bekend staat als het voormalige Heiploegterrein en enkele open plekken 
ten zuiden van de Woldringhstraat. Aan de Woldringhstraat is een seniorencomplex gepland 
alsmede een hofje. 
Verder besteedt hij aandacht aan de totstandkoming van het bestemmingsplan, onder meer 
gerelateerd aan de eerder tot stand gekomen Structuurschets Zoutkamp en het Masterplan 
Zoutkamp. 



 Pagina 6 

Dhr. J. van der Velde van stedenbouwkundig bureau Vijn geeft een presentatie van vooral de 
juridische aspecten van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan waar en hoe er 
gebouwd mag worden en welk gebruik (bijvoorbeeld wonen, bedrijvigheid, etc.) plaatselijk wordt 
toegestaan.  
 
Tenslotte presenteert dhr. J. Bouwsema van Bureau Martini het beeldkwaliteitsplan voor de te 
ontwikkelen woningbouw in het gebied. Niet alleen is het van belang een goede 
stedenbouwkundige opzet van het gebied te waarborgen via het bestemmingsplan, maar er 
worden ook eisen gesteld aan het uiterlijk van de woningen om een goede samenhang te krijgen. 
Het beeldkwaliteitsplan is het instrument wat hiervoor bedoeld is. Bouwaanvragen zullen op het 
gebied van welstand aan dit plan worden getoetst. 
 
 
Na deze drie presentaties wordt ca. 20 minuten gepauzeerd. Het gedeelte na de pauze is bedoeld 
voor het stellen van vragen en discussie. Er wordt vermeld dat gedurende vier weken het 
voorontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter inzage zullen liggen, waarbij er de 
mogelijkheid bestaat zienswijzen in te dienen. 
Hieronder worden opmerkingen van insprekers weergegeven en reacties vanuit het college hierop. 
 
 
mw. Koning: Kunnen er meerdere kavels worden gekocht waarop dan slechts 1 grotere woning 
mag worden gebouwd?  
Reactie: voor enkele bouwstroken wordt bepaald dat zowel vrijstaand als 2-onder-1-kap mag 
worden gebouwd. Vanwege de stedenbouwkundige opzet en de beeldkwaliteit dienen de 
woningen wel binnen de maatvoering die het bestemmingsplan stelt te worden gebouwd. Zo 
dienen maximale bouwhoogten in acht te worden genomen en zijn er minimale afstanden tot de 
perceelsgrens. De mogelijkheid tot het bouwen van 1 grotere woning op meerdere aaneengelegen 
kavels wordt hierdoor beperkt. 
 
mw. Schuitema: Hoe is het parkeren geregeld? 
Reactie: Binnen de bestemming “Verkeers- en verblijfsdoeleinden” mag ruimte worden gecreëerd 
voor het parkeren. Het bestemmingsplan bepaalt niet waar precies en hoeveel parkeerplaatsen er 
worden gerealiseerd, maar biedt slechts de mogelijkheid. De gemeente kan dit bepalen bij de 
uitvoering van het plan. Uitgangspunt is dat er op eigen erf wordt geparkeerd, daarnaast kan er op 
straat worden geparkeerd. Op het pleintje voor het seniorencomplex zullen bezoekers straks 
kunnen parkeren. De gemeente is van oordeel dat er voldoende ruimte voor parkeren zal zijn. 
Mw. Schuitema betwijfelt dit en wijst erop dat voor de bus voldoende ruimte beschikbaar zal 
moeten zijn, zodat langs de busroute het parkeren waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn. 
 
Marga van den Broek: Wordt er ook in sociale woningbouw voorzien? 
Reactie: Op zich kan een bestemmingsplan niet bepalen of er koop- of huurwoningen komen. Dit 
hangt van woningstichting Wierden en Borgen af. Aan de Wilhelminastraat zullen 16 huurwoningen 
worden gebouwd, het ‘hofje’ zal waarschijnlijk uit huurwoningen bestaan en van de 22 
appartementen in het seniorencomplex zullen waarschijnlijk 14 te huur worden aangeboden. 
Op de vraag of er ook ruimte voor starters op de woningmarkt komt, antwoordt wethouder Zorge 
dat hier nog niet specifiek aan gedacht is maar dat dit nog overwogen zal worden. 
Op welke wijze de kavels worden uitgegeven is nog niet bekend. 
 
mw. Schuitema: Wanneer zullen de kavels worden uitgegeven en is er contingent voor 
beschikbaar? 
Reactie: Eerst zullen er kavels in het uitbreidingsplan Doornbos worden uitgegeven. Daarna staat 
het seniorencomplex op de agenda en enkele woningen in de omgeving van de Woldringhstraat. 
Na 2006 is de verdere woningbouw in het plangebied gepland. Voor al deze woningbouw is 
contingent beschikbaar. 
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dhr. Witkamp: Het uitzicht van de woningen aan de Werfstraat zal sterk worden aangetast wanneer 
het hofje zou worden gerealiseerd. Dit uitzicht is nu vrij, sinds het kantoor van Heiploeg afgebroken 
is. Hij stelt voor de locaties van het parkeerterrein en het hofje om te ruilen. 
Reactie: Dit wordt erkend, maar zoals bekend is hier al sprake geweest van dicht op de straat 
staande bebouwing.  
Vanuit de zaal wordt gereageerd dat er nu sprake van een mooi uitzicht op de oude kern vanaf de 
Hunsingosluis en zal het hofje daar afbreuk aan doen. 
 
Wethouder Zorge geeft nog aanvullende informatie over de mogelijkheid binnen het 
seniorencomplex 1000 m2 aan maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Te denken valt aan 
voorzieningen zoals een fysiotherapie-praktijk, bibliotheek en fittnessvoorzieningen. Met betrekking 
tot het laatste vinden momenteel gesprekken plaats met een serieuze gesprekspartner. 
 
dhr. Postma: De huidige peuterspeelzaal heeft nu slechte huisvesting. Is het mogelijk hiervoor 
ruimte te reserveren? 
Reactie: Dit valt binnen het begrip “maatschappelijke voorzieningen”. In die zin biedt het 
bestemmingsplan er ruimte voor. Maar het is de vraag of Wierden en Borgen hier medewerking 
aan wil verlenen. Dit is tot op heden nog niet met Wierden en Borgen besproken. 
 
Wethouder Zorge sluit de inspraakavond en bedankt eenieder voor zijn of haar komst. 
 
(Bijlagen met de planbeschrijving vindt u achterin deze Schudzeef) 
 
Voor belangstellenden ligt er een beschrijving en een plattegrond ter inzage bij de 
bibliotheek. 
 
 

Een eervolle taak 
 
Ook ik weet nu wat voor een eer het is, dat men je vraagt of je de nieuwe garnalenkoningin wilt 
worden. Verbaasd achtergelaten denk ik na over deze vraag. Maar lang heeft het niet geduurd. 
Mede door de enthousiasme van Onno (mijn man) heb ik de volgende dag gebeld met het 
antwoord: ja, graag. 
En dan is het afwachten. Want het vragen van een eventuele kandidaat wordt op tijd geregeld, 
maar dan duurt het nog wel een tijdje voordat je er echt mee aan de slag gaat. Jurk passen en nog 
eens passen, en alles in het geheim. Mijn ouders hebben het vanaf het begin gelijk geweten, met 
veel trots werd er af en toe, in alle onduidelijkheid voor anderen, een opmerking geplaatst! Het 
bleef spannend.  
Het is jammer dat je je enthousiasme niet met ieder kan delen. Maar het feit dat het dit jaar goed 
geheim is gebleven maakt alles goed.  
Het was een lange dag. Stieneke had veel werk aan het opsteken van het haar bij ieder van ons. 
Yvonne heeft ons allen mooi gemaakt. En de kleding tot slot, maakte het plaatje compleet. 
De zenuwen liepen op, de giechelbuien werden steeds erger en een beetje spijt kwam toch boven. 
Waarom moest ik ook zo nodig ja zeggen. Ik had ook gewoon nee kunnen zeggen en in plaats van 
het hele weekend braaf te zijn, flink de beest uit kunnen hangen. Maar deze spijt was verdwenen 
toen we arriveerden bij “het koninginneschip”. We werden gastvrij en enthousiast ontvangen en 
onze honger werd heerlijk gestild. Dhr. Bolt heeft mij nog getrakteerd op een kleine rondleiding op 
het schip wat erg indrukwekkend was. De ZK 13, van Tamme Bolt, was dit jaar uitgekozen tot 
“koninginneschip 2004”. Het was voor mij dan ook een hele eer om met Tamme mee te mogen 
varen.  
En dan komt het moment… De Zoutkamper vissersschepen komen je tegemoet. Eerst is het toch 
een beetje angstig, de gedachten komen in je op: naar wie zit ik te zwaaien? Oh, gelukkig, de 
mensen zwaaien terug. En dan krijg je er schik in. Het is leuk dat mensen zo enthousiast reageren 
en zwaaien, verbaasd zijn, en dan beginnen te gillen. En dan moet jij zelf proberen toch een beetje 
in je rol te blijven. Het liefst zouden wij allemaal op het schip hard willen meezingen en gek doen, 
maar …. Dat behoort een hofhouding niet te doen (jammer). 
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Na een elegante en perfecte begeleiding door Tamme aan wal was het even schrikken. Alles wat 
eerst op afstand was stond nu dicht bij elkaar in een rij richting het podium. Er waren veel mensen, 
maar ik heb bijna niemand gezien, misschien kwamen de zenuwen weer terug en kwam de speech 
wel erg dichtbij. Maar gelukkig, ook de speech hebben we gered, mede door de begeleiding van 
Gaele van de organisatie. Ook de rest van de organisatie was de hele dag aanwezig om ons allen 
bij te staan. Super!  
Na de rijtoer (wat erg gezellig was maar wel erg nat!!) gingen we retour naar “de Rousant”. De dag 
was voorbij!! Het was mooi, nee, het was onvergetelijk! Ik heb echt genoten en de rest van “onze 
club” (de hofhouding en scheepsjongens en meisjes) weet ik, ook. Het was weliswaar een lange 
dag toch hebben we het nog op een “feestelijke” manier afgesloten. 
Ik wil iedereen bedanken voor de vele leuke reacties.  
Gekozen als “Garnalenkoningin 2004” voor een heel jaar, leuk, ik heb er zin in. 
Bij deze wil ik uiteraard de organisatie hartelijk bedanken voor haar inzet en begeleiding. En zoals 
ik al zei tijdens de speech, wil ik de vissers nogmaals een goede vangst en een behouden vaart 
toewensen! 
 
Elise Nienhuis. 
 
Voor diegene die het niet hebben kunnen meemaken of die nieuwsgierig zijn, kunnen veel 
terugzien op www.zoutkamp.net .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garnalenkoningin Elise Nienhuis-
Bos met haar hofdame 
(Relianne Smit), bloemenmeisje 
(Mayke Postma) en  
prins-gemaal (Paul Broelman) 

Staatsieportret van 
aftredend 
garnalenkoningin 2003 
Miranda Vaatstra-
Nienhuis omringd door 

haar voorgangsters 

http://www.zoutkamp.net/
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PINKSTERWEEK 2004 VISSERIJMUSEUM 
 
Donderdag voor Pinksteren. 
De donderdag voor het Pinksteren is inmiddels tot “Traditionele Garnalenparty-middag 
voor de Gemeente De Marne” geworden. 
De toeloop was overweldigend. De party werd geopend door de regerende 
Garnalenkoningin, waarna een ieder zijn of haar smaakpapillen kon verwennen met 
garnalenhapjes van Dick Soeck, chef de cuisine van ’t Schathoes te Leens. 
Ten behoeve van het museum werden er drie garnalenveilingen gehouden o.l.v. 
veilingmeester Waalke Visser. 
( Het record was 37euro voor een onsje garnalen, tijdens de “grote-jongens-ronde”.) 
 
Pinksterzaterdag 
T.b.v. het museum kon het publiek genieten van een rondvaart met de WON 17 van 
voorzitter Aart Lomeijer. Met het groeien van de publieke belangstelling sprong 
Harmannus van Oosterom in de loop van de middag bij met de Sparta. 
Een prima middag, met zo’n 85 vaarlustigen. 
 
Pinksterzondag 
Wederom verzorgden Aart en Harmannus rondvaarten. Door de toenemende drukte werd 
Eppo Lukkien tot schipper van de Spica gebombardeerd. 
Eppo zijn vrouw Tonny nam vrijwillig de kaartverkoop op zich, hetgeen een heel positieve 
invloed had op de vaarlustigen! 
Zo’n 300 mensen maakten een tochtje. 
Aan het einde van de middag werden gepelde garnalen en tentoongestelde vissen 
verkocht door veilingmeester Gerard Bakker. Binnen 3 kwartier was alles, een enkele 
zoetwatervis uitgezonderd, verkocht. 
P.S. Harold, namens mijn vrouw van harte bedankt voor de kreeften! 
 
Pinkstermaandag 
Het was de bedoeling, dat de ZK 4 als VIP-schip zou dienen voor vroegere 
garnalenkoninginnen. Omdat de koninginnen niet “waterproof” waren, (het spetterde af en 
toe), ging dit helaas niet door. 
Wel voer het schip mee met de moderne jongens. Het schip is talloze keren 
gefotografeerd door liefhebbers! 
 

Inmiddels niet meer 
weg te denken tijdens 
de Pinksterfeesten: 
het Smartlappenkoor! 
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Het museum 
Ondanks de kermis en overige activiteiten, heeft het museum deze Pinksterdagen ruim 
100 bezoekers kunnen verwelkomen. 
Hiermee kwam het totaal aan museum-inkomsten in deze Pinsterweek op ca. 1700euro, 
een absoluut nieuw record!! 
Wederom een teken dat het steeds maar beter gaat met ons museum, dankzij de inzet 
van onze vrijwilligers, en de plezierige samenwerking met de andere partijen, betrokken bij 
de Pinksterdagen. 
 
Op naar een nog weer beter 2005 !! 
 
 
Jelle Settelaar 
Visserijmuseum 
 
 
 
 
OPROEP: 
Zijn er nog Zoutkampers, of kennen Zoutkampers nog mensen, die grotere opgeviste 
objecten hebben, in de tuin of op zolder, die toegevoegd zouden kunnen worden aan onze 
buiten-expositie “Opgeviste objecten”.? 
Voor vragen en/of aanbiedingen kunt u contact opnemen met de museum-conservator 
Jelle Settelaar, 0595-401687. 
 
 
 
 
 
 

CURSUS VAARBEWIJS  EN MARIFONIE. 
 
Bij voldoende deelname wordt er net als in de voorgaande herfst en  winterperiode 
de gelegenheid geboden om in het Visserijmuseum begeleiding te krijgen bij het 
behalen van de volgende  certificaten : 
 
--- Klein Vaarbewijs   I  (VB  I ) 
--- Klein Vaarbewijs   II (VB  I + VBA- aanvullend) 
--- Marifonie    Basiscertificaat  
--- Marifonie    Marcom B 
 
We werken in groepen van maximaal 8 personen, gezien de beschikbare ruimte, inwoners 
van Zoutkamp hebben uiteraard voorrang, mijn voorstel is de dinsdag en de donderdagavond. 
We beginnen midden september. 
 
De opbrengst van de avonden komt geheel te goede aan het Museum, mijn inbreng is gratis. 
 
De duur van de begeleiding varieert van 6 tot 8 avonden per certificaat, afhankelijk van hoe snel 
we zelf willen en kunnen, uiteraard werken we in een ontspannen en gezellige sfeer, 
waarbij de vaak toch gedeeltelijk saaie stof wat meer gaat leven als we meer dan alleen de stof 
gaan doen, waarbij de inbreng van een ieder op hoge prijs wordt gesteld, we hebben 
allemaal een stuk kennis op dit gebied, gezien onze affiniteit met de visserij en de watersport. 
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De mate van zelfdiscipline is sterk van invloed op het behalen van het certificaat,er is geen 
vooropleiding voor nodig,degene die wekelijks de stof leert  maakt een grote kans te slagen, 
doch mijn ervaring is dat zoals met meerdere zaken in dit leven de een er makkelijker doorkomt 
dan de ander, doch individueel bied ik dan indien nodig extra ondersteuning. 
 
Per certificaat betaalt U Euro 50,--, voor degenen die  Klein Vaarbewijs II  in een keer 
willen doen Euro 100,-- daar dit twee modules in een zijn, de opbrengsten zijn uiteraard erg 
welkom voor het museum ( Voor beginners raad ik aan eerst I te doen !! ). 
Tevens betaal je de kosten voor de aanschaf van lesmateriaal en uiteraard examengelden, 
afhankelijk van wat je wilt doen, moet je in ieder geval een cursusboek aanschaffen of lenen, voor 
Vaarbewijs A moet je tevens een kaartpasser, plotter , etc aanschaffen. 
Zeekaarten om mee te oefenen zijn in voldoende mate aanwezig. 
 
Voor vragen of om je in te laten schrijven kun je me bellen op 402610 , even langs komen 
mag ook wij wonen aan de Julianastraat 30, (Oomke en Jannie Bos) .  
Uiteraard mag je voor informatie ook even bellen of langsgaan bij Eppo Lukkien  (401425) 
of Sjoerd Moes(402257), beiden bestuurslid van het museum. 
 
Iemand, die het leuk zou vinden mij te helpen op de avonden voor de koffie, lesmateriaal verdelen, 
etc, nou ja noem maar op, zou ik erg dankbaar zijn, wie heeft er zin in?? 
 
Oomke Bos 
 
 
 
 
 

 
Zoutkamper vissersvloot tijdens de Pinksterfeesten 2004 
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Gezocht: foto’s van Jacomina Bosveld en Elizabeth Dijkhuis 
Een paar jaar geleden kwam ik in het bezit van een schoolmerklap van Jacomina Bosveld, 
geboren 23 april 1884. Helaas is het tot op dit moment nog niet gelukt een foto van Jacomina te 
vinden. Dat is op zich niet verwonderlijk als je je in de geschiedenis van deze tak van de familie 
Bosveld verdiept. Het gezin telde vier kinderen: Johannes en Heine Bosveld waren vissers op de 
ZK 1. Zij waren ongehuwd. Hun zuster Clara (of Klara) Bosveld trouwde met … Koning. Zij kregen 
twee kinderen: Jan en Grietje. De familie woonde in een huisje een beetje achteraf tegen het 
"Meulendiekje". Jan en Grietje waren ongehuwd. Hun tante, Jacomina Bosveld bleef ook 
ongehuwd. Oudere Zoutkampers vertelden mij, dat ze op de Zondagschool van de Hervormde 
Gemeente les hadden van Jacomina. Ze was dus redelijk bekend binnen het dorp. 
Het is merkwaardig, dat ik van Johannes, Heine, Clara, Jan en Grietje een foto heb. Jacomina 
ontbreekt. Is er nog iemand in het dorp die over een fotootje beschikt? Eventuele kosten worden 
vergoed. 
Verder zoek ik een foto van Elizabeth Dijkhuis, geboren 5 juni 1898. Ze werd Betje genoemd. Haar 
schoolmerklapje heb ik ongeveer vijf jaar geleden in Deventer gekocht. Ik heb een schoolfoto uit 
1912 waar zij op staat. Helaas geen foto van haar alleen. Wie kan mij helpen? 
Ik zoek de foto's, omdat het zo aardig is om werk, dat meisjes vroeger maakten, te documenteren. 
Nu zijn er nog mensen die Jacomina of Betje gekend hebben. Zelf herinner ik me Betje Diekhoes 
nog goed.  
Van zowel Jacomina Bosveld als Elizabeth Dijkhuis heb ik uit het archief van de Gemeente De 
Marne de geboorteakte. 
Ik ben erg benieuwd of er reacties komen. 
 
Trijntje van Spanning- van Oosterom of Harmannus van Oosterom 
070-3251310   Panserweg 8, Zoutkamp 
tvanspanning@hotmail.com  0595-401409 
 
 

Het leven gaat voort – deel 17 
De bezettingsjaren kwamen over het land. De visserij in Zoutkamp werd zo goed als stil gelegd. 
Het werd een tijd van krapte, armoede en vrees voor de meeste mensen. Ten langen leste kwam 
de bevrijding en het land begon weer zelfstandig te worden en zich te herstellen. Ook de visserij in 
Zoutkamp begon te herleven en was al spoedig weer teruggebracht op het peil van voor de 
bezettingsjaren. In het gehele land begon, over een tijdperk van vele jaren, de opbouw van de 
industrie, het wegennet en de modernisatie van de publieke nutsbedrijven. 
Er kwamen moeilijkheden in het vooruitzicht voor de visserijvereniging. De minister die over de 
visserij ging, legde plannen voor aan de tweede kamer, om voorschriften, die bepaalden dat al de 
aan te voeren vis, daaronder vielen ook garnalen, overal ten lande, door de provinciale vishallen 
moest worden verhandeld. Dit zou noodzakelijk zijn om een vrije markt te bevorderen. Al het 
gepraat en geschrijf erover schiep een gevoel van onzekerheid onder de vissers van de vereniging 
en ook Jannus Paapstra overzag de gevolgen. Het bracht voor hen een einde aan de 
rechtstreekse aflevering van hun vangsten aan de verenigingsschuur. De visserijvereniging zou tot 
ontbinding gedoemd kunnen zijn. Vroeg in het najaar werd het voorstel van de minister officieel 
aangenomen en dus als wet van kracht gemaakt. Op een algemene vergadering, die de 
visserijvereniging hield, werd als gevolg van de nieuwe wet, besloten tot ontbinding. 
Het schelpenvissen ging nog met ijzeren handbeugels, de schelpen werden, bij laag water, in het 
ruim geschept en het varen ging allemaal nog op zeilen. 
 
Dani 
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Nieuws van de bibliotheek 
Nieuwe aanwinsten vanaf 13 mei 2004: 
Voor volwassenen: 
Romans 
Berends, Seija-Alles zal weer nieuw worden (fam.roman) 
Branchard, Alice-Achter de storm (thriller) 
Dewaer, Isla-Haar meesterwerk (psychol. roman) 
Dimicurio, Michael-Kerncommando (thriller) 
Dullemen, Inez van-De komst van de rustverstoorder 
Esperman, Dan-Het tribunaal (thriller) 
Fielding, Helen-De al te grote fantasie van Olivia Jones 
Gardner, Lisa-Dodenrit 
Kelly, Leisha-Julia’s hoop (fam. roman) 
Nielsen, Harman-Het verscholen volk (sf) 
Rankin, Ian-Gerechtigheid (det) 
Thoene, Bodie-De hoop van Jeruzalem 
Wageningen, Gerda van –De gouden ketting (fam.roman) 
Willett, Marcia-Vervlogen tijden (fam.roman) 
 

Informatieve boeken 
Atkins, Robert, A-Dr. Atkins nieuwe dieetrevolutie 
Dekker, Pythia-Harz en Teutoburger Woud 
Kleine gids voor de sociale zekerheid 
Nieuwenhuis, Erik-Eifel, Moezel 
Wolffers, Ivan-Medicijnen:een handleiding voor de consument 
Kroes, Janny-De ziekenhuisbevalling 
 

Voor de jeugd: 
Prentenboeken 
Dautremer, Rebecca-Ik val op jou 
De Kockere, Geert-Oink 
Doinet, Mymi-Martijn draagt een vuurrode bril 
Hughes, Shirley-Rik en ik 
Looten, Barbara-De weekklok van Sterre 
Moeyaert, Bart-De schepping 
Montanari, Eva-Jomo’s eerste fiets 
Root, Phyllis-Wat nu Olivier? 
Seyffert, Sabine-Mijn eerste reisboek 
 

Verhalenboeken 
Alfonsi, Alice-Peter Pan 
Berner, Rotraut Susanne-Kareltjes voorleesboek 
Dita-De koning wil een kindje 
Ekkers, Remco-De man met de hamer 
Erkel, Else van-Angst op de muur 
Fearnly, Jan-Kijk uit Ties! 
Hoefnagel, Marian-Twee liefdes 
Hopkins, Cathy-Bijna vijftien 
Schmidt, A M G-Pluk redt de dieren 
 

Stripboeken 
Leever, Gerard-Goed bekeken(Suus en Sas) 
Garfield doet geld 
 

Informatieve boeken 
Baseler, Marja-Eerst jij,dan ik! 
Lisak, Frederic-Spoorzoeken 
Billioud, Jean-Michel-Cowboys en Indianen 
Haas, Claudia-Water om te leven 
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Middenstand Zoutkamp 
 
Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten 

Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 401314 

Warme Bakker De Broodmand, Sluisweg 2c, tel. 401066 

Dierenspeciaalzaak Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten 

Chin. Ind. Rest. Fon Shun, Spuistraat 24, tel. 402435 

’t Garnaaltje, Dorpsstraat 55, tel. 401641  

Haarmode Zoutkamp, Sluisweg 2a, tel. 402659, maandags gesloten  

Hair2Hair, Julianastraat 25, tel.: 435565 

Vishandel Jan v/d Heide, kraam bij de dijk, tel. 402131 

Bloemboetiek Kimcha, Churchillweg 9, tel. 402100, maandags gesloten 

Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112 

Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak 

Meermarkt Bergstra, Dorpstraat 1, tel. 401382, iedere dag open 

Openbare Bibliotheek, Vishalstraat 6, tel. 402750, open donderdag 14.30-17.30 en 
18.00-19.30 uur  

Palingrokerij Postma, Reitdiepskade 21a, tel. 402177, open maandag t/m vrijdag 13.30-
17.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur 

Poppentheater Eya Popeya, Havenstraat 3, tel. 401830, open woensdag en zaterdag 
15.00-16.00 uur na plaatsbespreking 

Postkantoor, Dorpstraat 1 (Meermarkt Bergstra), tel 401382, iedere dag open 

Rederij Zoutkamp, Prins Bernardstraat 8, tel. 401052 

HCR ‘t Reitdiep, Dorpsplein 1, tel. 402426,iedere dag geopend 

Camping en feestzaal De Rousant, Nittersweg 8, tel. 402500 

't Snuusterhoukje (zie Poppentheater Eya Popeya) 

Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729 

Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten 

Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393 

Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden 

Volbeda BOVAG Garagebedrijf, Stationstraat 4b, tel. 402410 

VVV Lauwersmeer-Oost, Reitdiepskade 11, tel. 401957, fax 402714, open maandag t/m 
vrijdag 10.00-12.00 en van 13.00-15.00 uur (van 1 november tot 1 mei) 

Yvonne Cosmetics, Dorpsplein 3, tel. 402417, behandeling op afspraak 

Zijlstra tweewieler- en kado-shop, Churchillweg 26, tel./fax 401374, dinsdags gesloten 
(m.u.v. het toeristenseizoen) 

Restaurant ZK 86, Reitdiepskade 1a, tel. 402742, dinsdags gesloten 

 


