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 kindermiddag 

 trouwen in visserijmuseum 

 bericht uit Canada 

 informatieavond gemeente De Marne 
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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 23 oktober. 
Kopij voor dit nummer inleveren vóór 13 oktober. 
 
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 
 
 

25 sept. Indianenstartdag zie elders in deze Schudzeef. 
27 sept. t/m 2 okt. Collecte verstandelijk gehandicapten. 
30 sept., 1 en 2 okt. Open huis Lakeside. 
Najaar 2004 Cursus Vaarbewijs en Marifonie. Visserijmuseum. Inlichtingen: 
 Oomke Bos (402610), Eppo Lukkien (401425) of Sjoerd Moes (402257). 
Najaar 2004  Expositie Aziatische schelpen in de bibliotheek. 
2 okt. Klussendag Visserijmuseum. 
7 okt. Informatieavond gemeente De Marne inz. Spuistraat, Schoolstraat, 
 Reitdiepskade en Sluisweg. Zie elders in deze Schudzeef. 
8 okt. Relatieconcert Johan Willem Friso kapel. Gratis toegang.  
 Lokatie sporthal Leens. Aanvang: 20.00 uur. 
15 okt. Uiterste opgavedatum opknapbeurt kerkhof.  
 Informatie/opgave bij Dirk Lukkien (401913) 
16 t/m 24 okt. Lichtweek. Thema : ‘Landen’. 
27 okt. Workshop herfstkrans of deurkrans maken bij Lakeside. 
8 dec. Workshop schaalschikking met kaarsen bij Lakeside. 
Za. 11 dec. Kerstmarkt. Lokatie: HCR ’t Reitdiep en Kegelbaan De Zeearend. 
30 mei t/m 3 juni 2005 Avondvierdaagse 2005. 
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Nationale collecte verstandelijk gehandicapten 
 
De Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten wordt dit jaar gehouden van 27 september tot 
en met 2 oktober. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor activiteiten en projecten ten 
behoeve van mensen met een verstandelijke handicap. De helft van de opbrengst wordt besteed in 
de eigen regio.  
Wilt u meer informatie? Kijk op www.ncvg.nl 
 
 

OUD PAPIER OUD PAPIER 
 
In de maand juni is er 1300 kg, in de juli 8260 kg en in de maand augustus is er 8840 kg 
opgehaald. Hartelijke dank namens de papierophalers. 
   

 
Uitnodiging voor de indianenstartdag van de kerk 

 
We gaan het nieuwe kerkseizoen vol enthousiasme beginnen met een gezellig indianenfeest voor 
de jeugd van 4 tof 18 jaar! (Je hoeft niet ingeschreven te staan bij de kerk). 
Zaterdagmiddag 25 september 2004 bij de nieuwe kerk in Zoutkamp. Om 15.00 uur is er een 
gezamenlijke opening bij de kerk door Opperhoofd Adelaar en Vertelindiaan Goudenveer. Om 
15.20 uur kunnen de basisschoolkinderen meedoen aan een indianenspelencircuit bij de kerk . 
Voor de oudere jeugd is er het spannende spel indianenstratego in het Spookbos. Om 17.30 
uur is er een gezamenlijke afsluiting bij de kerk met lekker eten, drinken en een kampvuurtje. 
Wil je meedoen?! Lever uiterlijk maandag 20 september het opgavenstrookje in bij de basisschool 
of doe het in de brievenbus bij Alma Postma (Kerkstraat 7).  
Je ouders zijn van harte welkom om te komen helpen of gewoon voor de gezelligheid. Je kunt ook 
broers/zussen, vrienden/vriendinnen meenemen! Schrijf hun naam en leeftijd ook op het 
opgavenstrookje. En het is leuk als je verkleed komt als indiaan! (met een jutezak en/of een veer in 
je haar kom je al ver). Je kunt bij de kerk worden geschminkt. Voor het eten en drinken vragen we 
je 0,50 eurocent mee te nemen. Deelname is op eigen risico. 
 
 

UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING  UITNODIGING 
 

Donderdag 7 oktober – 19.30 uur 
 

Op donderdagavond 7 oktober organiseert de gemeente De Marne een informatieavond  
voor de inwoners van Zoutkamp. Op deze avond wordt informatie verstrekt over de voorgenomen 
werken rondom de Sluisweg en Schoolstraat en de aansluiting hiervan op de Reitdiepskade en 
Spuistraat. 
De werken betreffen voornamelijk de aanleg van pleinen, het herstraten van wegen, de afronding 
van de Vestinggracht, het uitbreiden van parkeermogelijkheden en het herstructureren van het 
openbaar groen.  
De avond wordt gehouden in restaurant ZK 86 (Deurenloods) aan de Reitdiepskade 1, aanvang 
19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. 
Wij nodigen u van harte uit om deze avond te bezoeken. 
 
Groet, gemeente De Marne. 
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Uitbreiding wandelroute in Zoutkamp 
 
Door de firma Heiploeg en de gemeente De Marne wordt een nieuw 

voet- en fietspad gerealiseerd. 

Dit nieuwe betonpad begint bij de Panserweg en ligt aan de zuidkant van het 
Heiploegterrein. Het pad sluit aan op de bestaande route over het Hunsingokanaal richting 
De Schuit (school Solte Campe). 
Voor de wandelliefhebber is het nu mogelijk om een “rondje dorp” te lopen of te fietsen. De 
werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. Wij wensen u veel wandel- en fietsplezier. 
 
 

 

Trouwen ook mogelijk in Zoutkamp  
 
Het college van De Marne heeft in mei een verzoek ontvangen van het bestuur van het 
Visserijmuseum te Zoutkamp om het Visserijmuseum aan te wijzen als trouwlocatie. 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om dit verzoek te honoreren. Het 
Visserijmuseum in Zoutkamp is nu officieel aangewezen  
als "HUIS DER GEMEENTE". Het is vanaf nu dus mogelijk om in Zoutkamp het burgerlijk huwelijk 
of partnerschap te sluiten! 
 
Het Visserijmuseum is een bijzondere locatie met een maritiem karakter. Verder is het ingericht 
met historische gebruiksvoorwerpen welke de vissers van Zoutkamp in vroeger dagen gebruikten.  
Het museum is rolstoelvriendelijk.  
 
In onze gemeente zijn nu 7 locaties waar getrouwd kan worden. 
Namelijk: 
- de trouwzaal in het gemeentehuis te Leens 
- in het Marnehoes te Wehe-den Hoorn 
- in de NH-kerk te Hornhuizen 
- in de NH-kerk te Pieterburen 
- in de NH-kerk te Zuurdijk 
- op motorschip De Vlinderbalg te Lauwersoog 
- EN het Visserijmuseum te Zoutkamp. 
 
De tijden waarop getrouwd kan worden, zijn maandag- tot en met  
vrijdagmiddag om 13.15, 14.30 en 15.45 uur. Wilt u op een zaterdag of ander tijdstip trouwen dan 
moet u dit overleggen met de medewerksters van het taakveld burgerzaken. 
Op maandag- en donderdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur is trouwen in het gemeentehuis gratis. 
 
Voor meer informatie over het huwelijk en geregistreerd partnerschap kunt u contact opnemen met 
de medewerksters van het taakveld burgerzaken van de gemeente De Marne, tel. 575526 of 
575525. Het loket is elke werkdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Voor de 
huwelijksaangifte(ondertrouw) moet u een afspraak maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
gemeente De Marne 
bestuur Visserijmuseum. 
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Opknappen van graven 
 
Het oude kerkhof aan de Doornbosweg, en wel het eerste en het tweede stuk aan het begin van 
de weg, begint af te takelen. Over een aantal jaren zal er dus niet veel van dit historische gedeelte 
over zijn. 
Hoewel de groenvoorziening redelijk wordt bijgehouden door de gemeente, zijn er veel grafstenen 
die wel wat onderhoud kunnen gebruiken. De meeste zerken zijn onleesbaar geworden, en veel 
van de hekken rond de graven kunnen wel een kwast verf gebruiken. Een aantal graven zijn stuk. 
Van sommige graven zullen er nog wel nabestaanden zijn, maar er zullen er ook veel zijn waarvan 
dat niet meer zo is. 
Het idee is om hiervoor een soort vrijwilligersclub op te richten, om de graven en monumenten 
schoon te maken, onkruid te wieden en waar nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren en 
vervolgens bij te houden. Op deze wijze ligt alles er in de toekomst weer netjes en toonbaar bij. 
Zijn er mensen, man of vrouw, die er ook zo over denken en er wel wat aan willen doen, neem dan 
binnen drie weken na het verschijnen van de Schudzeef contact op met Dirk Lukkien, telefoon 
401913. 
 
 

Relatieconcert Koninklijke Landmacht  
 
De Johan Willem Friso Kapel geeft op vrijdagavond  
8 oktober een relatieconcert in de sporthal te Leens.  
Het concert wordt door het Regionaal Militair Commando,  
in samenwerking met de gemeente, aangeboden aan de  
inwoners van de gemeente De Marne.  
Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
(Zaal open vanaf 19.30 uur) 
 

 
Computercursus Ulrum 

 
Binnenkort start er weer een Computercursus voor Beginners in Ulrum. 
Er word les gegeven in kleine groepen en er is keuze in middagen en avonden. 
De cursusduur is 10 weken. 
Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met: 
Alida de Graaf, tel: 401616 
 
 

Spelweek 2004 – een verslag 
 
Maar liefst 98 kinderen hebben in de laatste vakantieweek weer vier dagen lang samen 
geknutseld, getimmerd en gespeeld! Een geweldige opkomst! 
Vele voorbereidingen zijn er weer aan vooraf gegaan. Een ‘tig aantal vergaderingen, 
knutselmorgens, inkooptripjes waren er weer nodig om de spelweek voor te bereiden. Telefoontjes 
naar diverse instanties en mensen die iets voor de spelweek zouden of kunnen regelen. 
Boodschappen bestellen: flessen ranja, koek, blikken knakworst, koffie, brood met hagelslag en 
jam. Nee, het gaat niet vanzelf… spelweek. Gelukkig is alles weer goed verlopen en kunnen we 
met plezier terugkijken op een geslaagde week!  
Het weer was een groot vraagteken… we waren verwend de laatste jaren (droog en warm)- 
zouden de weergoden ons welgezind zijn?! Gelukkig hebben ze ons niet helemaal in de steek 
gelaten, want  dinsdagmorgen onder een stralend zonnetje werden alle kinderen  onder 
begeleiding van Tovernaars en Heksen opgehaald bij de geplaatste Heksenhaltes. Het werd een 
leuke optocht en de belangstelling langs de route was geweldig. 
Aangekomen op het sportveld werd er door de oudste jeugd begonnen met de huttenbouw en de 
kleuters mochten onder begeleiding gaan knutselen.  
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Aan het einde van de dag was het een gezellige drukte in het knusse huttendorp en ook de 
kleuters wilden graag een kijkje nemen in zo’n spannend huisje. De meesten kunnen dan ook niet 
wachten tot zijzelf zo’n bouwsel in elkaar mogen timmeren. 
Woensdag was de “knutsel- en marktdag”. ’s Morgens werd er flink geknutseld voor de markt. De 
ehbo moest alleen in actie komen voor Iede en Jan. De een had zich op de duim geslagen en de 
ander in de hand gezaagd. Je kunt ze ook niet alleen laten! 
 ‘s Middags was de Spellenbus van de Ned. Speeltuinstichting aanwezig; dit werd aangeboden 
door onze eigen speeltuinvereniging “de Regenboog”. Een parcours werd uitgezet en in groepjes 
konden alle kinderen hieraan deelnemen. Het werd een groot succes - alle spellen werden 
doorlopen en lekker op het springkussen gesprongen. In de tussentijd werd de markt klaargezet en 
klokslag 4 uur werd deze voor het publiek geopend. Bijna alle zelfgemaakte spulletjes waren in no 
time verkocht. Ook de gebakken vis, de hamburgers en de poffetjes gingen grif van de hand. De 
opbrengst was geweldig! Hier zijn we erg blij mee want het kost allemaal ontzettend veel geld.  
Om 6 uur werd de markt gesloten en alles opgeruimd … een ontzettend lange dag voor zowel de 
kinderen als voor de leiding! 
Donderdag = survivaldag! Om 7 ’s morgens waren de mannen al bezig om het parcours uit te 
zetten  De groepen gingen om 10 uur vol goede moed van start. Helaas …even voor het 
middaguur verslechterde het weer en begon het  te regenen en te stormen.  Om 12 uur kwamen 
alle groepjes terug op het sportveld voor de lunch, traditioneel met knakworstjes en deze keer ook 
met soep omdat het wat frisjes was (moeder  Gineke).Gelukkig hadden we de tent en konden we 
binnen eten. Zo goed en zo kwaad het ging is toch nog het rode draadspel op het sportterrein 
afgewerkt. Het ging toen zo te keer dat de beslissing viel om de survival af te gelasten. Sommige 
kinderen waren al doorweekt van de regen en anderen werden bang van de hevige wind zodat op 
dat moment de goede beslissing werd genomen. 
’s Avonds was het gelukkig droog en kon het avondprogramma voor de “overnachters” gewoon 
doorgaan. Geslapen werd er echter in de sporthal gezien de onzekere weersituatie. Dus bedden 
opgemaakt – de oudste kinderen moesten stokken zoeken in het bos voor het “broodjes bakken” 
boven de vuurkorven. Terug op het sportveld was het  intussen al lekker donker geworden en de 
heksen Mathilda en Fridelina maakten zich nogal wat zorgen over de groene vlekken van heks 
Tinieminie (gevolg van heksensnoepjes die waren uitgedeeld op de eerste spelweek-dag) en 
wilden met een soort bezwering hier een einde aan maken. Iedereen werd opgeschrikt door rook 
en knallen van de Opperheks die eens kwam kijken wat er wel niet aan de hand was. Zij genas 
heks Tinieminie van haar vlekken en toonde nog wat duistere hekserij- en toverkunsten met 
kruiden en een echte (tamme) rat!  Daarna verdween ze weer in het nachtelijk duister met 
bijbehorende rook en knallen. Toen iedereen weer van deze schrik was bekomen was er voor 
iedereen een glas fris en werden er  broodjes gebakken- met uitzondering van enkele geblakerde 
exemplaren zijn de broodjes sinds jaren niet zo goed gelukt. 
Om 12 uur was het tijd om de slaapzakken op te zoeken. Mocht u  soms denken dat er ook direct 
geslapen wordt…dan heeft u het mis. De leiding is daarop al ingespeeld en installeerde zich onder 
het luifeltje en nam de dag nog even door. Ondertussen werd er nog driftig gefluisterd en gebuurt 
op de “kampeerplaats” terwijl er anderen zijn die, ondanks de onrust, diep in dromenland zijn. Om 
een uur of drie vonden ook de begeleiders dat het onderhand tijd werd om te gaan slapen….rond 
de klok van 4 was het uiteindelijk stil. 
De haan kraaide  vrolijk de volgende morgen en om half negen zat iedereen weer aan het ontbijt… 
de meesten met duffe spleetoogjes maar niemand met een ochtendhumeur!! Dat bewaren we voor 
thuis !. Na het gezamenlijk ontbijt gingen de oudste kinderen richting Dokkum naar de bioscoop en 
de kleuters vertrokken richting Lauwersoog om te gaan spelen in de overdekte klim-en speelplaats 
bij rest. “het Booze Wijf”. De oorspronkelijke bedoeling was om de gaan zwemmen in Elektra maar 
ivm de voorspelde regen (kwam ook uit) werd  donderdagmiddag het zekere voor het onzekere 
genomen en een alternatief programma geregeld. Beide activiteiten deden voor ons speciaal de 
deuren open en bij de bios kon nog werden gekozen welke film we wilden zien... is dat geen 
service? 
Bij thuiskomst was de barbecue al lekker opgestookt door onze “vuurvreters” en werd er nog lekker 
gegeten in hamburgers en worstjes.  
Om half twee werd er voor het laatst op de “spelweekfluit” geblazen ten teken dat spelweek 2004  
weer ten einde was!  



 Pagina 7 

Het was voor jong en oud een geslaagde en gezellige week zonder vervelende voorvallen ! De 
jeugd van tegenwoordig? – we hadden er geen kind aan! 
We willen alle vrijwilligers en chauffeurs heel hartelijk bedanken voor hun medewerking. Zoals jullie 
wel gemerkt hebben… zonder jullie gaat het niet!  
Speeltuin “de Regenboog” hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de Spellenbus!  
Zonder iemand tekort te doen een woord van dank voor Hille “Meermarkt” die op ieder moment 
genegen was om extra voorraden richting sportveld te brengen en voor Freerkje die met ons 
meedacht en al de kadootjes voor het Rad van Avontuur had ingepakt. 
Vooral willen we alle sponsoren bedanken die het mogelijk maken dat de Spelweek in Zoutkamp 
ieder jaar weer zo’n feest kan worden!!!! 
De kinderen hebben er van genoten, wij ook…..dus tot volgend jaar ……..! 
  
De spelweekcommissie. 
 
 

Nieuws van de speeltuin 
 
We hebben 18 augustus in samenwerking met de vrijwilligers van de spelweek ons 40 jarig 
jubileum van de speeltuin gevierd. We hebben in een oud kasboek de datum 15-6-64 gevonden. 
De oprichtingsvergadering was op 14 januari 1965, het eerste bestuur bestond uit B. Davids, 
E. Zwart en B. Elinga. 
De speeltuin bevond zich toen op de Vishalstraat tegenover de timmerwerkplaats van Gruno. 
In ’72-’73 werd hij verplaatst naar het sportcomplex.  
We hadden voor deze gelegenheid de speelbus van de Nuso gehuurd, de twee vrijwilligers van de 
Nuso hadden een hele lading speelatracties bij zich o.a. springkussen, een grote en kleine skelter, 
een groot 4 op een rij spel, grote dobbelstenen, een slurfslang en nog meer. Voor de skelters 
hadden we een parcours uitgezet, met onderweg een wipwap hindernis, wat een groot succes 
was. 
Tussen de spelen door werden de kinderen, een kleine 100 stuks, getrakteerd op limonade en ijs. 
Tegen 4 uur waren de spelen afgelopen en kon de verkoop van eigen gemaakte spullen beginnen. 
Al met al een zeer geslaagde dag, ook dankzij het weer en de vele vrijwilligers. Graag wil ik hierbij 
de vrijwilligers namens de kinderen en het speeltuinbestuur hartelijk bedanken. 
 
Graag wil ik de leden van de speeltuin erop attent maken dat wij spelen te huur hebben voor bijv. 
een kinderfeestje, voor 5 euro per keer. 
Dat zijn de volgende spelen: 

 Grote bellenblaas 

 Springelastiek 

 Eierloop spel met houten eieren 

 Groot dominospel 

 Een gaatjes tuinslang 
 

Namens het bestuur, Piet Landman. 

 
 

IJsbaanvereniging “Eensgezindheid” 
 
Voor de volgende schaatsevenementen in het ijsstadion Thialf kunt u evenals voorgaande jaren 
kaarten bestellen. De bestellingen dienen voor 9 oktober binnen te zijn bij de secretaris Gille 
Postma, Kerkstraat 7 te Zoutkamp, tel. 402793. 
 
World Cup (1) 27 en 28 november 2004: 
Heren: 1500 m (zo) en 10.000 m (za) demo marathonschaatsen (zo). (o.v.b.) 
Dames: 1500 m (za) en 5000 m (zo). (o.v.b.) 
Staanplaatsen zaterdag / zondag à € 8,50 
Zitplaatsen (west) zaterdag / zondag à € 17,00 
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EK Allround 7 t/m 9 januari 2005: 
Heren: 500 (vrij), 1500 (za), 5000 (vrij) en 10000 meter (zo). (o.v.b.) 
Dames: 500 (vrij), 1500 (za), 3000 (za) en 5000 meter (zo). (o.v.b.) 
Staanplaatsen vrijdag / zaterdag / zondag à € 20,00 
Zitplaatsen (west) vrijdag / zaterdag / zondag à € 35,00 
 
World Cup (2) 18 t/m 20 februari 2005: 
Heren: 100 (zo), 500 (vrij / zo) 1000 (za), 1500 (zo) 5000 (vrij) en 10000 meter (za). (o.v.b.) 
Dames: 100 (zo, 500 (vrij / zo) 1000 (za), 1500 (vrij) 3000 (za) en 5000 meter (zo). (o.v.b.) 
Staanplaatsen vrijdag / zaterdag / zondag à € 14,50 
Zitplaatsen (west) vrijdag / zaterdag / zondag à € 27,50 
 
Het kan voorkomen dat wij andere kaarten toegewezen krijgen of minder dan dat er door ons 
bestelt zijn. Gille Postma. 
 

Marne Dobbers winnen Marne bokaal 
 

Hengelsportvereniging Zoutkamp en Omstreken 
organiseerde afgelopen zaterdag haar laatste 
wedstrijd om de Marne bokaal. Zo'n vijfendertig 
vissers namen hieraan deel. Algemeen kampioen 
werd de heer van der Klei, aantal-kampioen de heer 
Wijninga en in de gewichtsklasse streek de heer 
Oostindiën met de hoogste eer. Na afloop werd in 
Eeterij de Deurenloods aan de oude vissershaven 
van Zoutkamp de Marne bokaal uitgereikt door 
wethouder Nico Bakker van de gemeente De Marne. 
De Marne Dobbers namen de kampioensbeker in 
ontvangst in de persoon van de heer J. Meijer uit 
Kloosterburen. Op de foto overhandigt de heer 
Bakker (links) de beker aan de heer Meijer. 

 
 

Feestje voor bescheiden kaartverkoper en fotograaf 
 
Fotograaf Jan van der veen uit Zoutkamp is zondag zestig jaar geworden. Van der Veen staat 
bekend als een bescheiden man en mede daarom werd hij op zijn verjaardag door familie, 
vrienden en bekenden verrast in het visserijmuseum in zijn woonplaats. 
De grootste hobby van Van der Veen, die werkzaam is als kaartverkoper bij de borg Verhildersum, 
is foto's schieten. Talrijke kiekjes heeft hij gemaakt, veelal van schepen en alles wat te maken 
heeft met het zeemansleven van Zoutkamp. Maar ook de hele collectie van de borg Verhildersurn 
in Leens heeft de zestiger vereeuwigd. De Zoutkamper heeft zijn totale collectie van misschien wel 
30.000 foto's gearchiveerd. Er staat precies bij wie er op de foto staat en wanneer de foto gemaakt 
is. Van der Veen kan binnen een minuut de gewenste foto's tevoorschijn toveren. 
De goedlachse Van der Veen verleende zijn medewerking aan tal van activiteiten en media, zoals 
visserijnieuws en de vlaggetjeskrant, die rond Pinksteren in Zoutkamp verschijnt. Hij schreef 
stukken voor het universiteitsblad Stad en Land over de zeehondenjacht, compleet met oude 
foto's. Van der Veen heeft veel belangeloos gedaan voor de Zoutkampers en ook voor anderen. 
Een lekker visje, een paling of garnaaltje glijdt wel graag bij hem naar binnen. In het 
Visserijmuseum van Zoutkamp wordt in de jaarlijkse wisseltentoonstelling vaak een geschiedenis-, 
of portretfoto van hem gebruikt en nu wilden vrienden en bekenden graag iets voor hem 
terugdoen. Zonder het weten, werd Van der Veen op slinkse wijze naar het Visserijmuseum gelokt, 
waar hij in het zonnetje werd gezet en erkenning kreeg voor zijn werk. Van der Veen, die 
binnenkort met pensioen gaat en zich daarna nog veel meer gaat toeleggen op fotografie, kreeg 
een bord uitgereikt met daarop de tekst FOTOVEEN. (Bron: Ommelander Courant) 
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Het museumschip de ZK 4 ziet er weer piekfijn uit, 
nu het museum zelf nog! 

 

 
De ZK 4 in het dok van Dries 
Bouma op Lauwersoog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ZK 4 keert terug van haar ‘knip- en scheerbeurt’ en nadert 

haar vertrouwde thuishaven. 
 
 

Expositie Aziatische schelpen 
 

In de bibliotheek is een tentoonstelling van Aziatische 
schelpen uit de kollektie van Jelle Settelaar te zien. Het is 
alvast een voorproefje van een grote tentoonstelling in 2005 in 
het Visserijmuseum. 
 

Het leven gaat voort – deel 19 
 

De herfst zette in met een krachtige stormwind uit het 
Noordwesten. De kleine en middelgrote garnalenboten waren 
in de binnenhaven opgelegd en de kotters lagen in een 
dubbele rij voor de Vishal gemeerd. De vloot van rederij 
Ensinga-Sikkens lag aan de steigers van de buitendam in de 
binnenhaven; zeven zeewaardige, met de modernste 
installaties en outillages uitgeruste kotters. Zeven trawlers hadden de vloot gevormd van oud-reder 
Ensinga. Bij zulk storm weer sloegen in vroegere jaren de scholen sardien van zee uit naar binnen 
op het wad. De stand van de maan en de sterren beheerste de diep water stromingen van de 
Noordzee buiten de eilanden en stuwde de sardien voort in richtingen, die de Waddenzee niet 
beïnvloedden. Sardien werd al enkele jaren niet meer in Zoutkamp aangevoerd. In de herfst werd 
wat bliek en middelharing met wat breedlijfkes aangetroffen tussen de garnalen, als de kuilen van 
de netten werden losgetrokken boven de ruimen, tesamen met wat onvis, zoals krabben en 
kwalletjes en met scharretjes, bolkjes en zeetongetjes. Dat was het enige teken dat de sardien op 
trek was. Heerntjes worden er niet meer gevangen, zo werd het in Zoutkamp gezegd in de 
huiskamers, op de dijktrap, in de café’s, kortom overal waar mensen bij de visserij waren 
betrokken. In Zoutkamp was dat iedereen, direct of indirect. 
Op de boerderijen was de oogst binnengehaald, wind en regen konden geen schade meer 
aanrichten op het land. Op tijd had Theo met zijn vaste arbeiders, Herman en Jouke en 
tussentijdse hulp, de aardappels gerooid gekregen. Ze lagen gestort op de deel van de grote 
schuur in één reusachtige hoop, wachtend op de sorteermachine. Laat in de namiddag, toen de 
wind “stormkracht”had bereikt, ging Theo met Herman en Jouke naar de dijk om de schapen in 
huis te halen en hij liet de mannen de kudde volgen naar de plaats om ze daar te verzorgen.

Zaterdag 2 oktober klusdag 
voor het Visserijmuseum. 
Als u zin heeft om mee te 
helpen ons museum een 
kleine opknapbeurt te geven, 
kom dan gerust langs. Voor 
meer info kunt u bellen met 
Dirk Lukkien (401913) of 
Sjoerd Moes (402257). 
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Workshops bij Lakeside - De Zilte Bries 

  
Het is weer volop herfst, de tijd waarin het buiten guur en kil is. 
Je hebt zin om creatief te zijn en het binnen gezellig te maken. Daarom zijn er het komende 
winterseizoen enkele workshops waarin een ieder zich creatief kan uitleven. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee zal er eerst uitleg worden gegeven waarna we aan de  
slag gaan. Er is natuurlijk iemand aanwezig die u zal begeleiden en u helpt bij al uw vragen, zodat 
iedereen aan het eind van de avond met een geslaagde creatie naar huis gaat. 
Tijdens de avond maken we het ons gezellig met een hapje en een drankje. U bent dus echt 
even een avondje uit. 
Lijkt het u leuk om mee te doen, dan kunt u zich voor de eerste 2 workshops (voor 1 van de 2 mag 
natuurlijk ook) opgeven bij Lakeside - De Zilte Bries 
 Sluisweg 3 A 
 9974 RJ Zoutkamp 
 tel. 401112 of 407002 
  

 27 oktober om 19:30 uur een herfstkrans of deurkrans 
de kosten voor deze avond zijn ongeveer 17.50 euro. 

 8 december om 19:30 uur een schaalschikking met kaarsen 
de kosten voor deze avond zijn ongeveer 20.00 euro. 

  
U hoeft zelf alleen maar een mes en een snoeischaar mee te nemen, voor de andere materialen 
etc. zorgen wij.   
Graag tot ziens !! 
  
  

Nieuw bij Lakeside - Nieuw bij Lakeside 

  

 Jacks en fleece van Nordal. 

 

 Noorse truien en vesten van Windfjord 

 

 Binnenkort weer grote vuurtorens 

voor binnen of  buiten. 

  

U bent van harte welkom op onze open huis dagen op  

30 september, 1 oktober en 2 oktober. 

  

           Tot ziens in onze winkel ! 

                               Rudmer en Gina Veenwijk 
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Bibliotheeknieuws 
 
Nieuwe aanwinsten vanaf Juli 2004: 
 
Romans 
Andrews, Virginia - Verwrongen wortels 
Baantjer - De Cock en de gebrandnerkte dode 
Berends, Seija - Ales zal nieuw worden 
Berg, Greetje - Vogel in de storm 
Bradford, Barbara Taylor - Het geheim van een vrouw 
Burgers - Drost, J. –Door de tuinpoort 
Clark, Carol Higgins - Uitgegleden 
Dorsten, Johan van - Het lied van de bouw 
Fforde, Katie - Reddende engel 
Fossum, Karin - Zwarte seconden 
Graaf, Anke de - Dagboek voor Nadia 
Grunberg, Arnon - Het aapje dat geluk bracht 
Jonge, Freek de - Door de knieën 
Kouwenhoven, Judith - Een cheechako in Yukon 
Marklund, Lisa - De rode wolf 
Mawson, Robert - Zeetijdingen 
Meer, Olga van der - Ze noemden haar Charlie 
Parker, Alan - De judaskus 
Post, Elvin - Groene vrijdag 
Ramsey, Eileen - Het huis aan de kust 
Reen, Ton van - Het diepste blauw 
Rivers, Francine - De priester 
Sledge, Thomas - Moord in het centraal station 
Verlinden, Roos - Een tweede kans 
Vis, Jacob - Barabbas 
Visscher, Kees - Martha, een vertelling 
Walter, Jess - Riviermoorden 
Walters, Minette - Verwarde geesten 
Yerli, Nilgun - Mezelf geworden 
Zwaan, Peter de _Verknipt 
 
Informatieve boeken 
Allerlekkerste aardappelgerechten 
Barendregt, J - Oorlogseffecten:roof en rechtsherstel 
Delden, Louise van - Wandelen rond Groninger borgen 
Kriek, Nathalie - De tarot in het kort 
Marinoff, Lou - Levensvragen; 
hoe filosofie je leven kan veranderen 
Parry, Dan –D - Day: 6.6.44 
Rossbach, Petra - Mallorca 
Snellen, Nelly - Tapizz 
 
Jeugdverhalen tot 8 jaar 
Biet, Pascal - Een geleerde wolf 
Boonen, Stefan - De roof van de spinen 
Busser, Marianne - Ben wil een vis 
Dam.Arend van - Red Dada 
Ede, Bies van - De verborgen toren 
Eeden, Maria van - Ik pas op het huis 
Kuyper, Hans - Een beetje kwijt 
Kuyper, Hans - Het geheim van het Kruitpaleis 
Kuyper, Sjoerd - Een muts voor de maan 
Michgelsen, Pauline - Grotemensentanden 
Minne, Brigitte - Feest 
Roos, Tony - ik wil mijn mama 
Tellegen, Toon - Plotseling ging de olifant aan 
Vendel, Edward van de –Rood, rood roodkapje 

Jeugdverhalen  8 tot 12 jaar 
Asseldonk, Lonneke van - Junkie mama 
Bardill, Linard - Ro en de windmachine 
Cramer, Stasia - Honger 
Hagen, Hans - De dans van de drummers 
Hokke, Henk - Net op tijd 
Kate, Janne - Woestijnmama, diepvrieszus en ik 
Leeuwen, Joke van - Slopie 
Lindelauf, Benny - Negen open armen 
Meinderts, Koos - Keizer en de kikkervis 
Opmeer, Kees - Wij zijn niet gek 
Spathelf, Barbet - Sofie is ziek 
Symes, Ruth - Gezocht:moeder 
Takens, Anne - Betoverd 
Veldkamp, Tjibbe - Hier ben ik 
Vervloed, Peter - Tijger ontsnapt 
 
Jeugdverhalen vanaf 12 jaar 
Cann, Kate - Alle ruimte 
Cann, Kate - Grof geweld 
Cann, Kate - Vol gas 
Funke, Cornelia - De dievenbende van Scipio 
Hagen, Hans - De dans van de drummers 
Hinton, Nigel - Boevenvriendjes 
Kuper, Hans - Vlucht, Douwe 
Murray, Martine - Het beetje ware verhaal van Cedar B. 
Rood, Lydia - Marijke en de nachtvogel 
 
Informatieve boeken voor de jeugd 
Bingham, Caroline - Naar de brand 
Busser, Marianne - Roodkapje 
Dumon Tak, Bibi - Camera loopt…actie 
Ganeri, Anita - Spijsvertering 
Kuipers, Sietse - Animaties op de computer 
Lawton, Clive - Hiroshima 
Lier, Bas van - Het zeeboek 
Petermeijer, Hans - Verhalen uit duizend - en –een nacht 
Pont, Carla - Boetseren met Makin’s klei 
Roep, Nanda - Tanja en de jongens 
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Qu Appelle, 2004-09-03 
 
Hallo, 
Hier even weer een berichtje van mij. Ik hoor van verschillende kanten dat ze het op prijs stellen 
dat ik een artikeltje schrijf over het wel en wee hier. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud,maar ik 
doe m'n best. 
Hier even weer een verhaal over de afgelopen periode.  
De rust is wedergekeerd in Huize Rispens. Vanaf mei hebben we bezoek gehad, wat overigens 
heel gezellig was. Het laatste bezoek tot dusver, is afgelopen maandag vertrokken en het is erg stil 
in huis op dit moment en je moet eerst even alles weer op orde hebben. Maar enfin aan alle leuke 
dingen komt ook weer een einde en volgend jaar komen er vastwel weer anderen. Wat ons opviel 
van al het bezoek dat we tot dusver hebben gehad, is dat de meeste van iemand anders hadden 
gehoord: “Saskatchewan, daar ga je toch niet heen! Het is alleen maar prairie en er is verder 
niets.” Sommige mensen belden van te voren en zeiden: “We blijven niet zolang hoor, het is toch 
alleen maar prairie.” Het tegendeel is waar, velen waren hier en bleven langer dan ze gepland 
hadden. Iedereen vond het hier prachtig: de uitgestrektheid, het wisselend landschap en de 
luchten en het weer natuurlijk. Niets is veranderlijker hier dan het weer. Het Noorderlicht. Je hoeft 
hier niet naar een duur attractie park om je te laten vermaken. Je moet je hier zelf vermaken en 
velen sprak dat wel aan. Grote meren, waar je kunt vissen, zwemmen, kanoën, enz. Je leeft hier 
dichter bij de natuur. Je bent hier zo vrij als een vogeltje in de lucht er is ruimte genoeg voor 
iedereen. Je hoeft hier niet te vechten om als eerste geholpen te worden bij de kassa, nee hoor er 
staat geen line-up. 
Vorige week had ik wel 5 colibri's (hummingbirds) in de tuin. Daar kan ik van genieten, die hele 
kleine vogeltjes ongeveer 3 cm en al fladderend gaan ze zich vol eten voor de lange tocht naar het 
zuiden.  
De winter is hierin aantocht, de bomen verkleuren alweer. We hopen nog wel een op een mooie 
nazomer. De oogst is nog niet begonnen. Bouwe wil het gewas wel rijp kijken en praten, want voor 
je het weet valt de winter in en kan er niet meer geoogst worden. Er is al veel schade ontstaan 
door de nachtvorst die we twee weken geleden hebben gehad. Het was -3 en van onze 
groentetuin is zeker 85 procent mislukt (bevroren) en dat is een flinke hoeveelheid. We hebben 
ongeveer een halve acre groentetuin. Er is bijna geen boon overgebleven en de afgelopen weken 
heeft het bijna iedere andere dag geonweerd en heel veel lightning . Maar daar zijn jullie mee 
bekend. De afgelopen weken was het hier echt Nederlands weer, om ziek van te worden. 
Morgen doen de jongens mee aan de dragonboat wedstrijd in Regina. Met een hele groep roeien. 
Regina is de hoofdstad van onze provincie en heeft een groot meer in de stad. Heel apart, er is 
een heel mooi park bij aangelegd en ze hebben daar diverse aktiviteiten. 
Inmiddels is het maandagochtend, na de dragonbootwedstrijd. Ze hebben niet gewonnen. Anton 
en Philip zaten beide in het team voor de 
Dairyfarmers of Saskatchewan. Het was een mooie 
dag en een prachtig festijn. 
Vanochtend was het winters koud, ongeveer 7 
graden, en het lijkt erop dat het deze week niet ver 
boven de 15 graden uitkomt. We moeten het 
ermee doen. 
Inmiddels zijn we met een aardappelverkoop 
begonnen. Het enige wat over gebleven is van 
onze tuin. We hebben een standje bij de weg en 
het loopt goed. De mensen hier moeten wel even 
aan een standje bij de weg wennen, maar ze 
komen. Het is leuk, want we hadden niet verwacht dat het zou verkopen. Ze bellen zelfs wat we 
nog meer in de handel hebben. Helaas is alles bevroren. Volgend seizoen gaan we hier zeker mee 
verder. We hebben nu alleen wat in de verkoop omdat we zelf veel te veel hebben en om te kijken 
wil het wel verkopen. Weer een ervaring rijker. 
Ik probeer even een foto mee te sturen. We hebben nl. bij onze driveway het bord van Zoutkamp 
staan en er is een foto van gemaakt toen Jeanne van Wijk hier was met haar man. Jeanne werkte 
bij de VVV en is sinds dit seizoen gestopt. 
Nou eerst maar weer de groeten en tot de volgende keer. Tonni 
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Nieuwsberichten van dorpsbelangen 
 
Eind juni hebben we op de vergadering een bespreking gevoerd met Bosma [dit is onze dorps- 
agent]. Dit gesprek verliep zeer positief was onze conclusie. Afgelopen tijd is het gelukkig vrij rustig 
in ons dorp en meneer Bosma was ook zeer tevreden over Zoutkamp. We hebben verschillende 
onderwerpen benaderd. 

 Als U als burger iets ziet of iets hoort wat niet door de beugel kan, schroom dan niet en neem 
dan even contact op met de politie. Vaak is het zo dat wij al snel denken “Dat gaat mij niet aan” 
of “Daar bemoei ik mijn eigen niet mee”. Het is een stukje sociale controle wat we met zijn allen 
kunnen creëren. Zonder het meeleven van de burgers kan de politie ook niets beginnen. 

 Als er dan wel iets is gebeurd in het dorp, is het al gauw zo van ”Dat zullen deze of gene wel 
weer op hun geweten hebben”, terwijl dat lang niet altijd het geval behoeft te zijn. Wij zijn er 
soms sterk in om iemand te veroordelen zonder dat de persoon in kwestie daar part nog deel 
aan heeft. Dit heeft Bosma dus ook wel eens ondervonden. Dus laten we in het vervolg een 
beetje oppassen met onze woorden. 

 Fout parkeren kan nog wel eens de nodige gevolgen hebben. Vooral als men in een bocht een 
auto parkeert. We hebben als automobilist toch allemaal de verkeersregels wel geleerd; laat 
ons dezen dan ook in praktijk brengen, dan wekken we ook geen ergernis op. Parkeren op de 
Churchilweg levert ook nog wel eens de nodige frustraties op. Nu hebben we een prachtige 
nieuwe weg met mooie parkeervakken en er wordt maar amper gebruik van gemaakt. Een 
paar meter verder lopen is toch gezond voor je en je dorpsgenoten hou je te vriend want 
anders ga je over de tong, om het zo maar te noemen. We moeten toch ook niet in de hand 
werken dat er na enige tijd een parkeerverbod komt, waarna er ook nog bekeuringen worden 
uitgedeeld. Een wijs man zei vroeger eens: “Voorkomen is beter, dan genezen”. 

 
Op 28 juni jl.zijn er handtekeningen overhandigd aan de burgemeester door de jeugd van 
Zoutkamp samen met de voorzitter van dorpsbelangen Ben van Mare. Dezen zijn opgehaald door 
de jeugd omdat ze graag wat voorzieningen willen van de gemeente om te kunnen skaten. De 
gemeente staat er wel positief tegenover, maar is nog in gesprek over een eventuele locatie en het 
financiële gebeuren speelt natuurlijk ook weer een grote rol. Misschien met wat subsidies en wat 
sponsors dat er het een en ander in het vat zit. 
 
Voor wat betreft de bibliotheek is het misschien een goed idee om met zijn allen zoveel mogelijk lid 
te worden. Des te meer leden, des te groter de kans dat deze wel blijft. 
 
Tenslotte nog iets heel anders: er is op 7 september een vergadering geweest met meneer Frits 
Schuitenmaker uit Lutjegast samen met afgevaardigden van Pinkstercommissie, Visserijmuseum 
en Dorpsbelangen. Schuitenmaker is bezig een project op te starten om mogelijkheden te bieden 
om een stukje cultuur en traditie in stand te houden. Dit geldt vooral voor dorpen langs de 
waddenkust die iets met visserij of andere maritieme gebeurtenissen te maken hebben. De 
bedoeling is samenwerken met andere dorpen op het gebied van reclames, feestprogramma’s en 
andere leuke gebeurtenissen in een dorp aan te wakkeren. 
We kunnen hiervoor gebruik maken van subsidies en sponsors, maar het belangrijkste is nog dat 
het idee gedragen wordt door de dorpelingen om wat meer leven in de brouwerij te krijgen. We 
gaan dit verder bespreken in oktober.  
 
                                                                                   Vriendelijke groet  Willem Veenstra 

 

 

Bedankje 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor het bezoek, de kaarten, telefoontjes, bloemen etc. tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis en in Winkheem en bij mijn thuiskomst. Het was geweldig!! 
Hartelijk bedankt!! 
G. Buikema-Lucas 



 Pagina 14 

 



 Pagina 15 

 
De Slag om Zoutkamp, 

Een historische doorkijk en de 16e 
eeuw 

 
 
 

Een uitnodiging aan alle Zoutkampers 
 

 
 

 

Tegenwoordig is Zoutkamp bij iedereen bekend om de vis en de garnaal. Maar wie denkt 
dat dit het enige historische is wat Zoutkamp maakt tot wat het nu is heeft het mis en kent 
Zoutkamp niet. 
 
De vrijheidsstrijd van de Nederlanden tegen Spanje, beter bekend als de 80-jarige oorlog, 
begon in 1568. In de jaren na 1588 lukte het de Stadhouders om grote delen van ons land te 
veroveren op de Spanjaarden. De neef van Prins Maurits, Willem Lodewijk van Nassau, 
was stadhouder van Friesland en de Groninger Ommelanden. Alleen de Ommelanden 
moest hij toen nog zien te veroveren. Een strijd die in 1589 begon met de verovering door 
Willem Lodewijk van de schans De Soltcamp. Zo begon meer dan 400 jaar geleden de 
victorie van Groningen bij Zoutkamp. 
 
Omdat een klein gedeelte van de oorspronkelijke schans weer word hersteld, hebben wij de 
organisatie “Slag om Zoutkamp”opgericht. Deze organisatie heeft als doel om de Slag die 
zich 400 jaar geleden heeft afgespeeld na te (laten) spelen. Ook willen we op die dag op 
diverse locaties scènes die zich in de 16e eeuw hebben kunnen afspelen naspelen.  
 
Bij dit groots festijn hebben we de hulp nodig van alle Zoutkampers. Natuurlijk de 
toneelvereniging maar ook de de mannen-, vrouwen- en smartlappenkoor tot aan  Zeester 
en de biljartvereniging. Maar ook inwoners die niet aangesloten zijn bij een vereniging, 
zullen mee kunnen doen. 
 
We beseffen dat ons dit erg veel werk zal geven, maar we hebben er zin in. Alle 
verenigingen en organisaties worden door middel van een brief nog uitgenodigd voor een 
bespreking. 
 
De organisatie:  Diet de Haan, Dirk Lukkien, Elise Nienhuis, Frieda Buitjes, Freya Noest en 
Henk Zijlstra 
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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 

 


