
 

 
DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

  

 ZK 21 

 Diverse workshops en cursussen 

 Vaartochtje op de ZK 4 
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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 
Esther v.d. Broek  Redactie 
Claudia de Boer  Redactie 
 
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Johan Kamstra, Nelly Bolt en Enne 
Tammes. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum 
De eerstvolgende Schudzeef verschijnt op 20 januari. Kopij voor dit nummer inleveren vóór 11 
januari.   
Let op: met ingang van het seizoen 2005/2006 komt de schudzeef 6x per jaar uit.  
  
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 SV Zeester 2005/2006 
 
 
1 dec. Z/P training 
14 dec. Kerstmarkt Zoutkamp 
23 dec.  Excursie staatsbosbeheer 
7 jan. 2006 Nieuwjaarsvisite senioren en jeugd 
20 mei 2006 B.B. toernooi + afsluiting seizoen jeugd 
27 mei 2006 Internationaal damestoernooi 
8/9 juni 2006 Stratenvolleybal 
12 t/m 16 juni 
2006 Avondvierdaagse 
1/2 sept. 2006 75 jarig bestaan SV Zeester 

 
 

 
 

 

WORD LID OF 

DONATEUR VAN 

DE 

SPORTVERENIGING 

ZEESTER 
 

KOM EENS VOOR EEN PROEFLES 

OF -TRAINING. BEL 0595-441148. 
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Dank voor uw steun. 
De collecte voor verstandelijke gehandicapten heeft in Zoutkamp opgebracht een bedrag van € 

696,10    Hartelijk Dank.  

Nierstichting 
 

De collecte in september jl. is er in zoutkamp 551,20 euro opgehaald. 

Hartelijk dank hiervoor namens de Nierstichting. 

 
Bedankje 

Langs deze weg wil ik een ieder bedanken, ook namens mijn man en kinderen, voor de getoonde 

belangstelling, op welke manier dan ook kaartjes, telefoontjes, bloemen), tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis en de herstelperiode erna. Het heeft me goed gedaan, te weten dat vele mensen met je 

meeleven. 

Marina Mollema, Margrietstraat 3 

 

Excursie “snertweer” 
Op vrijdag 23 december 2005 organiseert staatsbosbeheer de excursie “snertweer” 

Een winterse wandeling met de boswachter over de ballastplaat, waarna er in restaurant Suyderoogh  

erwtensoep wordt geserveerd. U kunt zich telefonisch aanmelden: 0519-345145 op werkdagen 

tussen 9-12 uur. Of mailen naar: s.schulding@staatsbosbeheer.nl 

 

Kinderkerstviering. 
Vrijdag 23 december a.s. wordt er in de nieuwe kerk, verbindingsweg Zoutkamp, kinderkerstviering 

georganiseerd door de Ichthusschool te Zoutkamp. De viering begint om 19.00 uur en iedereen die 

belangstelling heeft is van harte welkom.  

 

Kerstmarkt Zoutkamp 
Woensdag 14 december wordt er door organisatieburo CHABO aan de Reitdiepskade van 13.00 uur 

tot 20.00 uur een kerstmarkt georganiseerd. 

tel: 06-17080501 of mailen: org-buro-chabo@hotmail.com 

 
                            Nieuws vanuit dorpsbelangen  

 
Moi luu! 

Het schiet al weer mooi op dit jaar; het is al weer midden november, en we worden steeds verwend 

met mooi weer. We mogen hopen dat we ook een beetje mooi weer op 19 november mogen hebben, 

want dan komt Sinterklaas weer in Zoutkamp op bezoek en die houdt niet zo van kou en regen. We 

hebben alvast maar even een circulaire door het dorp gestuurd omdat de Schudzeef laat is dit jaar. 

Zo bent u allemaal van te voren op de hoogte van de aankomsttijd. We zouden graag willen dat er 

een minimaal aantal volwassenen naar binnen gaan in het Reitdiep omdat het anders veel te vol 

wordt en dat is natuurlijk weer een probleem voor de veiligheidsinstructies. Binnen in het Reitdiep 

willen wij u vriendelijk verzoeken om niet te roken.  

_Jeugdsoos 

Er wordt volop gewerkt aan de jeugdsoos en volgens de planning moet die dan eind december 

opgeleverd worden. Nu schijnt er altijd wel wat tegenslag te zijn en dat is ook nu het geval. In de 

kerstvakantie kunnen de jongeren zich al wel de mouwen opstropen om te gaan verven en klussen 

en dergelijke. Maar de uiteindelijke oplevering zal ergens in het begin van het nieuwe jaar worden. 

Het huidige bestuur is erg enthousiast en ziet er reikhalzend naar uit. Ze kunnen straks in ieder 

geval droog en warm zitten. Dit laatste is natuurlijk belangrijk want dat schortte er wel eens aan in 

het oude gebouw. Dorpsbelangen heeft samen met de jeugdsoos om tafel gezeten met de heer T 

mailto:s.schulding@staatsbosbeheer.nl
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Barkema. Barkema is de jongerenwerker in de gemeente De Marne en komt hier zo nu en dan eens 

op bezoek. We willen proberen om in januari een vergadering voor het hele dorp te plannen om 

gezamenlijk de goede weg in te slaan met onze jeugd. We zijn voor het bestuur en de begeleiding 

nog wel een paar mensen nodig om alles in goede banen te geleiden. Er ligt een geweldige 

toekomst/uitdaging voor ons dorp open om dit met elkaar aan te nemen en als ouderen laten wij 

onze jeugd er toch niet alleen voor opdraaien. (wordt vervolgd) 

_Dorpsplein 

17 Oktober jl. is er een informatie avond geweest in het Reitdiep met de gemeente over het 

dorpsplein. Er is natuurlijk van alles ter sprake gekomen en we mogen hopen dat we er met elkaar 

goed uit kunnen komen. Enerzijds hebben we veel parkeerplaatsen nodig voor een goede 

bereikbaarheid van de winkels en de horeca en anderzijds rijst er de vraag" waar moeten we met de 

kermis heen". Dat er iets aan het dorpsplein moet gebeuren; daar zijn we het allemaal wel over eens 

denken we. De Meermarkt en Yvonne Cosmetics willen wel graag wat uitbreiding van de winkel en 

zullen misschien een paar meter naar voren gaan. Dan krijgen de blokkendozen een wat meer speels 

uiterlijk. Een aantal parkeerplaatsen zullen komen te vervallen en er komen misschien wat 

boompjes op de kop van het plein bij het Reitdiep, Kegelhuis en het Vooronder. Al met al gaat het 

plein wel een stuk aantrekkelijker worden dan wat het nu is. Binnenkort gaat de gemeente weer met 

de eigenaren van de betreffende winkels om tafel en krijgt dit hele gebeuren een vervolg. 

  

                                                       Namens dorpsbelangen Willem Veenstra(secretaris) 

 

SINTERKLAASLOPEN 2005 
 

ZATERDAG 3 DECEMBER 

Voor de kinderen is het 's middags om half drie met natuurlijk een kinderjury, dus trek alles uit de 

kast als het nog past. 

Er is een eerste en een tweede prijs te winnen. 

Voor de hele grote kinderen doen we hetzelfde maar dan van 20.00u. tot 24.00u. en aansluitend de 

prijsuitreiking. 

Live-muziek van 21.00 uur tot 01.00 uur. 

WAAR:  H.C.R. " 't Reitdiep"  bij de fam. Venema. 

 
Vaartochtje op het museum schip de ZK 4 

 

Na aanleiding van ons vaartochtje op de ZK 4 ben ik gevraagd om een stukje te schrijven voor in 

jullie krant. Ik ben een stagiaire op een woning van de gehandicapte instelling ’s Heeren Loo 

Opmaat in Bedum. In de loop van onze vakantie in Zoutkamp leek het ons leuk om een vaartochtje 

te organiseren met een vissersboot van Zoutkamp. Ik ben via kennissen in contact gekomen met 

Eppo Lukkien en heb contact met hem gezocht. Ik heb hem gevraagd of wij misschien een middag 

met hem mee mochten varen op het museumschip de ZK 4. Hij ging overleggen met het bestuur van 

het Visserijmuseum en na enig overleg stemden zij toe. We zijn toen op een zonnige 

donderdagochtend met 6 bewoners en 3 begeleiders met hun mee geweest op de boot. Ze hadden 

overal om gedacht: zwemvesten, drinken en er was zelfs gelegenheid om even te vissen op de boot. 

We hebben helaas niets gevangen. We zijn een stuk naar het Lauwersmeer gevaren en later zijn we 

weer terug gegaan en zijn we een stuk de andere kan op gevaren. De bewoners vonden het geweldig 

en hebben er erg van genoten. Nu één week later hebben ze het er nog over. Als we weer een keer 

in de buurt op vakantie zijn, gaan we het zeker nog een keer doen. We gaan dan ook het 

Visserijmuseum en de palingrokerij bekijken. Daar hadden we helaas deze keer geen tijd meer voor. 

Ik wil jullie even bedanken dat jullie dit wilden doen. Dank jullie wel voor jullie gastvrijheid en een 

gezellige ochtend. 
 

Hartelijke groeten namens Opmaat in Bedum, Janita Bijma. 
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(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reünie 100-jaar christelijk onderwijs 
Laatste oproep!!! 

 

Beste mensen, 

 

Inmiddels hebben wij als Reüniecommissie een paar honderd adressen verzameld. Mede dankzij 

jullie hulp. 

Binnenkort gaan dan ook de uitnodigingen de deur uit. Om er echter zeker van te zijn dat we zoveel 

mogelijk mensen bereiken willen we nog één keer een beroep op jullie doen.  

Zouden de mensen die op de christelijke basisschool in Zoutkamp hebben gezeten een lijst 

willen maken met daarop de namen van de mensen bij wie ze in de klas hebben gezeten? Dan 

kunnen wij zien of we daar al adresgegevens van hebben. Mochten jullie zelf adresgegevens 

hebben, zet die er dan ook bij. 

Geef dit bericht ook door aan broers, zussen en andere familieleden en bekenden die de Schudzeef 

niet lezen. 

Wij rekenen op jullie medewerking! 

 

Hartelijke groeten van de reüniecommissie 

Gegevens kunt u sturen naar: 

n.b.van.der.bleek@wanadoo.nl of naar Jan van Wieren Churchillweg 45 Zoutkamp  

 

 

Dinsdag 29 november 
 INZAMELING KLEDING POLEN EN ROEMENEN. 

In 't Anker bij de Nieuwe Kerk. 

 

Dit  is de laatste keer  in 2005. 

In  2006, op de  laatste dinsdag  van  de maand beginnen  we weer. 

 

Een complete vers bereide maaltijd bij u thuis bezorgd 

Vanaf € 5,= 
Warm of gekoeld (magnetron klaar) 

Tafeltje Dekje De Marne 

 

Uw wasgoed volledig verzorgd             
Gewassen en gestreken 

Vanaf € 1,22 per kilo 

Tegen een kleine vergoeding wordt uw wasgoed thuis opgehaald en bezorgd. 

 

Voor aanmelding en informatie: 

Woonzorgcentra Olde Heem (0595 487777) en  

Asingahof (0595 401252) 

mailto:n.b.van.der.bleek@wanadoo.nl
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In het afgelopen jaar is er veel ingezameld en zijn er weer veel mensen (arme mensen) in tehuizen 

blij gemaakt. Namens die mensen hartelijk  bedankt. Ook voor de giften, die nodig zijn  voor 

transport van de dozen daar naartoe. 

Namens de vrijwilligers: 

Brant Visser 401306, Renze de Vries 402068, Kina Zuidema 401856, Trijn Zijlstra 402153.  

 

Rabobank 3352 17605  t.n.v. Aktie Polen. 

 

 
Een loket voor wonen, welzijn en zorg 

 
U kunt per 1 september 2005 bij dit loket terecht voor het regelen van allerlei zaken op het gebied 

van wonen, welzijn en zorg. Bijvoorbeeld het aanvragen van een woningaanpassing, vervoermiddel 

of zorg van huis. 

Zo voorkomen we dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt. De medewerkers zijn er om u 

verder te helpen en denken met u mee. 

 

Waar vindt u het loket? 

Het loket voor wonen, welzijn en zorg is gehuisvest in het gemeentehuis te Leens, R.Ritzemastraat 

2. Het loket is open op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en ’s middags op afspraak. 

 

U kunt het loket ook telefonisch benaderen voor informatie en advies: tel.: 0595 575575. 

 

Via www.demarne.nl kunt u doorklikken naar een speciale website over wonen, welzijn en zorg in 

de gemeente De Marne (per 1 september 2005). 

 

Voorbeelden van vragen die u aan het loket kunt stellen: 

 

Wonen: 

Ik wil graag kleiner gaan wonen. Hoe pak ik dit aan? 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een seniorenwoning? 

Wanneer schrijf ik mij in voor een verzorgingshuis? 

 

Welzijn: 

Hoe kan ik me aanmelden voor tafeltje-dek-je? 

Hoe kom ik aan een WVG-vervoerspasje? 

Ik voel me eenzaam, hoe krijg ik meer contact met andere  mensen? 

 

Zorg: 

Ik heb een rollator nodig, maar hoe regel ik dit en wordt een rollator ook vergoed? 

Ik zorg voor een familielid, vriend of buurman en heb extra hulp nodig. Waar vind ik die? 

Kan ik tijdelijk een rolstoel lenen? Kost dat iets? 

 

Vevoer: 

Hoe regel ik vervoer? 

Kan ik een parkeerplaats voor mijn huis krijgen? 

Kom ik in aanmerking voor een parkeerkaart? 

 

 
 
 

http://www.demarne.nl/
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MEDEDELINGEN IJSBAAN VERENIGING “DE EENSGEZINDHEID”  
 

Op zaterdag 26 november aanvang 20.00 uur in de kantine bij de ijsbaan weer een kaart en sjoel 

avond. 

Opgave is verplicht en kunt u doen bij: Jan Rienks 06-48205130 

         Tako Bos 0595-577221 

Donderdag 1 december jaarvergadering voor alle leden en donateurs in de kantine bij de ijsbaan. 

Aanvang: 19.30 uur 

 
Besomming ZK 21 (Piet Broere) in 1955 

 

Enkele jaren terug heb ik een paar stukjes geschreven over de garnalenvisserij in de jaren vijftig van 

de vorige eeuw. Ik heb daarin o.a. verteld dat ik ook een weekje met Piet Broere had gevist. Een 

tijdje terug vroeg Roelf Broere mij of ik inderdaad knecht bij zijn vader was geweest, want hij had 

mijn naam gelezen in een oud boekje, waarin zijn vader de besommingen had bijgehouden. Op mijn 

bevestigend antwoord heeft hij mij het boekje ter inzage gegeven. Erg interessant! Ik laat hieronder 

de besomming van 1955 volgen. Ter verduidelijking herhaal ik eerst nog even wat ik in 2002 over 

het weekje vissen met Piet Broere heb geschreven.  

’’Ik ben in die tijd ook nog eens een weekje met Piet Broere mee geweest. Er was toch niet veel te 

vangen (daarom konden Hero en Hennie Zwart van de ZK 40, waarop ik toen als derde man voer, 

mij wel missen) en ik ben toen ingevallen voor een zieke knecht (ik vermoed Albert Boersema). De 

ZK 21 was een 13 meter kottertje; voor de oorlog gebouwd voor Frans Bottema (een broer van o.a. 

Mans en Gerhard Bottema). Frans is in de oorlog door Engelse vliegtuigen in een trein van 

Amsterdam naar Groningen doodgeschoten. Zondagnacht om ongeveer 3 uur kwamen we bij het 

Lange Hoofd aan dat toen al helemaal leeg was. ’’Waar gaan we heen, Broere’’ vroeg ik, nadat ik 

eerst koffie had gezet. ’’Ik doagt een rondje om ’t Ailand’’ was het antwoord. Dat leek mij wel wat. 

Eerst een achter ebstreek in het Zoutkampergat. Vervolgens over de vloed onder Schiermonnikoog 

door en als laatste een hoogwaterstreek de Balg in. (Voor de goede orde: in die tijd werd uitsluitend 

op tij gevist. Alleen Jelte Toxopeus, ZK2 (80pk) en Piebe Toxopeus, ZK 19 (60pk) trokken wel 

eens tegen het tij in, maar uitsluitend als de grootste stroom eruit was. De eenpitter van Piebe 

maakte dan geweldige klappen. Je hoorde hem van verre aankomen.) Na de balgtrek op huis aan. 

Op het Lutje Wad begon al eb te lopen. Midden door de Oort om te profiteren van de ebstroom en 

daarna met de 35pk Deutz achter de zwarten (nu groenen) bij Oostmahorn langs en door het 

vaarwater naar Zoutkamp. Zo dicht mogelijk onder kant om zo weinig mogelijk tegenstroom te 

hebben. Om ongeveer 3 uur waren we weer op Zoutkamp, waar alleen de pufpraam van Heidema 

(met Eb Groefsema) nog buiten lag. Bij Eb onze bushels gelost en door de grote sluis naar de vishal, 

waar Lukke nog op onze paar kistjes garnalen stond te wachten. Om ongeveer half vijf waren we 

weer thuis. Zo zag zulk een dag er ongeveer uit. Om een uur of negen moest je dan wel naar bed. 

De prijs van consumptiegarnalen lag in die jaren op ongeveer hfl. 0,50 per kg. Bij een vangst van 

een paar honderd kilo garnalen plus wat bushels was dat zeker geen vetpot.’’ 

 

Nu de jaarbesomming. Het seizoen begon op 28/3/55 (tamelijk laat; meestal begon men eind 

februari/begin maart; een beetje afhankelijk van een vroege of late winter) en eindigde op 28/1/56. 

De knecht verdiende 20% en er werd 11% loonbelasting door de schipper ingehouden. 
 

Week Besomming Naam Knecht Netto Loon 
28/3-2/4 f. 529,34 J. Rispens f. 94,21 
4/4-9/4 f. 387,79 J. Rispens f. 69,03 
14/4-19/4 f. 310,35 
doorgedraaid f. 176,40 J. Rispens f. 86,64 
19/4-23/4 f. 384,11 
doorgedraaid f. 283,80 J. Rispens f. 118,89 
25/4-30/4 f. 584,00 
doorgedraaid f. 140,40 J. Rispens f. 128,30 
2/5-7/5 f. 391,17 J. Rispens f. 69,62 
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9/5-14/5 f. 1019,21 J. Rispens f. 181,42 
16/5-21/5 f. 531,98 J. Rispens f. 94,70 
23/5-28/5 f. 594,39 J. Rispens f. 106,99 
30/5-4/6 f. 567,50 
doorgedraaid f. 82,80 J. Rispens f. 115,76 
6/6-11/6 f. 587,19 J. Rispens f. 104,52 
13/6-18/6 Vakantie 
20/6-25/6 f. 947,10 J.Rispens f. 168,58 
27/6-2/7 f. 821,73 
doorgedraaid f. 78,30 J.Rispens f. 160,20 
4/7-9/7 f. 299.32 J. Rispens f. 53,28 
11/7-16/7 f. 395,00 Anthon Bos f. 79,00 (geen loonbel.) 
18/7-23/7 f. 692,20 J.Rispens f. 123,21 
25/7-30/7 f. 864,37 J. Rispens f. 153,85 
1/8-6/8 f. 483,09 J. Rispens f. 85,99 
8/8-13/8 f. 322,60 J. Rispens f. 57,42 
15/8-20/8 f. 164,50 J. Rispens f. 29,28 
22/8-27/8 f. 561,56 H.Nienhuis f. 99,96 
29/8-3/9 f. 391,37 J.de Vries f. 69,66 
5/9-10/9 f. 508,04 Jouke de Vries f. 90.43 
12/9-17/9 f. 531,39 Jouke de Vries f. 94,58 
19/9/24/9 f. 740,70 Jouke de Vries f. 126,42 
26/9-1/10 f. 799,90 Jouke de Vries f. 142,38 
3/10-8/10 f. 864,94 Jouke de Vries f. 150,76 
10/10-15/10 f. 857,48 Jouke de Vries f. 152,63 
17/10-22/10 f. 383,94 
doorgedraaid f, 156,60 J. de Vries f. 96,21 
24/10-29/10 f. 507,69 J. de Vries f. 90,36 
31/10-5/11 f. 741,55 J. de Vries f. 132,00 
7/11-12/11 f. 764,49 Jouke de Vries f. 136,07 
14/11-19/11 f. 416,20 Jouke de Vries f. 74,08 
21/11-26/11 f. 352,87 M. Tillema (22%) f. 77,63 (geen loonbel.) 
28/11-3/12 f. 665,18 M. Tillema (22%) f. 146,34 (geen loonbel.) 
5/12-10/12 f. 238,55 M. Tillema (22%) f. 52,48 (geen loonbel.) 
19/12-24/12 f. 5,48 M. Tillema (22%) f. 1,21 (geen loonbel.) 
26/12-31/12 f. 3,63 M. Tillema (22%) f. 0,79 (geen loonbel.) 
16/1-21/1 f. 196,72 Zeesterren Tillema (22%) f. 43,27 (geen loonbel.) 
23/1-28/1 f. 659,00 Zeesterren Tillema (22%) f. 144,98 (geen loonbel.) 
 

Totale besomming seizoen 1955 f. 21.985,92. Nabetaling bushels 1179 à 7,06= f. 79,74 

 

Nabetaling bushels aan de knechten: 

J Rispens f. 89,60 

A. Bos  f. 1,90 

H. Nienhuis f. 9,13 

J. de Vries f. 111,67 

M. Tillema f. 13,83 
 

Andere tijden, andere prijzen; een totaal ander welvaartsniveau en de meeste bovengenoemde 

personen leven nog slechts voort in onze herinnering. 

 

Hendrik Nienhuis. 5/10/05. 

 

P.S. 1. Anthon en Marinus hadden blijkbaar goed onderhandeld. Piet Broere moest hun 

loonbelasting betalen. Dat waren dus dure knechten. 

 

P.S. 2. De zeesterren werden gedroogd in de drogerij van Errit de Vries, of gingen naar de drogerij 

van zijn schoonzoon, Wietse Bouma, in Den Oever. Het was vreselijk spul om te verwerken. Die 

sterren lagen zo dood als een pier en je kon er bijna geen greep onder krijgen. 
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Afscheid van de “Broodmand” 
 

Nogmaals willen wij iedereen bedanken die afgelopen jaren klant bij ons waren. Wij kijken terug op 

een geweldige, gezellige en leerzame tijd. 

 

Groetjes Susan en Annette. 

Cursus hartreanimatie 2006 
 

De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in januari 2006 in de dorpen 

Ulrum en Zoutkamp zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de basiscursus 

als ook de jaarlijkse herhalingscursus. 

Enige cursus-informatie: 

 

Basis cursus: 

- Lesavond van ca. 3 uur gegeven op 18 januari 2006 

- Kosten euro 7,50 per deelnemer 

- Locatie: Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum 

- Aanvang: 19.00 uur 

- Wie kan meedoen? 

 Iedereen vanaf 14 jaar die in een goede conditie verkeert 

- Inschrijven is mogelijk tot 12 december 2005. 

 

Herhalingscursus: 

- Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2e week van januari 2006.  

- Kosten euro 4,- per deelnemer (diploma meenemen) 

- Voor iedereen die in 2005 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen. 

Deze mensen krijgen eind december een oproepkaart toegezonden. 

  

Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met onderstaande contact 

personen: 

Ulrum:  Feddy 0595 402740 

Zoutkamp: Linda 0595 402538 

 

Cursussen vaarbewijzen en marifonie 
 

Bij voldoende belangstelling wordt er net als in de voorgaande winterperiode 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. 

We beginnen midden januari. De examens zijn in april en juni. De opbrengst van de avonden komt 

geheel ten 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. De inbreng van een ieder wordt hierbij zeer op prijs 

gesteld. We hebben allemaal een stuk kennis op dit gebied, gezien onze affiniteit met de visserij en 

de watersport. 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 van 

slagen. Doch mijn ervaring is dat zoals met meerdere zaken in dit leven de een er makkelijker 

doorkomt dan de ander. Individueel bied ik dan indien nodig extra ondersteuning. Per certificaat 
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betaald u euro 50,--. Voor degene die Klein Vaarbewijs II in een keer willen doen euro 100,-- daar 

dit twee modules in één 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 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). Mochten we niet thuis zijn, doe dan even 

een kort briefje in de bus met je naam en aan welke cursus je wilt deelnemen. Ik neem dan kontakt 

met je op. Degenen die zich al aangemeld hebben hoeven dat niet weer te doen. Graag hoor ik jullie 

voorkeur voor de avonden. Vorig jaar was het op dinsdag en donderdag. 

Oomke Bos  

 

Slank-klub 
 

Hallo, ik zal me even voorstellen: ik ben Gerda Schoonenberg en ben vorig jaar gestart met een 

slank-klup groep in de Babbelaar. De groep wordt nu kleiner, omdat vele dames al hun 

"streefgewicht" hebben bereikt. Ik ben nu op zoek naar nieuwe clienten, dames en heren, die 

groepsgewijs en onder begeleiding volgens een wekelijks menu willen afvallen. 

Mijn telefoonnummer is 06-40087191 en mijn adres is: Hooglanden 18, 9801 LB Zuidhorn.  

De wekelijkse clubavond is donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 

voor de 1e maal 16 euro en aansluitend wekelijks 6.50 euro.  

 

Met vriendelijke groeten, Gerda Schoonenberg, leidster Slank-Klup. 

 
 
 
 

Demonstratie naaien, borduren, quilten en locken bij Lakeside in 
Zoutkamp 

 

In navolging van vorig jaar wordt er dit jaar bij LAKESIDE in Zoutkamp ook een demonstratie 

gegeven van verschillende naaimachines. 

Op vrijdag 25 november is ‘VOS Naaimachines’ uit Emmen aanwezig met een aantal 

naaimachines, om u kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden van de 

naaimachines van tegenwoordig. Zo is er tegenwoordig een keuze uit een groot scala aan modellen. 

Want de één is op zoek naar een eenvoudige en goedkope naaimachine voor het snel herstellen van 

de kleding terwijl de ander een professionele naaimachine zoekt voor het probleemloos naaien en 

verwerken van alle moeilijke stoffen tot een modern kledingstuk. Een derde zal de naaimachine 

hoofdzakelijk gebruiken voor het borduren van handdoeken, kaartjes of kledingstukken en weer een 

ander gebruikt de naaimachine voor het maken van prachtige quilts. Zo stelt iedere gebruiker haar 

eigen eisen aan de naaimachine.  

Vos Naaimachines demonstreert deze dag een aantal van deze modellen om u een indruk te geven 

van de ongekende mogelijkheden van de machines van tegenwoordig. Wist u bijvoorbeeld dat u 

met een lockmachine probleemloos alle moeilijke stoffen gelijktijdig kan naaien, afwerken en 

afsnijden?  

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden van de moderne naaimachines of bent u op zoek naar 

een leuke nieuwe hobby? Kom dan vrijdag 25 november even langs bij LAKESIDE aan de 

Sluisweg in Zoutkamp. Tel 0595 401112. Tussen 14.00 en 21.00 uur. 
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Workshops bij Lakeside 
 

Het komende winterseizoen organiseren we weer een workshop waarin een ieder zich creatief kan 

uitleven. De feestmaand december staat weer voor de deur en daarom gaan we een schaalschikking 

voor de kerstdagen maken. 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 opgeven bij ons in de winkel of door even te bellen 

naar telefoonnummer 401112 of 407002. 

donderdag 15 december  

om 19.30 uur of 

vrijdag 16 december 

om 19.30 uur 

De kosten zijn 20.00 euro. Neemt u wel even een mesje en een snoeischaar mee ? 

 

Sinterklaas-actie 
   

Bij aankoop van een broek ontvangt u 15 % korting (uitgezonderd standaard jeans van Brams Paris, 

Wrangler en Lee). 

   

Deze actie is geldig tot en met  

10 december. 

  

 Tot ziens bij Lakeside 

  

Lakeside 

Sluisweg 3a 

9974 RJ Zoutkamp 

Tel. 0595-401112 
  

 

 
 

Vuttersvakantie (vervolg van september) 
 

Op een dag spraken we met een groep van 12 mensen af om gezamenlijk te gaan eten in een dorpje 

waar nog geen toerisme is. Irene de campinghoudster zou dit regelen. We reden gezamenlijk naar 

dit dorpje. De waard stond ons op te wachten in de deuropening van zijn zaak. Toen hij glimlachte 

zag je één tand. Meer had hij niet. Dit is een van de voorbeelden/achterstanden die je op het 

Portugese platteland nog veel ziet. De waardin was op de bovenzaal nog druk doende. Hartelijk 

werden we verwelkomt. Alles werd op tafel gezet. Je kon drinken wat je wilde en ook hoeveel je 

wilde. Ik zat in het midden aan de tafel tegenover een grote afgedekte schaal. Toen we allen iets 

hadden te drinken verwijderde de waardin vol trots het doek waar de schaal mee werd afgedekt. Ik 

keek recht in de bolle ogen van een beest met de tong uit zijn bek. Even moest ik slikken zo ook 

mijn buurman die het zelfde aanzicht had. Toen we van de schrik waren bekomen gingen we raden 

wat het nu eigenlijk voor beest zou zijn. Irene wilde niks zeggen. De “helden”onder ons begonnen 

een stuk op hun bord te leggen. Achteraf heeft ieder het geproefd en ik moet zeggen zeer smakelijk. 

Het was mooi bruin geroosterd vlees en zeer smakelijk maar die kop bleef ons maar aankijken. Ik 
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zeg tegen mijn buurman we hebben er nu lang genoeg naar gekeken en hebben het afgedekt met een 

servet. Ik moet zeggen dat we vanaf dat moment lekkerder gingen eten. De verrassing viel bij een 

ieder in de smaak. Het bleek een geit te zijn.[geweest]. De waardin had ook als toetje nog een hele 

grote cake gebakken in de vorm van een tulband. Bij het afrekenen moest er € 100 worden betaald. 

Dit gedeeld door 12 personen. Op het platteland bestaat zoiets nog maar in de Portugese steden en 

aan de kust weten ze al wel beter. 
Ernst de campingbaas adviseerde ons wanneer we naar de volgende camping zouden gaan, schuin door 

Portugal te reizen. Lissabon te laten liggen. Dit advies opgevolgd en warempel de wegen waren redelijk 

goed. Wij zetten nu ons kamp weer op, ongeveer 12 km van de kust tussen Nazaré en Fiquèra da Foz. Hier 

hebben we gefietst en een dag later een lange strandwandeling gemaakt.Vorig jaar heb ik dit ook als prettig 

ervaren om alles aan het strand te kunnen vinden wat de visserlui uit Portugal gebruiken. Helaas is veel van 

kunststof.Kurken drijvers vind je niet meer. Verder vind je verfdozen; boeien, alle soorten en maten touw 

enz,enz, tot computers aan toe. 

De volgende trip ging via Porto naar het Douro-dal. Kortgeleden uitvoerig beschreven in het blad van de 

ANWB en op de TV geweest. Vila Real was de plaats waar we heen wilden. Hier zijn we terecht gekomen 

via een hele lange klim bergopwaarts. s,Avonds, ik denk dat het toen nog 35 gr was, zijn we even naar het 

station gelopen waar het smalspoor vertrekt. Om 08.30 vertok de trein de volgende dag bergafwaarts. Rond 

11.00 uur zou hij beneden bij de rivier aankomen. Mans en Ali zouden met hun auto bij het eindstation staan. 

Onderweg kwam je door hele kleine gehuchtjes waar meestal een vrouw met een stuk touw de overweg even 

afzette tot de trein was gepasseerd. Prachtige vergezichten en diepe ravijnen kon je vanuit de trein 

aanschouwen. Met Mans en Ali zijn we door het dal naar een stuw gereden [bijna te heet om uit te stappen] 

en daar gekeken naar een passagierboot die naast de stuw in de sluis lag. De schutsluis had een verval van 32 

meter.[toren hoogte]Bij het uitvaren voer de boot onder de sluisdeuren door. Een hele ervaring. 

Het Douro-dal bestaat volledig uit wijnbouw. Deze wijn wordt voor port gebruikt. De hoofdstad van dit 

gebied ligt aan zee en heet Porto [de naam zegt het al]. Zoveel wijnvelden heb ik nog nergens meegemaakt. 

Bij de volgende trip passeerden we weer de grens met Spanje. We waren onderweg naar Santiago de 

Compostela, de bedevaartsoort in het begin van ons verhaal. We hadden overlegd om na Compostela niet 

langs de noordkust te reizen maar de midden route te volgen over de hoogvlakte van noord Spanje, de 

pelgrimroute. We zochten een camping uit op 100 km van Santiago. Vanaf hier moesten we later ook weer 

richting oost. Met de losse auto hebben we de stad bezocht. Ik moet eerlijk zeggen dat het hier niet zo’n 

“circus” is als in Lourdes. We zijn in de grote kathedraal geweest waaraan alle pelgrims een bezoek brengen. 

Er zaten zeker duizend mensen binnen. Overal lagen de rugzakken en stonden de Jacobsstokken tegen de 

pilaren. Het heeft veel indruk op ons gemaakt. 

In de buurt van onze camping in Allariz (een vrij moderne stad) op anderhalve km de bergen in zijn we naar 

een plaatsje geweest waar je je 200 jaar in de tijd terug waant. Het was 20.00 uur, de mensen zaten gezellig 

naast elkaar op een stenen muurtje. Met de auto kon ik niet verder daar de straatjes te smal waren en ik ook 

niet de bocht kon maken. Wij uitgestapt bij de mensen die ons aankeken alsof we van een andere planeet 

kwamen. Er stroomde helder water in het midden van de weg vanaf de bergen door het gehucht wat voor ons 

een aanleiding was om een beetje conversatie op gang te brengen. Er stond in het dorp een heel bijzonder 

gebouwtje waar we graag van wilden weten waar dat voor diende. Het leek verdacht veel op zo’n ouderwets 

dijkgathuisje, maar dan korter. Nou bleek dit een gebouwtje te zijn wat als droogschuur voor alles en nog 

wat diende en waar door de constructie geen ongedierte bij kon komen. Tegenwoordig worden ze door de 

rijken gekocht voor € 5000 en als decoratie in de tuin geplaatst. Ook worden ze gestolen van deze zeer 

eenvoudige mensen. 

 

Via Léon en Burgos zijn we neergestreken voor één nacht in Santa Domingo, niet ver van Pamplona. De 

baas van de camping moest uit de bar worden gehaald om het toegangshek te openen. We werden neergezet 

tussen de stacaravans van de vaste bewoners van de camping. s,Morgens bij het afrekenen was dit onze 

duurste camping. De baas was zeker nog lang blijven zitten in de bar. De volgende route ging door de 

Pyreneeën.Vanaf de hoogvlakte tot Pamplona was alles vrij vlak. Nog een uurtje bergopwaarts en toen dalen 

met wel 100 haarspeldbochten. Onderweg liepen en fietsten veel pelgrims richting west, Santiago. Ik heb 

geprobeerd met een claxonsignaal stuk voor stuk te begroeten om hen daarmee een hart onder de riem te 

steken. Als ze de grens Frankrijk / Spanje passeren moeten ze nog 800 km lopen of fietsen, ga er maar aan 

staan.Onze stop was op een boeren-camping beheerd door een Nederlands echtpaar dat hier al 26 jaar woont. 

Hier hebben we nog een fietstocht gemaakt en zijn we zaterdags over de Col d’Aubisque gereden. 
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‘s Avonds heeft onze zoon Marcel met zijn vriendin ons bezocht die toevallig hun werk in de stad 

Pau hadden een half uur rijden van waar wij zaten. 

Vanaf hier zijn we door midden Frankrijk gereden tot direct onder Limoges, Aix sur Vienne voor 

een nacht. Ik stond naast een man die een boek schreef over de Tour de France. Hij bezocht alle 

plaatsen waar oud renners woonden of waar iets te zien was met betrekking tot de Tour. Het was 

17.00 uur en in de zon 47 graden. De man werkte gewoon door met zijn laptop. De volgende dag 

vertrokken naar Amboise in de buurt van Tours aan de Loire. De camping lag op een eiland in de 

Loire. We zijn op de fiets naar het beroemde kasteel Chenonceaux aan de Chèr geweest. s,Avonds 

hebben we de verjaardag van Ali, 29 juni, gevierd met een etentje. Een dag later zijn we naar Blois 

geweest met de auto, daar het toen slecht weer was. Ook hebben we die dag Chambord bezocht een 

enorm kasteel met 480 schoorstenen. Het beroemde trappenhuis, spiraalvormig,in het midden van 

het kasteel is een ontwerp van Leonardo da Vinci. We hadden geluk want die dag was de entree 

gratis daar de administratie geautomatiseerd werd. Ook hieraan kwam weer een eind en vertrokken 

we tot onder Rouen. We melden ons aan bij de receptie van een camping beheerd door een ouder 

echtpaar. Alle staanplaatsen waren omringd door rozen. We zeiden dat het voor één nacht was maar 

de vrouw was zo enthousiast dat ze 3 kwartier, in het Frans, aan ons heeft uitgelegd wat er zoal in 

de omgeving was. Elk foldertje werd uitvoerig besproken. Heel lief bedoelt maar het was maar voor 

één nacht. De volgende route leidde tot Westende aan de kust van België. We zijn via een duinpad 

op de fiets naar Oostende geweest, daar een gebakken visje gegeten en een zoute haring. 

Vervolgens over de boulevard 12 km weer terug naar Westende. ‘s Nachts heeft het op 10 km 

afstand van ons zo geregend dat de auto’s door de straten dreven en het vee in de stal verdronk. In 

Vlaanderen zonden ze alle beelden uit op TV. Over geluk gesproken, dat het slechte weer net bij 

ons langs ging. Op dinsdag 5 juli zijn we via de Westerscheldetunnel (Antwerpen was afgesloten), 

Breda, Utrecht, Lemmer, Boerakker weer in Zoutkamp gearriveerd. 

We zijn 8 weken en 2 dagen van huis geweest, hebben 8975 km gereden en daarbij 21 campings 

bezocht. We kijken op een mooie reis terug en maken nu alweer plannen voor het najaar. 

Gereisd met een combinatie: V.W. passat en een Knaus caravan. 

Mans en Ali Romijn - Gereisd met een combinatie: Renault senic en een Elldis caravan. 

 

Dier, Kado en hengelsport 
Dommel 

 
De decembermaand staat alweer voor de deur. Een maand vol gezelligheid en leuke kado’s!!! 

Sint en Piet en de Kerstman hebben al leuke kado’s bij Dommel gebracht. 

 

Dus kom gauw een kijkje nemen! Van houten speelgoed tot leuke decoraties voor in huis!! 

Vanaf 16 november kunt u bij ons pinnen!!!!!! 

 

Fijne dagen!!! Sint en Piet en de Kerstman!! 

 

Fotoboek Zoutkamp. 
 

Omdat ik bezig ben met een fotoboek over Zoutkamp zoek ik nog oude foto’s. Misschien ligt er bij 

U nog wat in de kast. Graag foto’s over het leven in Zoutkamp. Bijvoorbeeld van bedrijven, de 

visserij, de middenstand of oude schoolfoto’s.  

U krijgt alles binnen 14 dagen terug. U belt en ik kom. 

 

Wim Mollema 

Tammenssingel 31 

9965 RW  Leens 

tel: 0595-571529
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MIDDENSTAND IN 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 

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

Haven hunzegat zoutkamp, Strandweg 17, tel 402875. 

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 

Kapsalon Hair2Hair, Julianastraat 25, tel.: 435565 

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 vrijdag 13.30-17.30 uur, 
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur 

Peter Jongeling Montage, Lauwerstraat 2, tel. 06 53321966, e-mail: 
p.jongeling@planet.nl 

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 

Café ‘t Veuronder, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 06 53611641 

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 

 


