Voorwoord
Het weekend van 19 en 20 mei was voor Zoutkamp en omstreken anders dan de
voorgaande. Niet alleen door het weer. Dat was de voorgaande twee weken uit de kunst met
temperaturen van 20 tot 25 graden.
En dat weer was natuurlijk ook perfect geweest voor de evenementen die zich dit weekend in
ons dorp afspeelden en waar zoveel tijd van voorbereiding in was gaan zitten.
Een van die evenementen was de opendag van de vrijwillige brandweer Zoutkamp. De
aanleiding voor die opendag was de officiele in gebruikname van de nieuwe kazerne aan de
Marnestraaat en daarbij de presentatie van de nieuwe blusboot. De hulpdiensten pakten
groots uit. De reddingsmaatschappij was er met de ‘Steur’en een stand. De waterpolitie
stond er met een snelle boot. De KLPD was aanwezig met een stand. Bergingsbedrijf Poort
uit Hoogkerk had een grote kraan op het terrein staan waarin kinderen en rondje konden
draaien. Er stond een ambulance die te bezichtigen was. En voor de kinderen stond er een
luchtkussen opgesteld. Alles keurig georganiseerd.
Het andere evenement dat veel voorbereidingstijd en energie heeft gevergd was de reuni en
de viering van het 100-jarig bestaan van de Ichtus school. Er was een grote tent neergezet
bij de school en daarin vond voor een groot deel het twee dagen durende feest plaats. De
vrijdag was voor de huidige leerlingen en de zaterdag voor de oud-leelingen.
Jammer van het weer, hoewel dat achteraf gezien toch nog wel een beetje meeviel.
Jammer ook dat deze twee evenementen op dezelfde dag gepland waren samen met nog
een feestje ter gelegenheid van de vervanging van het clubschip op Lauwersoog.
Ooit, 15 jaar geleden, gebeurde dit soort zaken ook geregeld in Zoutkamp. Meerdere
evenementen weren met veel inspanning georganiseerd vonden plaats op dezelfde dag.
Diverse verenigingen in die tijd staken toen de hoofden bij elkaar op een grote vergadering in
de ’Zeearend’, nu ’ ’t Reitdiep’ en besloten om middels een zgn. dorpsagenda zaken beter op
elkaar af te stemmen. Uit die dorpsagenda, die eigenlijk nooit als zodanig verschenen is
werd een krant geboren: Dorpskrant ’De Schudzeef’.
Door velen gewaardeerd door anderen achteloos rechtstreeks bij het oud papier gegooid. In
de vijftien jaar van haar bestaan is er uiteraard van alles gebeurd. Heeft ’De Schudzeef’
dingen gepubliceerd die, meestal in kleine kring, nog weleens wat stof hebben doen
opwaaien. En heeft de redactie verscheidene wisselingen gekend. Het lijkt me geen goed
plan om te proberen alle namen nog eens te noemen. Maar neemt u van mij aan dat veel
mensen met veel enthousiasme langere of kortere tijd deel hebben uitgemaakt van de
redactie van ‘De Schudzeef’.
Een naam wil ik u niet onthouden. Want zonder het daadkrachtig handelen achter de
schermen van deze persoon was onze dorpskrant al lange tijd geleden ter ziele gegaan.
Overigens heeft ons dorp heel veel te danken aan dhr. Henderikus Heidema die zich na
z’n pensionering op veel gebieden sterk maakte voor het algemeen belang.
Na vijftien jaar Schudzeef en het sinds kort bestaande tweewekelijkse blad ’De Marnediek’
en de constatering dat het oorspronkelijke doel van dorpsagenda blijkbaar niet echt
functioneert kun je je afvragen of ’De Schudzeef’ nog wel bestaansrecht heeft. Bovendien
heeft een van onze meest actieve redactieleden van dit moment te kennen gegeven dat zij
een aantal zaken, waaronder ’De Schudzeef’, moet afstoten omdat andere zaken haar
aandacht vragen. Jammer want na 12 ½ jaar Elise Nienhuis kun je je de dorpskrant eigenlijk
niet meer zonder haar voorstellen.

E.L.

Parkeerkaart voor Tweede Pinksterdag
De gemeente heeft besloten om op tweede pinksterdag het dorp zoutkamp zoveel mogelijk
auto vrij te houden.
Dit houd in dat het voor buitenstaanders moeilijk wordt om Zoutkamp in te komen. Deze
moeten hun auto’s kwijt op de parkeerplaatsen buiten het dorp.
Voor Zoutkampers houdt dat in dat als zij op Tweede Pinksterdag het dorp uit gaan, dat geen
probleem is, maar bij binnenkomst een parkeerkaart moeten tonen omdoor te mogen rijden.
Deze kaart staat in De Schudzeef. Knipt u die uit en alles is voor elkaar.
Voor eventuele familie, die kunnen bij de afzetting voor het dorp een parkeerkaart vragen om
alsnog het dorp binnen komen.

Parkeerkaart
Vlaggetjesdag
Zoutkamp
5 juni 2 0 0 6
(advertentie)

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 Asingahof (0595 401252) en
Olde Heem (0595 487777)

KINDERSPELWEEK 2006
Van 29 augustus t/m 1 september
Elke dag van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur
Vanaf groep 1 t/m 8 van de basisschool

Spelweek 2006 heeft een gouden randje. Het is nl. 25 jaar geleden dat voor de
eerste keer een soort Spelweek werd georganiseerd. Wij zijn dan ook zeer trots op
het feit dat we dit jaar voor de 25ste keer voor alle kinderen van Zoutkamp weer
een fantastische week kunnen organiseren. In dit jubileumjaar hebben we een
bij Zoutkamp passend thema gekozen: “de Visserij”.
Iedere dag weer gezellige activiteiten zoals op dinsdag “hutten (schepen)
bouwen”, knutselen, spelletjes en muziek.
Op woensdag de traditionele “Kindermarkt” met verrassende kraampjes en
activiteiten en op donderdag “Survival” in en om het dorp. ’s Avonds hebben
we een “beachpartij” in de tent.
Vrijdag staat in het teken van de “Visserij” (bezoek o.a. Visafslag Lauwersoog
en Zeehondencreche). Na afloop is er een barbecue.
Voor de kleuters is er een apart programma (donderdag vrij).
Wil jij dit jaar meedoen aan die gezellige spelweek, geef je dan op !
KOSTEN: voor de gehele week € 6,50
GEVRAAGD: bruikbaar hout (spijkervrij) – gordijnen – behang etc. Dit kunt u
doorgeven aan Iede of Sjaak, dan wordt het zaterdag of maandag voor de
spelweek bij u weggehaald.
Telefoon: Iede Braaksma 401979 en/of Sjaak Muller 402267.



-------------------------------------------------------------------------

Naam kind ………………………………………………. Schooljaar 2005-2006 groep ……….
Zwemdiploma: ja/nee. Naam vrijwilliger(ster) ………………………………………….. wil
graag meehelpen op de volgende dag(en) ……………………………………………………..
Briefje inleveren bij Frieda Buitjes, De Schans 25, Tini Zijlstra, Churchillweg 18
of Iede Braaksma, De Schuit 3.

TOT ZIENS OP DINSDAG 29 AUGUSTUS !!!!!!

Nieuwe snackbar in Zoutkamp
Begin mei is snackbar de Snekker aan de Spuistraat open gegaan. U wilt vast wel weten wat
voor vlees u in de kuip heeft gekregen. Daarom wil ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is
Babette (33) en ik woon samen in Grijpskerk. We hebben een zoontje van 16 maanden. De
cafetaria van het Garnaaltje heeft een nieuwe naam gekregen: de Snekker. Het heeft een
flinke opknapbeurt gehad. Als u het resultaat wilt zien en/of proeven, bent u van harte
welkom.
De Snekker is dagelijks open van 12.00 tot 20.00 uur (behalve op dinsdag).
Tot ziens en met vriendelijke groet,
Babette

Nieuws vanuit Dorpsbelangen
Zoutkamper vlaggen
Zoutkampervlaggen zijn weer te koop vanaf 31 mei bij Yvonne Cosmetics. Op het laatste
moment worden er toch weer vlaggen bedrukt. Deze zijn eind mei klaar en kunnen dan toch
nog voor Pinksteren gebruikt worden. Er is toch steeds vraag naar onze vlag en die moeten
we dan ook hoog houden natuurlijk. Indien u nog een nodig hebt, haal hem dan snel bij
Yvonne Cosmetics.
Uitwisseling Reitdiepskade
Op 27 april jl. is Dorpsbelangen uitgenodigd door de gemeente in hotel ‘t Reitdiep om de
uitwisselingen van de percelen aan de Reitdiepskade, tussen de eigenaren Houwen en Van
der Ploeg bij te wonen. Ik zal het proberen te beschrijven om het u een beetje duidelijk te
maken. Als je op de weg loopt van Brands richting De Roussant, dan behoort nu alles aan de
linkerkant toe aan de familie Houwen en alles aan de rechterkant (Reitdiepzijde) aan Van der
Ploeg. De bedoeling is dan dat Gruno vier nieuwe loodsen bouwt die op elkaar aansluiten.
De Roussant zal aan de kade doorbouwen met een aantal pakhuizen in dezelfde stijl als de
bestaande. Rondom het huidige Gruno zal tevens een aanlegsteiger worden geplaatst in
opdracht van De Roussant.
Tevens zijn de plannen rondom het Dorpsplein bekend gemaakt. Momenteel speelt er nog
een marktonderzoek of de verbouwingsplannen allemaal haalbaar zijn. Er komen natuurlijk
nogal wat kosten bij te kijken voor de bestaande winkels. We hopen natuurlijk dat het
allemaal te dragen is. Maar het vertrouwen legt men natuurlijk vooral op u, als bestaande
klanten van de winkels in Zoutkamp. Als ik het goed begrepen heb van de gemeente komt er
nog een bijeenkomst voor de gehele bevolking om alle nieuwe plannen aan u voor te leggen.
Dit zal dan waarschijnlijk in juni zijn. De gemeente is in ieder geval bezig om alle
werkzaamheden voor december af te ronden omdat anders alle subsidies vervallen. Dus
“alle hens aan dek”.
Overlast
Je hoort het vaak rondom je heen; je wordt er soms schijtziek van. Niet dat iedereen erover
zeurt, maar van degenen die zich nergens iets van aantrekken en maar doen alsof hun neus
bloed. Bierglas op de dijk bij ons monument. Hondenpoep op de stoep en op de speelvelden
van de kinderen. Geluidsoverlast van de jeugd, die nog geen eigen jeugdhonk hebben.
Blikjes en andere rommel, wat her en der rondslingert. Het is een schandaal voor iedereen in
ons dorp. We wijzen vaak in de richting van de jeugd, maar we kunnen er zelf ook met z’n
allen iets aan gaan doen. Er moet wel degelijk een afvalbak komen bij de bushalte.
Hondeneigenaren kunnen er wel degelijk op toe zien waar hun trouwe viervoeter zijn
behoefte doet. Ik maak me er zelf ook wel eens schuldig aan dat het mij ontkomt als ik

zondags eens met Boomer loop. Elke keer denk ik weer “neem een puitje mee”, of trek je
hond even verder. Je hond kan er niets aan doen; die weet niet beter, maar het baasje wel.
Over de jeugd kunnen we als (verstandige) ouders misschien ook iets meer waken. Maar
misschien is het wel bij veel mensen zo “wat het oog niet ziet, wat het hart niet deert”. Het is
misschien vreselijk moeilijk om je kinderen in het gareel te houden. Maar we kunnen als
ouders zijnde toch ook wel eens een kijkje nemen bij onze kroost. Of we kunnen ook wel het
goede voorbeeld geven en laten zien hoe het dan wel moet en dan ruimen we gezamenlijk
eens de rotzooi op. En laten we dan trots zijn op wat Zoutkamp wordt.
Vriendelijke groet van Willem (secretaris)

Opening Brandweerkazerne en open dag op 20 mei 2006
Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover: De officiële opening. Om 7 uur in de
morgen allemaal present in de nieuwe kazerne, waar we onder het genot van een kopje
koffie even de laatste regelpuntjes doornemen. Vervolgens naar buiten om het oude Gado
terrein in te richten en het springkussen op te zetten. Helaas de Weergoden zijn ons niet zo
goed gezind in de ochtend maar we houden moed.
Tegen tienen zijn de meeste genodigden binnen. Intussen heeft Klaas van de firma Poort zijn
telekraan opgesteld en de giek van de kraan over de kazerne gezwaaid. Onze commandant
Jan Timmer begint aan zijn laatste officiële klus binnen de gemeente de Marne en heet
iedereen van harte welkom. Langzaam begint de kraan te hijsen en verschijnt de
Zoutkamper vlag boven de nok, gevolgd door de vrolijk gekleurde paraplu van de
burgemeester en onze nieuwe brandweerboot. Zij heeft samen met onze oudgedienden
Janpie Oostindiën en Jan van Griet plaats genomen in de boot die vandaag samen met onze
brandweerkazerne officieel in gebruik wordt genomen. Na een veilige landing voor de
kazerne stapt onze ploegchef Hans Abbas naar voren met een oude blusemmer met daarin
8 sleutels. Deze sleutels staan symbool voor de verschillende locaties die in beeld zijn
geweest als plek voor de nieuwe brandweerkazerne. Uiteindelijk werd de juiste sleutel
gevonden en opende de burgemeester de deur waarop de beide auto’s met zwaailicht en
sirene naar buiten werden gereden.
De burgemeester ging in haar toespraak in op de wijze waarop vroeger de brandweer werd
gealarmeerd. Voordat de brandweer over ging op stille alarmering via de pieper, werden de
brandweerlieden van Zoutkamp nog op andere wijze gewaarschuwd. De alarmcentrale in
Groningen belde naar de Zeearend (het huidige Reitdiep). In de Zeearend werd dan op de
knop gedrukt en de brandweer werd via de sirene, die op het dak van de Zeearend aan het
Dorpsplein stond, gealarmeerd. Deze sirene is geheel opgeknapt door Dirk Werkman en
staat weer op onze nieuwe brandweerkazerne. De burgemeester vraagt dan ook Henny
Wijbenga, oud uitbaatster van de Zeearend om de sirene weer in werking te stellen. Dit
gebeurde om 11 uur precies.
De zaterdagmiddag stond in het teken van de opendag. Alle hulpdiensten waren
vertegenwoordigd. De politie met motor en auto compleet met patrouilleboot. De waterpolitie
met auto en hun snelle blauwe boot. De ambulance, het SIGMA team (de Snel Inzetbare
Groep ter Medische Assistentie uit Groningen). De KNRM met de Steur en de bergers Faber
uit Baflo en Poort uit Hoogkerk. Ook de Brandwonden stichting is met een kraampje
vertegenwoordigd. Uiteraard stonden ook onze brandweerauto’s en onze brandweerboot
opgesteld. Gelukkig knapte het weer ook op en al snel ziet het op het plein zwart van de
mensen en hebben we over belangstelling niet te klagen. We kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde opening en open dag.
Dat de sirene zaterdagmorgen om precies 11 weer draaide kan geen toeval geweest zijn.
Veel Zoutkampers zullen zich nog wel herinneren dat op zaterdag morgen klokslag 11 uur de
sirene draaide om te testen. Dit was tevens het teken voor de visserlui om de
werkzaamheden aan boord te staken en naar het café te gaan om er even over te praten.
Het testen van de sirene op zaterdagmorgen om 11 uur gaan we dan ook weer in ere
herstellen.

Pinksterfeesten/Vlaggetjesdag Zoutkamp 2006
Donderdag 1 juni
16.00 - 18.00 uur
Vrijdag 2 juni
16.00 uur
17.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.45 uur
Zaterdag 3 juni
9.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur
11.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
12.30 - 16.30 uur

Garnalen Party van de Gem. De Marne en Stichting Vlaggetjesdag
voor genodigden
Opening Kermis door Eya Popeya bij het Kegelhuis
Accordeonmuziek in de haven en cafés
Voetbalwedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester

19.30 uur

Kofferbakverkoop en kindermarkt
Jurering visserschepen
Opening Kermis
Brandweer demonstratie met nieuwe boot
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. het Visserijmuseum
Optredens van Zoutkamper smartlappenkoor (o.v.b.), de Roergangers
uit Stadskanaal en de Admiraliteits sjongers uit Dokkum
Playbackshow in de kegeltuin (t/m 12 jaar)

Zondag 4 juni
12.00 - 17.00 uur
12.00 - 17.00 uur
13.00 - 16.00 uur
12.30 - 16.00 uur
14.00 uur
14.30 - 16.30 uur
15.30 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 20.00 uur

Visshow met diverse vissoorten en diverse oude ambachten
Rondvaarten oude vissersboot t.b.v. het Visserijmuseum
Nettenboeten/splitsen wedstrijd
Garnalenpellen demonstratie
Concert gospelgroep “The Joysingers” uit Oenkerk in de nieuwe kerk
Ainrommer shantykoor uit Eenrum
Opening Kermis
Visverkoop bij opbod t.b.v. het visserijmuseum
Optreden van Antko & Sylvia en Jan Johannes

Maandag 5 juni
9.00 - 17.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.50 uur
11.00 - 15.00 uur
12.00 - 17.00 uur
13.00 uur
13.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.10 uur
16.20 uur
16.30 uur

Opening Toeristenmarkt
Opening Kermis
Rondvluchten met helikopter boven Zoutkamp (landingsplaats op de
windroos achter ‘De Batterij’)
Bekendmaking Koninginneschip
Optredens van Zoutkamper smartlappenkoor (o.v.b.), shantychor Vör
Anker uit Rhauderfehn en de Ketel Binken uit Kampen
Kellog’s Kindertruck (v.h.v. Foxkids)
Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de
Garnalenkoningin (Meevaren gratis, maar wel op eigen risico!)
Afvaart vissersschepen
Ontvangst van de Garnalen Koningin met Hofhouding
Toespraak Garnalen Koningin
Prijsuitreiking Vissersschepen
Uitreiking kwaliteitsprijs Heiploeg BV
Rijtoer Garnalenkoningin onder begeleiding van Uno Animo

Nieuws van het wandelfront
Wat ik 2 jaar geleden in de Schudzeef, dat ik weer ging lopen, dat is niets geworden door
omstandigheden. Maar in het jaar 2006 ben ik toch weer begonnen met lopen. Onze
kleinzoon Sven is gelukkig kerngezond. Ik heb het voor elkaar gekregen, dat ik met het Rode
Kruis naar Nijmegen kan, dus heb ik een plaats om te slapen, verzorging en vervoer. Ik ken
niemand van de groep, maar we hebben allemaal hetzelfde doel: 4 dagen lang 40 km per
dag uitlopen. Gelukkig ben ik ingeloot voor Nijmegen, dus niets houdt mij nog tegen. Ik ben
ook aan het trainen voor de Lauwersmeermars: 65 km en dat is donderdag 1 juni. 22 maart
ben ik begonnen met trainen (alleen). Dat was heel erg wennen, want ik heb 8 jaren met
Tineke en Siena gelopen en dat is toch heel anders. Maar met muziek (puur Hollands) had ik
het tempo er toch vrij goed in. Ik heb elke week op woensdag gelopen en zo heb ik elke
week de kilometers opgebouwd tot 40 km per week. Dianne haalt mij altijd weer naar huis. Ik
vertrek 18 juli naar ijmegen en kom 23 juli weer thuis.
Ik hou jullie op de hoogte, Anja Woddema

Nieuws vanuit de drogisterij
Het is de bedoeling van de gemeente om na Pinksteren te beginnen met het ondergrondse
werk op het Dorpsplein. Er wordt gesproken om het in twee fasen uit te voeren, zodat men
probeert om de winkels ten alle tijde bereikbaar te houden. Mochten er wel de nodige
problemen komen met de bereikbaarheid, bijvoorbeeld voor oudere mensen, die bang zijn
voor de nodige obstakels, dan zijn we ten alle tijde bereid om de boodschappen rond te
brengen. Schroom dan niet en bel ons op. Wij willen er alles aan doen om u tegemoet te
komen en leveren het aan de voordeur af. Het telefoonnummer is 402417 voor de zaak en
401089 is ons privé-nummer.
Ik wens u allen gezegende Pinksterdagen toe, Willem.

Heropening Visserijmuseum Zoutkamp 2 juni a.s.
Het zal de meeste lezers niet ontgaan zijn, dat het visserijmuseum het afgelopen jaar
gesloten is geweest. De reden was, dat na vele jaren van voorbereiding de voor het museum
zo belangrijke verbouwing heeft plaats gevonden. Als we terug gaan in de tijd en we zien de
ontwikkeling van het museum sinds de opening in 1994 mogen we constateren dat het
museum een belangrijke plaats in Zoutkamp inneemt. Niet alleen stijgt het aantal bezoekers
elk jaar maar ook de betrokkenheid van de Zoutkampers bij vele activiteiten. Dat dit in de
smaak valt, hebben we het afgelopen jaar kunnen zien, vooral rond het evenement
“Groninger Welvaart”, waarbij zonder nu echt op te scheppen de ‘stand’ van het museum bij
de Vissersbrug in Groningen, zeer veel positieve aandacht kreeg. Goed is dan te bedenken
dat alles maar dan ook alles door vrijwilligers wordt gedaan. Wat begon met een bestuur en
een paar vrijwilligers is uitgegroeid naar een club van rond de veertig mensen die allen op
enigerlei manier met het museum bezig zijn. Dit geeft aan de ene kant een zeer grote
voldoening maar aan de andere kant ook wel druk om alles vlot te laten verlopen.
Toch ben ik er van overtuigd dat we nog lang niet aan het eind van onze mogelijkheden zijn
Er staan al weer nieuwe plannen op stapel. Er wordt gekeken of we in het kader van een
zogenaamd “leerwerkproject” twee sloepen van rond de tien meter kunnen bouwen. Met dit
soort schepen werd er voor de oorlog vanuit Zoutkamp gevist op garnalen. Nu willen we
straks vanaf het museum vaartochtjes op het Reitdiep gaan organiseren. Ook zijn er plannen
om de ruimte achter het museum opnieuw te gaan inrichten.
Maar wat er in de toekomst ook gaat gebeuren, onze oude tonnenloods met zijn grote
historische waarde zal de basis van het museum blijven. En daar zat dan ook direct het
probleem sinds de oprichting. Dit gebouw was ondanks aanpassingen in het verleden niet te
verwarmen.
De houten wanden konden de warmte absoluut niet vasthouden. Gevolg was, een torenhoge
energie rekening . Deze kosten bepaalden de begroting van het museum in hoge mate. Er
waren nauwelijks mogelijkheden om leuke dingen te doen. Vier jaar geleden besloot het
bestuur dat het anders moest .
Er kwam een plan van aanpak en met veel steun van de gemeente De Marne, de provincie,
Leader en de Rabobank is het gelukt om het gebouw te isoleren en enkele andere
aanpassingen te doen.
Uitgangspunt was, de binnenkant daarbij intact te laten. De isolatiepanelen zijn er aan de
buitenkant tegen aan gezet. Hierop werden nieuwe houten planken geslagen. Als je het niet
weet, zou je zeggen dat er niets veranderd is. Het dak is ook op deze manier aangepakt.
Binnen is de belangrijkste verbetering, het begaanbaar maken van de zolder. Er is een trap
geplaatst en de zolder is afgeschermd van de rest van het museum.
Wij willen deze ruimte gaan gebruiken als depot.
1 juni a.s. wordt het museum officieel door de burgemeester van De Marne, mevr. Stam
samen met de garnalenkoningin geopend.
De volgende dag zal het museum weer voor het publiek toegankelijk zijn en kan u met eigen
ogen zien hoe het geworden is.
Niet alleen de verbouwingswerkzaamheden maar ook de nieuwe tentoonstelling over de
schelpenvisserij kan dan worden bewonderd. Vooral dat laatste is echt opmerkelijk want
tijdens de verbouwing en dus midden in de troep is het conservator Jelle Settelaer en zijn
medewerkers toch gelukt een eigen tentoonstelling te maken, echt heel erg knap.
Nogmaals, iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar inzet en ben je nog geen vrijwilliger
maar lijkt het je wel wat, schroom niet en neem contact op met iemand van het museum.
Aart Loomeijer (voorzitter visserijmuseum Zoutkamp)

Oud papier
In de maand maart is er opgehaald 10040 kg. In de maand april was het 8100 kg

Zoltkamper typen - ,,Avvekoat”
As ie van ‘dõrp noar neie sluus laip`n, den zaag ie,even over Overjacht veurbie, aan
weerskaant`n van wèg,midd`n ien `t graas,`n rauw stee, zoowat tien èl laang en`n èl of drei
braid.
`t Aine laag onner aan diek,`t aanner aan zied van deurloods`n,dei bie sluus heur`n.Ie konn`n
doar nog`s goud zain,op wat veur soort grond mien olle loug bouwd waas :bie dreugte laip`n
d`r kris kras mooie barst`n deur en as Zuudwester joe mit zien reg`n snitters om kop
gierde,waas`t `n grieze bragelrommel,koeltj`s mit klaiwoater.
Dat wazz`n twei terain`n van ,,avvekoat”.As lucht heller en wiend nait aal te gloepend kold
waas,houl `r vergoadern op `t stee bie diek.
Doar kon`r mit zien hellere,grieze oog`n uur`n ver over `t Raitdaip zain,doar haar d`r aal zien
foek`n kloar in`t zicht,doar zaag`r zien oalboot en zien oalkoar`n. En dat waas moar`s wát
neudig,want Zoltkamp`r leujonges,dei onner schoultied aiwig pien in`t lief of kopzeerte
haar`n, en van dat soort wazz`n d`r hail wat,zocht`n gewoonl`k hail bie`t woat`r,ien boot`n,op
vlòtt`n en baalk`n.Moar,jaises,as ze `t avvekoat`n bootje beklomm`en mit heur onhure
klomp`n beklaid`n !
Dèn waas avvekoat ien ains` `n ,,duvel »wor`n dèn schoot `r as`n broenvisch,wèg over,glèn
ien hoed over dei ,,soatansche “oap`n, dei zien aig`ndom nait mit rust
konn`loat`n…Mainstieds wazz`n ze net vot,as `t gevoar vlak bie waas,moar laag`r `s net ain
mit kop over bun hèn,dei mit aal zien verstaand maank oal`n omkraabde,…dèn
kwamm`hann`n oet buus en`n poar braide scheppers greep`n `t leujong bie zien kaanzakk`n
en zett`n hom mit`n: ,,ik zel die!”grif overboord. Wat geft zoo ain om `n nat pak…
Joa dat stee bie diek waas zien observoatsiepost.
Moar as zwaate wolk`n as spouk`n bie lucht laans joug`n,as zee op bazaaltflent`n beukte,as
buiswoater mit schoem en zeewier over diek sjoepte,zocht`r mit zien trawant`n schoelte bie
deurloodsen. Mit zien trawant`n ?…….
Joa kiek `n Zoltkamper viskerman is allain,as `r bie zien foek`n laans gait:wat`r vangt doar
het gain minsk wat mit vanneud`n, moar aans… Wol ie hom zain en heurn,mien avvekoat?
Kom mit! Wie treff`n `t: `t is boet`n tegen hoog woat`r;op`t sliek is dus mit foek`n niks te doun
en binnenfoek`n hemm`van mòrn al `n beurt had.
Doar zai j`hom op `trauwe stee bie diek midden tusschen `n man of acht, tien,almoal van dei
echte boaivangers ien,Engelschleeren mosker en boksem, `n zwaard vilthoudje of `n braid
`n meurs mit kwast, òp. Moar ,,hom”ken j` d`r opslag oet: mooie broen verweerde,rimpelge
schipperskop, `t hoar bie de sloap`n aal wat griezig en `n braid-oetgruid, krullig boardje
zunner kleur of van aale kleur`n,net zoo as ie will`n.Mond `n beetje schaif van de dikke
proem ,,Rótterdammer”achter koez`n, stait hom gain oog`n blik stil.’t Koppeltje lopt van`t áine
end noar ’t aaner,acht el veuroet…omkeer `n…acht el weerom…uur`n laank achter`n
kanner,…hannen ien buus…proemk `n en speien…speien en proemk`n. En proat`n en
lust`rn: lust`rn noar mien olle proatboksem. Hai is op `oog`nblik wát goud op dreef: guster
waas`t Zundag en onner preekstoul ien offschaid`n kerk het `r hail wat opdoan en mit zien
kloare hass` ns verwaakt. ,,Woar het domie `t over had, Eb ?”
,,Over,…`t waas ien Mattheus vair…vers zeuven of aacht, dunkt mie:…,,En duvel ging mit
Jezus op `n hooge baarg en lait hom aale kòninkriek`n van wereld zain en aale riekdomm’en
hai zee: ,,As toe veur mie op knei`n vaalse en mie aanbidse, zè `k die dit aalmoal gev`n”.
Dou zee Jezus: ,,Ruk op, soatan, want d`r stait schrev`n: De heer joen god , zelt aanbib`n en
hom allain dain`n”. ,,Dat hes bet`r ontholl`n as ik”, gooit Fenne Geert d`r tussch `n ien, ,,moar
domie het `t ook over`n aaner tekst had. Hai het ons ook zegt,dat `t neie hek om zien toen
nog nait betoald is, en dat wie moaken mozzen, dat`t geld bie `n kanner kwam.” ,,Da`s woar,
moar dat har toch zeker niks mit de schrift te moak`n”, blaft Snappie d`r oet,dei nait aal te
vaast ien leer is en laiver`n volle flesch as`n volle kerk zicht.
,,Te moak`n of nait te moak`n, ken niks verropp`n “,plait avvekoat, ,,recht is recht, aarbaid`r
is zien loon weerd en aal haar ik `t ook laiv`r nait tusschen preek ien heurd,`t hek mout
betoald. Ik woarschouw joe,-domie trekt op`n gòie daag poal veur poal d`r weer oet en
geliek zol `r hemm`: teg`n onbetoald hek ken `r nait aankiek`n.”

,,Goa `n beetje mit buul loop`n: bie ,,Gold`n Ploug “zit geld zat,wais toch wel woar `t geld te
hoalen is ?’onnaiert Joap Stip. ,,Joa, jong, maint Eb, ,,moar dei hemm`nog `n aaner dei ze
aanbed`n,dei hemm`t gold`n kaalf aan ket ien `t kaamm`net zitt`n en…woar hoal`n wie `n
Mozes vandoan om hom teverbriezeln? As mien voader lustert haar noar stem van duvel,
den har d`r ien ain rais wel zooveul besomd, dat ik domies hek allain wel tienmoal betoal`n
kon…Moar gelukkig…nee!” `tHaile koppeltje kikt Eb vol ofwacht`n aan. Zie vuil`n dar `r wat
komt,en zie kenn`n hom te goud,om hom mit vroag`n aan te hits`n. Huift nait Stil begoan
loat`n… Hai let zien oog`n ev`n dwoal`n over zien geheur, wrift wat mit haand veur kop
laangs en begunt: “`t Zel `n vartig joar led`n wez`n, moar `k wait `t nog of `t op `t oogenblik
gebeurt.`t Was op `n vrijdag-oav`nd teg`n duust`r worr`n. Wie kwam`m mit schuit oet zee en
har`n zoo goud as niks vong`n: `n poar honnerd schelvisch, wat kabeljauw en wichtje of
aacht , neg`n aan schol,muite nait weerd.
Mooi weer was`t, stillig, zee laag onner`n hellere moan wat te koeskoez`n. Aan bakboord `t
licht van Schiermonnikoo en aan stuurboord Òameland hail ien verte.
Leste streek haar`n wie doan op Wierumer Gron`n en ging`n Fraize Gat ien.Ien moan kon`n
wie rooie tõn`n aan stuurboord en zwaat aan bakboord duudl`k onnerschaid`n. Wie waaz`n
zoowat bie Ailaander Bult,bie rooie tõn acht op Moker,dou wie aale vaier duudlek op `n tõn
aan bakboord ien ains `n blauwachtige vuurstroal zag`n.Ik ken joe zeg`n dat ik huverde,want
`twaas net of ain teg`n mie zee:,,Denk `r om,doar is`t nait pluus!”
Voader haar`t rouer en veur wie d`r op verdacht waaz`n, houl`r af en stuurde schuun op tòn
elf aan. Ik wol nog woarschouw`n om`t nait te doun en stuurboard te hòal`n, dou schuit `n
schok kreeg. D`r stoan woat`r genog,wel twintig voam,want `t was vloud.Boetendes waz`n
wie goud in `t voarwoat`r van Noordwestl`ke Rak,woar gain baank`n of zoo bestoan kon`n.
`t Waas ook gain aanvoar`n,want schuit laip goud,moar `t waas net, of `r hailemoal trilde…
Vlak bie tòn kwam `r `n wiendpoest mit `n stank over boord van zwevel en kruut en dou zaag
ik…groode God, vlak achter voad`r, op kop van `t rou`r…duvel zitt`n.
`t Waas hom zulf; `k zaag `t dudelk,want hai zat ien `n blauwachtig licht; zien glène oog`n
flikkerd`n ien zien zwaade tronie. `k Wol schreeuw`n, moar kon nait, haals waas mie zoo
dreug as`n boai`n hemd.Voad`r haar hom vanzuls ook aal zain, want hai keerde hom om en
keek hom liek in zien gezicht. Duvel sloug poot`n om `t helmholt en voad`r mos wel lõs loat`n
:koper`n knop op rou`rpen waas glèn van hett`n en ook aal ,omdat duvel aal verder over `t
rouer noar veur`n kroop…
,,Wat wilt van mie ! “raip voad`r.
,, Joap”, zee `r – en hai grinnekte mit zien haile zwaade tronie- ,,geef mie`t rou`r … `K wait
visch, zooveul als moar hemm`wilde…kom mit mie…krigs dien bun vol,dat dien schuit aan`t
baargholt d`r deur gait. `K zaag voad`r boek`n en mit `n ruk weer omhoog koom` mit`n stuk
iez`r ien hann`.
,,Ruk oet, soatan, raip `r, ,,ien`t hillige bouk stait: dien Heere God zelt aanbed`n en gain
aaner. “Dou heurd`n wie `n gegier as van `n meet,want hai har `n flinke veeg mit ` tiez`r over
zien poot`n kreeg`n…` nBlauwe vlaam zett `t haile achterschip ien `n zee van licht en `n
gehoel en gesist`r soesde over `t dek van achter noar veur`n. Moar boven`t lawaai oet zong
voader `n psalm en…duvel waas vot.
`t Waas aalmoal veurbie ; wind kromp wat op wie laip`n mit`n mooie gang `t gat in en
kwamm`n gelukkig zunner ongemakk`n bie Oost`nhõrn aan, woar wie tot annerdoags leg`n
blev`n…`Geheur is `n oog`nblik stil,moar gauw aal koom`n tong`n lõs. Ain wait dit,aaner dat
van duvel. Eb knikt, zunner `n woord te zegg`n veur hom oet,mit zien gedacht`n is `r nog bie
Houk van Baand.
Den ien ains trekt `r zien conclusie:,,Ie magg`n d`r van denk`n en zeg`n wat ie will`n,…dut
niks,moar holt joe aan `t hillige bouk en dou,wat domie zègt het,betoal t `neie hek,om duvel.
Dit verhaal is overgenomen uit het ‘Maandblad Groningen’ en is geschreven door Eelco van
Dijk ooit schoolmeester te Ulrum.

Koningin
Ergens in Zoutkamp heeft een vrouw zo af en toe al slapeloze nachten. Ze bereidt zich
mentaal voor op een voor haar heel speciaal jaar want ze is onze aankomende
Garnalenkoningin.
Dit brengt mij terug bij 16 mei 2005, de grote dag voor mij. De dag lijkt ogenschijnlijk heel
gewoon te starten: lekker over de markt sjouwen, maar schijn bedriegt want kalm van buiten
maar gespannen van binnen beginnen we tegen tienen aan ons vooropgezette scenario. Ik
ben zogenaamd gebeld door mijn werk met de vraag of ik in kan vallen want mijn collega is
ziek geworden. Mijn spel goed spelend ga ik licht mopperend de deur uit. De reis gaat alleen
niet naar Kloosterburen maar naar de Nittersweg richting familie van der Ploeg.
Het feest kan beginnen want langzaamaan komt de hele crew binnen; de hofdames, ons
bloemenmeisje, de kapster, de visagisten, de naaister, onze fotografe, begeleiding van de
Pinkstercommissie en onze gastvrouw. Wat was dat een gezellige ochtend, zoals dat gaat
met een groep dames gaan we ons al kwebbelend voorbereiden op het grote moment: Het
binnenhalen van de koningin.
Buiten begint het een beetje te spetteren en ik hoor mezelf nog zeggen: ach wat er nu valt,
valt straks niet meer, dit bleek helaas niet het geval te zijn.
Tussen de middag worden we samen met de vissersknapen per taxi naar Oostmahorn
gebracht alwaar de ZK 48, het winnende schip ons op ligt te wachten. De familie Bouma heet
ons welkom en samen wachten we tot het sein’varen”wordt gegeven
De daaropvolgende tijd is heel bijzonder. De mengeling van spanning, de regen en de kou,
de prachtige uitzichten van de schepen in dit mooie stuk natuur en het geluid van de motor
zijn onvergetelijk, en als het dan zover is dat we elkaar ontmoeten op het meer gaat alles op
de automatische piloot. Ik ben blij verrast te zien dat ondanks het weer er zoveel mensen zijn
die belangstelling tonen en put daar ook de kracht uit om driftig door te zwaaien. Voor mij
persoonlijk was de muziek ook een goede steun in de rug.Aangekomen in het dorp was ik
inmiddels verdoofd door de kou en de emotie. Wat was dat eng al die fototoestellen en
microfoons van de pers, maar zoals ik eerder schreef werd ik enorm gestimuleerd door al die
mensen die op ons stonden te wachten en er ging maar een ding door mijn hoofd en dat was
“gewoon doorgaan”
Ook de kus van mijn natgeregende dochter Roxanne was hartverwarmend (zoals dat later in
de krant ook werd beschreven)
En dan is daar het moment waarover je angstdromen hebt gehad, je valt, je stem wil niet, er
is niemand enz enz maargoed het valt mee want ik sta er toch. Ik val niet, mijn stem doet het
en er zijn toch echt wel mensen. Met bonzend hart en een ongecontroleerde ademhaling
lees ik de toespraak voor, naarmate ik het eind nader wordt alles een beetje kalmer van
binnen. We gaan over tot de prijsuitreikingen en dan zit mijn taak voor die dag erop.
Omdat het weer zo slecht is en er geen dichte koetsen aanwezig zijn doen we geen rondje
meer door het dorp, dit was natuurlijk enorm jammer voor de mensen die vanuit hun huis
hadden willen zien wie de koningin en haar gevolg waren maar wij wilden maar een ding en
dat was droge kleren aan en weer warm worden.
Het was me het dagje wel zeg! En dan ben je eigenlijk wel toe aan een borrel, maar dat zit er
voor mij niet in, want ik ben zwanger.
Op 27 juli mag ik weer in functie en heb de taak om in het visserijmuseum het mooie
evenement Groninger welvaart in Zoutkamp te openen. Tientallen schepen en hun
bemanning doen ons dorp aan om te genieten van de voor hen georganiseerde activiteiten.
Als op 13 augustus de Handelsvereniging een braderie organiseert is het aan mij om geheel
in tenue de mensen te trakteren op een toastje met ons heerlijke streekproduct: de
Hollandse garnaal. Tevens kunnen mensen die zijn geïnteresseerd vragen stellen over de
traditie die in ons dorp al bijna 50 jaar bestaat : Het binnenhalen van de garnalenkoningin
door de Zoutkamper vloot.
Zaterdag 19 november was de dag dat Sinterklaas aankwam in Zoutkamp. Normaal
gesproken wordt de Goedheiligman verwelkomd door onze Garnalenkoningin maar ik ben
met zwangerschapsverlof dus wordt mijn taak waargenomen door Willem.

Op 6 december beval ik van een prachtig prinsesje, haar naam is Madelon.
Een paar maanden blijft het rustig en dan, als de eerste zonnestraaltjes zich weer aandienen
mag ik de vlag hijsen om voor de watersportvereniging het vaarseizoen te openen. Dit is een
gezellig gebeuren, mede door de muzikale omlijsting van het smartlappenkoor en het
neutschait’n dat die dag i.v.m. de paasdagen wordt georganiseerd.
Op 1 juni zal ik voor de laatste maal ten tonele treden om de Garnalenparty in te luiden als
startschot voor een nieuw pinksterfeest. Voor de laatste keer mag ik me zenuwachtig maken
over de voor te lezen toespraak en dan valt
voor mij het doek, ten minste als
Garnalenkoningin. En dan, op 5 juni sta ik
met een gerust hart, deze keer wel met een
biertje in mijn hand, te wachten op mijn
opvolgster en zwaai haar toe, samen met
alle andere mensen.
Toekomstige Koningin: Ik wens je samen
met je hofhouding en aanhang een mooie
dag en een goed jaar toe, net zoals alle
Zoutkamper vissers!!!
Tot slot wil ik nog graag een aantal mensen
bedanken. Allereerst natuurlijk mijn
hofdames Frouwina Deknatel en Leonie
Muller en bloemenmeisje Zoë Iwema. Ook
de vissersknapen die ik helaas niet allemaal
bij naam ken, ik vond de kinderen allemaal
heel stoer omdat ze ondanks kou en regen
dapper hun taak volbrachten. De familie
Bouma van de ZK 48 voor de gastvrijheid
en de dames die er voor gezorgd hebben
dat we er zo prachtig uitzagen. Verder wil ik een ieder bedanken die zijn steentje heeft
bijgedragen. Tot slot de Pinkstercommissie voor de goede organisatie en dan voor mij
persoonlijk in het bijzonder Gea die me steeds tot steun was, en daar geheel belangeloos
veel inzet en tijd in heeft gestoken
Lia Rienks Garnalenkoningin 2005

Peuter in zicht!
Bijeenkomsten voor ouders over het opvoeden van peuters
Stichting Jeugdgezondheidszorg Groningen van Thuiszorg Groningen start met een nieuwe
cursus voor ouders van peuters: Peuter in Zicht! De ontwikkeling van peuters verloopt
razendsnel. Geweldig om mee te maken, maar soms ook moeilijk, want wat doe je als je kind
een driftbui heeft? Niet wil eten of slapen? Niet luistert? Alle ouders komen voor dit soort
vragen te staan en zoeken naar oplossingen. Dat kunnen ouders alleen doen, maar ze
kunnen ook meedoen aan een oudercursus. Hierin kunnen ouders gezamenlijk over de
opvoeding van peuters praten en krijgen ze informatie en vaardigheden aangereikt over
peuters en hun opvoeding. De cursus bestaat uit minimaal vier bijeenkomsten van twee uur.
De cursus wordt aangeboden op verschillende locaties in de provincie Groningen.
De cursus is bestemd voor ouders met kinderen tussen twee en vier jaar. Peuters dus, een
leeftijd waarin er voor kinderen veel veranderd. Hun ontwikkeling verloopt in die periode heel
vlot. Ouders staan vaak versteld hoeveel en hoe snel hun kind nieuwe dingen leert. In de
cursus kunnen ouders ervaringen uitwisselen en samen met de deskundige cursusleiders
wordt gezocht naar antwoorden die passen bij de ouders, hun kind en hun situatie.
De kosten voor deelname aan de cursus zijn € 12,50 per persoon.
Informatie over locaties, startdata en aanmelding: www.thuiszorggroningen.nl of via
telefoonnummer 050-5241732.

Nieuws van het Visserijmuseum
In maart van dit jaar is de lang gehoopte isolatie van ons museum van start gegaan.
Aannemer Jurriëns uit Groningen, veel werkend voor Monumentenzorg, is de uitvoerder van
dit werk.
Om aan de binnenkant van het gebouw weinig te hoeven doen (vanwege het karakter van
het gebouw) is de isolatie aan de buitenkant aangebracht, bedekt met een nieuwe “schil” van
ruwe zwarte planken. Alle ramen zijn voorzien van dubbele beglazing, en de dakgoten zijn
vernieuwd. Verder is een nieuwe kantoor- en archiefruimte gemaakt.
Inplaats van de gewone opening met Pasen is het museum pas 2 juni open voor het publiek.
Is dit jammer? Nee, we zijn zeer gelukkig met de isolatie! Nu kunnen we ook in november en
december het e.e.a. organiseren.
De voorbereidingen van het seizoen 2006 hebben, tegen de verwachting in, eigenlijk weinig
extra moeite gekost. Ja, er waren momenten dat het erg chaotisch en rommelig was. Maar
de kunst was gewoon, om rustig te blijven en dingen te doen die wel mogelijk waren.
Hiervoor is een compliment aan het adres van de werkers van Jurriëns op zijn plaats, die
uiterst meewerkend waren bij de inrichting van de nieuwe expositie (bepaalde
werkzaamheden eerder of later uitvoeren; veranderen van schaftlocatie; bereid voor
adviezen).
De officiële opening is dit jaar samen met de traditionele Garnalenparty op 1 juni
aanstaande. Ons thema is dit jaar “Schelpenvisserij op Zoutkamp”.Er wordt aandacht
besteed aan schelpenwinning, schelpen als isolatie, schelpen als kalk-grondstof, schelpen
als verharding, schelpdieren als voedsel, schelpen voor kippengrit. Voorts is er een film over
een schelpenzuiger in bedrijf te zien. We hopen, dat 2006 ook weer een prima seizoen zal
worden.
Tip voor Zoutkampers die familie of vrienden een leuke kaart willen sturen: Het museum
heeft nu 8 verschillende ansichtkaarten met oud-Zoutkamper motieven uit de periode 1930
tot 1965, in zwart/wit. Ook blijven sieraden, kaarsen, vis-puzzels en schelpen in ons winkelassortiment.
Jelle Settelaar, conservator Visserijmuseum

Slag om Zoutkamp
De groep Slag om Zoutkamp is nog steeds aktief om “De
Slag” in 2007 te doen laten plaatsvinden. Het belooft een
pracht gebeuren te worden, waar ikzelf erg naar uitzie.
U zult er ongetwijfeld binnenkort meer over lezen of horen.
Jammer genoeg heb ik om puur persoonlijke redenen mijn
voorzitterschap van deze enthousiaste en kreatieve groep
moeten beeindigen. Ik wens hun alle goeds bij de verdere
voorbereidingen van dit bijzonder spektakel.
Oomke Bos

Links ziet u een foto gemaakt
door Hink Horneman van de
opening van het vaarseizoen
2006 te Zoutkamp door de
Garnalenkoningin 2005,
Lia Rienks.
Voor meer foto’s van dit
gebeuren kunt u terecht op
www.zoutkamp.net

Cursussen marifonie en vaarbewijzen
In samenwerking met het Visserijmuseum werden ook deze winter opnieuw cursussen
Marifonie (Basis en Marcom-B) en Vaarbewijzen I en Aanvullend gegeven. De meeste
kandidaten hebben begin april examen gedaan en zijn geslaagd. Een paar doen later
examen of waren alleen aanwezig om de stof nog eens door te nemen. Iemand zei: ik kom
omdat ik dan ook wat voor het museum kan betekenen en nog bijleren ook.
We mogen best trots zijn op degenen uit het dorp en omgeving, dat men met zoveel
enthousiasme en inzet uiteindelijk slaagt, want voor sommigen is het echt niet makkelijk
geweest. Degenen die ik nog niet persoonlijk heb kunnen feliciteren alsnog proficiat!
De avonden werden gegeven in de Babbelaar, omdat het museum “op de kop stond“ in
verband met de restauratiewerkzaanmheden. De groepjes waren groter dan vorig jaar doch
niet minder gezellig. Er werd hard gewerkt, maar ook veel gelachen en natuurlijk ontbrak het
ook nu niet aan de zeemansverhalen van deze en gene, prachtig! Een van de cursisten zei
dan ook: “Er is niets mooiers in het leven dan varen, als je kunt en mag kiezen, ga je toch!” Ik
sluit mij volledig aan bij dit gezegde. Maar zoals Hans Slauerhof (scheepsarts en
schrijver/dichter) ook schrijft in een van zijn werken: Als de zeeman buitengaats is verlangt
hij naar huis en als hij thuis is verlangt hij weer naar de zee. Mogelijk moet de tekst ook meer
in een vrouwelijk context worden gelezen, want binnen de koopvaardij en zeker bij de marine
komen natuurlijk ook zeevrouwen voor, hoe het daar mee gaat aan boord kunt uzelf lezen in
de kranten de laatste tijd. Voor wat betreft de Marcom-B opleiding werd nogal opgemerkt, dat
het Engels pittig was, en dat was het ook! Men wil Marcom-B in een praktisch jasje gieten,
hetgeen betekent, dat men niet alleen veel meer voor het examen kwijt is, maar ook
praktijkexamen moet doen. Of dit in 2007 wordt geintroduceerd staat nog ter diskussie. In
zijn algemeenheid geldt dat ook de vaarbewijsexamens toch elk jaar wat zwaarder worden.
De vaarbewijsplicht komt! Het is o.a. in Duitsland en Frankrijk reeds een feit, dus dan is het
net als met het rijbewijs voor de auto, ongeacht de grootte moet je een vaarbewijs halen, met
niet onwaarschijnlijk, dat ook hier een praktijkgedeelte aan vast komt. Ook hier geldt weer
dat “Het Europa” toch best wat teweeg brengt, zonder dat je erom vraagt. Mijn advies is dan
ook: haal wat je kunt halen de komende paar jaar, het zal alleen maar zwaarder en duurder
worden, als je tenminste het water op wil!
Al met al een geslaagde periode, die we konden afsluiten door 1100 euro als opbrengst te
kunnen overhandigen aan de penningmeester van het Visserijmuseum.
Ik spreek de hoop uit dat er weer leuke dingen van kunnen plaatsvinden in en rondom het
museum of aan boord van onze prachtige ZK 4. Mogelijk gaan we in het museum naast de
reeds standaardcursussen ook een cursus Kustnavigatie organiseren of een cursus
Weerkunde. Er wordt over nagedacht! Nogmaals Cursisten en museumorganisatie bedankt!
Oomke Bos
Hallo hortensia – snoeier(s)
Regelmatig lezen wij in de krant dat er mensen zijn die hortensiaknoppen nodig hebben.
Tijdens onze afwezigheid van 21januari tot 29 januari zijn ook onze 2 struiken (wij moeten
erkennen vakkundig) gesnoeid. Er gebeuren natuurlijk veel ergere dingen in de wereld wat
we maar al tegoed beseffen. Diep triest vinden we het evengoed wel. Maar wanneer iemand
zo nodig bloemknoppen nodig heeft, dat ze bij nacht en ontij met een snoeimes deze
werkzaamheden moeten verrichten, stellen wij het volgende voor. Regelmatig geven wij aan
collectanten die voor mensen in nood collecteren. Kom gewoon bij ons aan de deur en vraag
om een paar bloemknoppen. Nee heb je en ja kan je krijgen. Dit hoeft dan niet bij nacht en
ontij en je bent dan geen dief meer. Het mes snijdt aan twee kanten. Advies: kijk eens goed
in de spiegel; doe je voordeel; je mag bij ons als eerste aanbellen. Sterkte!!!
Wim en Ina Visser, Churchillweg 63 Zoutkamp.

Historische Truck Dagen Zoutkamp.
Zoals iedereen in de vorige Schudzeef heeft kunnen lezen worden op 8 en 9 juli weer
de Historische Truck Dagen Zoutkamp (HTDZ)georganiseerd. De Opening van de
festiviteiten vindt plaats op zaterdag 8 juli om 11.00 uur. We verwachten 100 tot 120
klassieke trucks aan de Reitdiepskade, evenals draaiende oude scheepsmotoren.
De trucks zijn eigendom van leden van de VVVNN (Veteranen Vrachtauto
Vereniging Noord Nederland).Verder staat de kraan van Poort weer voor Gruno om u van
een prachtig uitzicht over Zoutkamp te laten genieten. We zullen tevens kunnen genieten van
diverse kermisattracties gedeeltelijk georganiseerd door de Fa. Zijlstra uit Zoutkamp.
Dit jaar is Van Gelder aangetrokken, die tevens met vele anderen de HTDZ sponsort
om de gehele catering, amusement en sanitaire voorzieningen te verzorgen, ook plaatsen zij
een feesttent zodat er ook bij slechter weer faciliteiten zijn. In de tent is een feestelijk
programma met livemuziek en wat verder nog wordt ingevuld.De kinderen zullen zich zeker
kunnen vermaken met een springkussen, kinderdraaimolen, etc. Vanuit het museum kunnen
met de ZK 4 tegen een kleine vergoeding weer tochtjes gevaren worden op het Reitdiep. Een
groot gedeelte van de Reitdiepskade nabij het museum zal worden ingericht met een rommel
en oude onderdelenmarkt.
Ook op zondag is er livemuziek te horen . Er zal wel i.v.m. de zondagsrust een
aangepast programma zijn. Tot zover de invulling daarvan. Er staat echter nog het een en
ander open voor discussie, vandaar dat we een oproep doen aan geïnteresseerden. Lijkt het u
leuk om deel te nemen als vrijwilliger aan dit evenement? Aarzel dan niet en meld u direct
aan.
Want samen maken we er een succes van!

Aanmelden?

Graag bij:
Oomke Bos:
Ben van Maare:

0595-402610
0595-401739

Namens de Organisatie: Esther van den Broek

Kleurwedstrijd
Met het oog op ons 15 jarig jubileum hebben we voor de kleinen onder ons een
kleurwedstrijd. Er is een kleurplaat voor kinderen tot en met 6 jaar en een voor tot en
met 12 jaar. Maak er iets moois van en lever de kleurplaat in bij een van de
redactieleden (namen vind je voorin de Schudzeef).
Inleveren voor 15 juni!

7 tot en met 12 jaar

Naam: ....................................................................... Leeftijd: ...................
Adres: ............................................. ............................................................
Inleveren voor 15 juni!

tot en met 6 jaar

Naam: ....................................................................... Leeftijd:....................
Adres: ............................................. ............................................................
Inleveren voor 15 juni!

Qu’Appelle 6 maart 2006
Hallo
Even weer een klein berichtje vanuit de prairie. Ik heb een vrije dag en heb net 55 geraniums
verpot. We hadden ze in de basement voor de winter, nu hebben we ze in de shop met een
groeilamp en een kachel zodat ze niet bevriezen en kunnen gaan groeien.
Ik werk op dit moment in een Private Care Home. Een niet gesubsidieerde bejaarden huis.
Ik ben er in oktober begonnen als oproepkracht voor de wintermaanden.Toen we weer terug
kwamen van de vakantie in Nederland konden ze mij een min of meer vastebaan bieden, er
waren een aantal medewerkers weggegaan. Ik werk voornamelijk in de avonddiensten van
half 5 tot 11.
Het is een senioren centrum voor level 1 en 2, een beginnende Alzheimer. “t Is leuk werk,
de mensen zijn vrij eenzaam, krijgen weinig of geen bezoek ( kinderen wonen vaak ver weg).
Er kunnen in totaal 20 personen wonen. Ik moest een cursus volgen van 2 dagen en met een
9,8 ben ik geslaagd, een First Aid diploma had ik al. En dan ben je bejaarden verzorgster,
mensen in bad doen, pillen geven enz. .
Weer iets wat mij verbaasde, in Nederland moet je daar zeker eerst een paar jaar een
opleiding voor volgen.
Het is goed te combineren met ons eigen bedrijf en dat begint ook al weer druk te worden.
Komend weekend gaan we naar Winnipeg om alle zaailingen op te halen en begint het
verspenen. Hanging baskets maken enz, enz.
Verder gaat het allemaal zo z’n gangetje, de winter is nog niet voorbij, het is nog steeds wit
om ons heen, maar eigenlijk kunnen we dit jaar niet klagen over de winter. We hebben een
aantal dagen echt heel koud gehad ( gevoelstemp.-49) maar over het algemeen was het zo
rond de -15 en -20 en niet zo heel veel sneeuw. Maar toch…….. de winters duren hier lang.
Om de winter iets te breken hebben we samen met 2 buren een supperclub.Geen
sleutelclub, maar een supperclub (avondeten). We gaan bij elkaar eten, de een maakt een
dessert, de ander maakt een voorgerecht en diegene die de gastvrouw/ heer is maakt het
hoofdgerecht.
Alle drie zijn we een keer gastheer/vrouw. Afgelopen zaterdag hadden we onze eerste
Supper.
Het was heel gezellig, alles is een verrassing. Het was bij de buren zuid van ons, de buren
West van ons moesten een voorgerecht maken, Garnalen staarten ( hele grote), en slakken
in een champignon met een knoflookbotersaus. Hoofdgerecht was gevulde trout (Forel)
spinaziesalade en groene asperges met hollandaisesaus. Tomaat gevuld met garnalen. En
mijn nagerecht was een echte Hollandse appeltaart met warme vanillesaus en ijs.
Volgende keer ben ik aan de beurt voor het hoofdgerecht. Het wordt denk ik een Hollandse
kost, dat verwachten ze ook, iets wat ze anders niet gaan eten. Het is leuk en het breekt de
winter een beetje. Normaal komen we nooit bij elkaar. Ik heb dus mijn Hollandse kookboek
weer tevoorschijn gehaald om iets speciaals te maken. Soms is het moeilijk omdat je niet alle
groenten of kruiden hier hebt. Dus als iemand eens een oer hollands recept heeft van het
een of ander ik hou me aanbevolen. E mail: b.rispens@sasktel.net . Ik heb niet zo heel veel
nieuws, we zitten beetje in een winterslaap beginnen weer een beetje te ontwaken. Onze
koeien lopen op alle dag, dus dat wordt ook weer een drukte er zijn op dit moment 24 die
moeten kalven, niet allemaal tegelijk, maar vrij close together. Het houdt ons uit de sleur en
uit de slaap, want we moeten s nachts nog wel een paar keer kijken als er was loos is.
Nou volgende keer meer en alvast een hele goed voorjaar gewenst vanuit Qu’Appelle SK.
Tot n’aandermoal
Tonni Rispens
b.rispens@sasktel.net

ZK zoveul
1.

Tot 45 was Zoutkamp gewoon Zoltkamp

Den Haag wou jaren daarvoor Electra stichten, de vissers wilden een grote sluis in de
zeedijk. Nu moesten er kaden worden aangelegd en bij hoog water was dat zelfs niet
voldoende. Beneden de sluisweg lagen de snikken en de schuiten in de binnenhaven.
Verder bleef Zoutkamp Zoltkamp.
Na de oorlog werd er gesproken over een regeringsplan van Zoutkamp. Koop en ik moesten
voor de RONO een verhaal maken en ook de burgemeester interviewen.
Koop vroeg, of de burgemeester wat meer over dat plan wilde vertellen. Natuurlijk wel, zei
hij, maar ik ben hier nog maar betrekkelijk kort in deze gemeente. De secretaris kent het
saneringsplan, hij heeft alles van het begin meegemaakt.
Is het dan ook zo, dat met dat saneringsplan het dorp zijn karakter verliest met al zijn
steegjes en oude huisjes? Vroeg ik.
Nee, dat geloof ik toch niet. Als u het saneringsplan van ZK op de kaart bekijkt ziet u dat de
hoofdzaak van het stratenstramien blijft bestaan. Er is wel een enkele doorbraak, waardoor
een paar huizen moeten verdwijnen. Het is de spuistraat, die als doorgang zal worden
genomen naar de sluisweg.
En de vele steegjes dan?
Naar mijn mening geloof ik niet, dat die zullen verdwijnen. U moet niet denken, dat Zoutkamp
wordt afgebroken en een nieuw Zoutkamp wordt gebouwd. Helemaal niet!
Op Ameland las ik in de staatcourant, dat de regering een paar miljoen beschikbaar had
gesteld om Zoutkamp te restaureren met name de gebouwen in de oude toestand herstellen.
Die miljoenen zijn voor een heel ander doel gebruikt. Het oude ZK werd gesloopt!
Ach ja. Een wethouder riep uit: Zoltkamp? Doar mout budozer deur! En een andere
wethouder die bijna altijd sliep, zei steevast, Als hij gewekt werd: As ’t geld kost, din huift het
nait!
In het gemeente-archief ontdekte ik, dat op de kaart van Zoutkamp zeer veel huisjes waren
uitgekozen om te verdwijnen en dat overal het accoord van de burgemeester prijkte.
Bij het huisje van Kuvel werden het eerst de pannen voorzichtig verwijderd en naar
Enkhuizen vervoerd, waar men nu nog het oude Zoutkamp van binnen en buiten kan
bekijken. De burgemeester is kort daarna verhuis. Naar Enkhuizen.
D. Hartsema

75 jaar SV Zeester
Op zaterdag 2 september a.s. viert de SV Zeester haar 75-jarig bestaan. Tijdens deze
feestelijke dag kunnen leden en oud-leden elkaar ontmoeten in de feesttent op het
sportcomplex in Zoutkamp. We hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken!
Velen hebben reeds een uitnodiging ontvangen. Er zijn echter altijd personen -oud-ledenwaarvan het adres niet achterhaald kan worden of die domweg vergeten zijn. Mensen die
geen uitnodiging hebben gekregen maar er wel prijs stellen kunnen zich in contact stellen
met : Inge Smits, Julianastraat 33, 9974RP Zoutkamp, tel: 0595- 401127. Ook kunt u zich
aanmelden via het volgende internetadres: svzeester@zonnet.nl
U bent van harte welkom!

Hout voor de spelweek
Heeft u hout voor de spelweek neemt u dan contact op met:
=== Iede Braaksma 0595-401979 of Sjaak Muller 0595-402267 ===

Verslag reünie School met de Bijbel/Ichthusschool Zoutkamp
Na maanden van voorbereiding was het op zaterdag 20 mei dan eindelijk zover: de reünie
van de christelijke lagere school in Zoutkamp. Ruim 360 oud-leerlingen en oud-leraren waren
naar het dorp gekomen om elkaar, soms na vele jaren, weer te ontmoeten. Van Nieuw
Zeeland tot Amerika, van Ridderkerk tot Zoutkamp zelf, overal kwam men vandaan.
Het grote weerzien begon al bij de inschrijving. Sommigen herkenden elkaar direct, anderen
moesten eens goed kijken wie ze voor zich hadden. Gelukkig had iedereen een naambordje
op, een welkome hulp bij het herkennen.
Na de koffie met gebak was het tijd voor het maken van de klassenfoto’s. Een groot
spektakel waar de mensen met veel plezier aan meewerkten. Uiteindelijk duurde dit wel een
paar uur. Gelukkig kon men daarna genieten van een goed verzorgd lunchpakket.
Ondertussen ging het praten over het heden en verleden natuurlijk gewoon door.
Vanwege het onbestendige weer was er een oldtimerbus geregeld waarmee de reünisten
een rondgang door het dorp en de omgeving konden maken. Ook was er gelegenheid om
een wandeling te maken onder de leiding van een gids. Uiteindelijk hadden de wandelaars
het te druk met het ophalen van herinneringen om alle informatie van de gids mee te krijgen,
maar gezellig was het wel.
Het grootste deel van de dag was er echter gelegenheid om samen te zijn. Om met elkaar te
kletsen. Om te toasten op die goede oude tijd. Te praten over wat er zoal met iedereen is
gebeurd de afgelopen jaren.
Het heden en het verleden, de verscheidenheid aan mensen en de geschiedenis die een
ieder meedraagt waren belangrijke onderwerpen in de vesperdienst die om 17.00 uur werd
gehouden. Een dienst om te vieren en te herdenken. Om vooruit te kijken naar hopelijk nog
eens 100 jaar christelijk onderwijs in Zoutkamp.
Na de vesperdienst kon men zich te goed doen aan een zeer goed verzorgd warm en koud
buffet. Vanzelfsprekend ontbraken garnalen en vis niet. Ook vlees, brood en fruit waren in
overvloed aanwezig.
Toen om 19.00 uur het feest officieel ten einde was gingen dan ook louter tevreden mensen
naar huis. Iedereen kijkt terug op een zeer geslaagde dag.
Nathalie van der Bleek

Hieronder vindt u een fotografische impressie van Hink Horneman van de opening van
de brandweerkazerne.
Voor meer foto’s kunt u terecht op www.zoutkamp.net

Kofferbakverkoop en kindermarkt
Zaterdag 3 juni 2006 is er van 9.00 – 17.00 uur kofferbakverkoop en kindermarkt.
Mensen die spullen vanuit hun kofferbak willen verkopen en kinderen (natuurlijk zonder
kofferbak) mogen dan gratis plaatsnemen aan de Reitdiepskade.
Dus kinderen van Zoutkamp, verzamel wat spullen en verdien wat extra geld voor deze
gezellige dagen (of voor iets anders leuks) !

100 jaar christelijk onderwijs in Zoutkamp
Feest voor de kinderen van de Ichthusschool
Vrijdagmorgen om 9 uur werden alle kinderen prachtig verkleed als Ot en Sien op school
verwelkomt met sfeervolle orgelmuziek, uit een heel oud orgeltje, bespeeld door een lachend
orgelmeneertje. De meesters, juffen en de ouderraad hadden de stemming er al goed in. Er
werd gedanst en iedereen bekeek met veel ooohhh’s en aaah’s elkaars Ot en Sien kleding.
Na de muziek en dans werden alle kinderen in de stijl van 100 jaar terug vereeuwigd door de
reüniefotograaf. Daarna zijn we onder begeleiding van de orgelklanken in optocht – de
kleinsten in de bolderkarren – door het dorp gewandeld. De kinderen werden bewonderd
door ouders, opa’s, oma’s en belangstellende die langs de weg stonden te zwaaien. Bij veel
huizen hing de vlag te wapperen. Dit zorgde voor een extra feestelijk aanzien. Bij rijwiel
handel Woddema oftewel “de oude Christelijke school” werden de kinderen getrakteerd op
drinken en een ouderwets lange vinger koekje uit een groot Ot en Sien koekblik. Daarna
gingen we weer in optocht terug naar school waar de kinderen in de grote feesttent een
mooie tekening mochten maken. De tekeningen werden later gejureerd door “oud” reünisten.
Uit ieder groep werd een winnaar bekend gemaakt. Natuurlijk kregen ook alle kinderen prijsje
in de vorm van een prachtige reünietas gevuld met een zakje knikkers. In de grote feesttent
werd vol overgave met oud Hollandse spelletjes gespeeld. De kinderen genoten van het
spelen met echte oude hoepels, tollen, steltlopen, bliklopen, koek- en snoephappen, ezeltje
prik etc. etc. Na de hilarische stoelendans werden er door heel veel mamma’s
pannenkoeken gebracht. De echte pannenkoekhappers aten er wel 6 op, ze waren dan ook
heerlijk. Bedankt mamma’s !!! Na nog even spelen werd het tijd voor de onthulling van een
door de kinderen zelfgemaakte tegelwand. Na het zingen van het schoollied werd het
spannend !!!. Achter een groot gordijn prijkte een prachtige tegelwand en iedereen was heel
nieuwsgierig. Onze oudste leerling van nu: Julia Meijer (12 jr) en de oudste leerling van toen:
Mevr. Cordes (97 jr) mochten ieder aan een kant het gordijn open trekken. Onder luid
aftellen werden de tegeltjes onthuld. Verscheidene monden vielen open van verbazing en
ontroering. De tegelwand is echt prachtig geworden. Daar kunnen de leraren en kinderen
heel trots op zijn. Terwijl de pappa’s ,mamma’s, opa’s en oma’s het tegeltje van hun
(klein)kind gingen opzoeken werden alle Otjes en Sientjes nog getrakteerd op een puntzak
met Oudhollandse snoep. Daarna was het helaas tijd om huiswaarts te gaan. Het was voor
iedereen een dag om nooit meer te vergeten.

Speeltuinvereniging ‘De Regemboog’
Uitnodiging Jaarvergadering
Op 31 mei 2006 om 20.00 uur in De Deurenloods, Reitdiepskade 1
Het bestuur

VLAGGETJESDAGKRANT verschijnt weer in gratis oplage
van 10.000 exemplaren
Ook dit jaar wordt de publiciteit rond de
Pinksterfeesten weer ondersteund door
de uitgave van een gratis verspreide
VLAGGETJESDAGKRANT 2006 in een
oplage van 10.000 exemplaren. Naast het
complete feestprogramma is er ook
aandacht voor zaken als de tweede
historische truckdagen op 8 en 9 juni in
Zoutkamp en de diverse (bouw)projecten
in Zoutkamp.

