Zoltkamper Typen - Evert Sliek
Stoer en strak kromt de braide diek hom om `t leege,vlakke pollerlaand.Aan boetenkaant
hom mit `n flauw òfloopende glooien schaarp zettend tegen de griesgreune,opbroezende
boaren,dei zunner ophol`n,aal moar deur,wèèr perbaaiern dei muurvaaste stao in de wèg
opzied te drukken,moar ook steevast heur koppen te pletter loopen op zien iezern rùg van
blauwzwade bazaltstainen en den ien goaten en spleten machteloos wegsiebel`n.
Aan binnenkaant is `r nait minner staark:daor rust`r mit zien groazige vout tegen `n haarde
grindweg,dei mit `n dubbele rieg boomen aale krommingen en bochten van zien heer en
meester volgt.Allens `n beeld van rustige, zwiegende kracht,zunner druk gedou;……………ik
ben, dei ik ben ;…………..`n diek,dei lègt ,is`n diek,dei legt !.
Zoo is ook het volk,dat `r achter woont: stoer en strak ien doun en loaten,gain woord te
veul,gain bewegen te onpaas, nait te boegen,zuls nait te genoaken veur dei vremd is……..
Diek en wat `r boet`n legt is van Evert…..
As leujòng waas aalns aal van hòm: hai haar zièn geulen, woar hai allain gernoaten visken
mog,visken kòn.Meeuwen en kòbben wazen zienent.Hai kon er mooi mit proaten,as`r aan
binnenkaant van diek laag en noar zien zetangels loerde,zien zetangels mit `n lokkende
spiering,woar`n verroadelijke,vernienig-schaarpe schelvishoak ien stook.Tegen roazen en
tieren kon`r, as ze hom mit stòrmweer om kop gierden en hom oetlachten, omdat hai amper
op zien bainen stoan blieven kon en zai deur de wilde luchten zwierden, flitsend onder
vlaigende,zwade wolken deur of plompend ien`t kokende woater doken noar visch, woar hai
toch moar ofblieven mos.
En dou `r groot waas, `n kerel as `n boom,mit aarms as aikenholt en bainen,dei`t gewicht van
zwoare,plompe zeeleerzen nait vuilden,mit schoften as`n peerd,ain stuk iezer en stoal,dou
huft`r gain mensch te vroagen,wel boas waas van laand en woater.Dou waas `r net as zee
en diek:ik ben, dei ik ben en woàr ik ben, het gain starveling recht as ik, Evert Sliek.
Keunink van `t Wad waas `r en zien riek haar d`r laif mit aal de onbeteugelde kracht,dei ien
hom waas.
Moar `t laifst zaag `r dat riek ien volle Noordwester stòrm,as `t baandeloos broesde en
kookte, as gehaimzinnige krachten onner en boven heur wil deurzetten,`t woater over diek
joampten,rukten en trokken aan aalns, wat menschen heur ien weg stelden. Den kreeg `r `n
gevuil,of aal dei wildhaid en ongebondenheid oet hom zulf kwam, den sloug hài de boudel
kort en klain en aalns, wat hulpeloos en versplinterd rond-en aandreef,was van hom……
Kiek doar gait `r :schuun op de gierende wiend schoft `r ien zien dof bonkende leerzen bie
diek laans. Zwiepende regen en kletsend buiswoater holt hom nait tegen: hai zet kracht
tegen woater en……hai blift overwinnoar.
Zien strak loerende oogen hemmen hail in de verte op de witte wilde boarkoppen wat zain,
en nou stait `r stil.Zunner bewegen stait`r,nait te verwrikken,zuls nait deur`n stòrmachtige
noordwester, en boort mit zien zee-oogen deur damp en regenvloagen over `t wilde
woater.Doar gait wat op deel ,wat zwaarts. ‘’Duvel”zegt `r, ‘’wa`s dat?”Duvel het altied
aansproak op hom, da`s `n macht, dei `r aiwig tegenover hom vuilt, dei hom bie aalns,wat `r
denkt en dut,tegenwaarkt. ‘’Duvel. Wat hes nou weer ien dien klauwen! Loat`s
zain!…...O,da`s nait veul biezunners: `n kop boaken! Moar geef hier,….van mie!”
Komt weer leven ien`t standbeeld :mit groode passen lopt `r `t woater ien en duvel mout zien
prooi. `n lòsscheurde kopboaken,aan hom overgeven.`t Is veur hom `n`klainighaid `t ding en
`n vracht zeewier,dat `r as`n verwaarde rommel ien toes om hèn zit, oet `t woater te lichten
en over diek te sjouwen.Doar tilt `r hom ien zien volle lengte boven kop en klets! de boaken
legt vailig en wel tegen heeg aan,dei onner diek laans gruit.,,Dei `s goud veur mòrnvro “zegt
`r en schoft mit braide , zwoaiende passen verder `t Is `n goud tij veur hom: veur `t Fraize gat
is vaast `n holtschip passaiert, dat zien deklaast overboord gooien mos, want as `r `n poar
honnerd èl verder is, zigt `r hier en doar enden holt deur de boarkoppen steken: delen en
baalken.
,,Da `s aaners wat as `n boaken”, denkt `r , moar achter hom zigt `r tegen de grauwe wolken
gedoanten bie `t woater laans loopen: net zukke schoemers as hai,òòk van dei onrustige
noaturen, deur `t stòrmweer `t hoes oetjagt.

,,Zien gezicht verdusterd; as `n vurig peerd snoft `r de zolte lucht op en doemen knipt `r ien
de voesten,want hai vuilt, dar `r er nou om goan zel,wèl boas is.Doar komt nummer ain
aandrieven: `n dikke, zwoare Noorsche baalk.
Wèl zel hom hemmen?
,,Mit ien man, Evert !”rop`t ain oet `t koppeltje, dat bie hom kom `m is.
,,Ien man,mit wèl ? Met mie nait? Elk veur hom zulf!” rop`t Evert tegen de stòrm ien.,,Veur
wèl is`r den?
,Veur dei hom `t eerst aanrakt!”
Zien woord is wet! Dat waiten ze aalmoal wel en doarom schoemen ze aan.kneien tou ien`t
woater,noar de aandrievende baalk.
,,Duvel help mie!” sisterd Evert tusschen tannen .
Hai schopt zie stevels oet en zunner hom te bedenken spring` r aan borst tou ien `t melkwitte
zeewoater.Hai vuilt gain nat hai vuilt gain kolle; as `n tieger beloert `r `t aanjompende stuk
holt, zièn balk.
Nog het duvel `t ien zien klauw `n,moar paas op!.
As `n stainklomp stait `r ien de branding,mit broezend geweld batst en kletst het tegen en
over hom,moar duvel is maanje minst:doar zet `r baaide hannen op balk, mit `n zwierige
zwaai wipt `r oet `t woater en…..doar zit `r d`r jandorie boven op, as `n ruter op `n wild
staigerend peerd.
,,Van wèl is `r ?”brult `r tegen de waal,woar Eb en Geert en Wessel en Auke ien stom
verboazen zien roukeloos gedou volgt hemm`n
,,Da`s mie te kras,”zegt `r ain,as Evert van zien peerd springt en `n poar aanrollende boaren
`n handje helpt,om zien buut ien vaillighaid te brengen.
Hai steurt hom nait aan heur ofgunstige gezichten en woorden,loerd alweer noar nummer
twei. Nou ` r tog ainmoal nat is, stait `r naarns mir veur, lopt en zwemt duvel ien muit om hom
vechtend of te nemen, wat dei veroverd het.Muid? Gekhaid! Wèl is muid, as zee rejoal is?
Zoo laank as dei geft, zel hai kloar stoan, om `t ien ontvangst te nemen.Zoo vlugt `t van aine
baalk noar aanner, Sleept, wat `r mit zien stoalen spieren sleepen ken,binnendieks.Doar lig `t
vailig: gain minsk, ook de gemainste schoemer nait, zel `n haand oetsteken noar wat hai
stranjed het.
Zoo zwougt `r deur. As aanern aal laank weer toes zit`n noa heur òfzakkertje bie Fokje Joap
of Jan Ties Ant, vecht hai nog tegen duvel om `n vat paitereulie of wat``t ien zit `n maag.
`Kost hom muite om dàt lòs te kriegen, moar hemmen mout `r `t: zee het `t veur
hom, veur hom allain aanspould. En hai krigt het..As `r `t op grindwèg het, rokt `r en snoft `r
en maarkt,dat `t vrachtig paitereulie is.
Duusternis help hom, om `t ongezain noar `t loug te rollen en……ien toen wèg te moffeln.`n
Boaken geef ie aan,dat `s vanzulf en `t holt, nou……hm,moarn vat eulie……nee dat ken `r
nait over zien haart kriegen……..
As `r midden ien naacht op `t lèst toch ien rust komt,verzuumt `r nait `t psaalmbouk van
bossem te nemen en mit hail wat draaiers en trillers `n psaalm te zingen.Den dut `r `n gebed
aan zien heere,om te daanken veur wat `r van duvel òfvochten het en zegen te vroagen veur
mòrn.
Zoo leefde dizze sliekkerel zien aigen roeg leven.Aan voader en mouder steurde `r hom niks;
wat aanern van hom dochten of zeeden,lait hom kold; van wichter mos `r niks hemmen.
Hai vocht moar,vocht tegen duvel.Voader haar hom wel `s mitnomen op zie schuit, moar
Evert waas nait te bruken: hai wol aalns allain waiten, wol visken,wanner hai wol.
En dus laiten ze hom zien gaang moar goan.Hai braide foeken,ain- en tweivleugels,
Oal- en botfoeken,zette ze op de onmeugelkste ploatsen:hai jelgerde en prikte,jutte en
schoemde,leefde ien woater en sliek.Moar bie aal, wat `r dee, steund `r op `t hillege bouk.
Dat kon `r zoowat van boet `n.As `r dit of dat nait recht veur `n kanner krieg `n kon, as `t
waark hom toch ais te zwoar worde ,as`r hom zòò ient `t sliek waarkt haar, dat `r nait meer
veur of achteroet kon,den sloug `r aine tekst noa aaner d`r oet en
versloug duvel d`r mit,dei hom toch weer as zien meerdere lòs loaten mos.
Elk zaag,dat `t mis loopen mos mit Evert Sliek.En `t laip mis.

Op `n goaje daaag zol ie `t hemmen. Hai koft op hèling `n boot, zoo`n open sloep,dei bie ain
of aaner gelegendhaid aandrieven kom`n waas.Dei tuugd `r op, loade hom vol mit netten en
spul, sleepte `n bultzak aan boord mit wat pan `n en pot `n en ging `t sluusgat oet.
Woar d`r hen wol?
Visken wol `r ien open zee, tusschen Schotlaand en Ieslaand; `t houkwant laag kloar,achter
ien boot:mooie broene lientjes,dei `r zulf braaid en toand haar.
Moar ien zien bovenkoamer waas `t nait pluus,doar spoukte duvel op `n roare manaier,want
dou Evert bie `t koapke waas,ging `r ree en zailde bie `t Flintheufd laans, `t òlle zielgat op
en…….òlle ziel binnen,kaant noar Ollerom op.Doar het `r doagen laank tusschen raait en
rusken legen te vechten tegen de zwade.En op `t lest het `r `t verloren.Of duvel zegd het,dat
`r weerom mos, of dat honger hom komdaierde,ien elks gevaal hai zailde weer op `t òlle loug
of.Bultzak haar d`r boven ien mast heschen en pot`n en pan`n bungelden aan `n houkwant
boet `n boord.En dou waas `t glad mis mit hom:hai preekte,zong psaalms, vluikte en proatte
ien ain kerair deur: duvel haar hom veur goud te pak `n,lait hom nait weer lòs en sloug hom
finoal stoapelgek.
Dat bleef `r aan zien end tou. As `n baist leefd `r leste joaren; as Job op zien misbult laag `r
op `n hoop stroo ien `n bedstee en doar het `r `t leste joaren laank op volhòllen.
Tot op `t lèst zien èn kwam.Evert Sliek is aal joaren dood.
Moar zien riek leeft en ien dokere nachten van stòrm en wiend jacht de òlle deur witkopte
boaren en brult nog aaltied om zien passepaant.
Dit verhaal is overgenomen uit het “Maandblad Groningen”en is geschreven door Eelco van
Dijk, ooit schoolmeester te Ulrum.
Cursus ‘Op weg’
Dit najaar wordt in Ulrum opnieuw gestart met de cursus ‘Op weg’.
Dit is een korte cursus voor iedereen die op een vrijblijvende manier kennis wil maken met
het christelijke geloof en de boodschap van de bijbel. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar
het christelijke geloof en er niet veel of zelfs niets vanaf weet.
De cursus heeft goede ingrediënten zoals deskundige begeleiding, goed cursusmateriaal en
leuke, niet al te grote groepen. De cursus ‘Op weg’ heeft in Ulrum en in andere plaatsen al
veel mensen geholpen in hun kennismaking met het geloof of in een zoektocht naar God en
de zin van het leven.
Voorafgaand aan de cursus wordt op zondag 8 oktober 2006 om 14.30 uur in de
Gereformeerde Kerk, Asingastraat 43 te Ulrum een welkomstdienst gehouden.
Dominee Matthijs Haak hoopt deze dienst voor te gaan. Voor deze dienst wordt iedereen van
harte uitgenodigd! Ook als u niet van plan bent de cursus te volgen of u twijfelt nog, bent u
welkom! Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in De Wijnstok koffie te drinken en na
te praten.
Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig? Kom naar de informatieavond op 12 oktober,
19.45 uur, Asingastraat 43, 9971 CA Ulrum. (Opgave voor 10 oktober.)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Grietie Hoving, tel. 0595 402546, e-mail: opwegulrum@hetnet.nl

Collecte Nederlandse Rode Kruis
De collecte van het Nederlandse Rode Kruis heeft dit jaar € 466,07 opgebracht in Zoutkamp
en € 144,35 in Lauwersoog.
De afdeling De Marne van het Nederlandse Rode Kruis bedankt de collectanten voor hun
inzet. Het werk van het Nederlandse Rode Kruis kan zonder de steun en medewerking van
de vrijwilligers niet gedaan worden. Nogmaals heel hartelijk dank.

Beeld van een Sage op de Solte Campe
De kinderen van groep 7 en 8 van obs Solte Campe werken mee aan het kunstproject ‘Beeld
van een Sage’. Dit project wordt georganiseerd door het schoolbestuur Lauwers en Eems,
de provincie en de gemeente. Het idee komt uit Zweden, waar het een groot succes is. Het
eerste jaar zijn drie scholen van Lauwers en Eems benaderd om mee te doen; wanneer het
ook hier een succes wordt, zullen de komende jaren meer scholen meedoen.
Het project is als volgt opgezet: als uitgangspunt wordt een sage van het betreffende dorp of
van de streek genomen. Deze sage wordt uitgebeeld op verschillende manieren en de
school wordt daarbij geholpen door een kunstena(a)r(es). Ook in de andere lessen wordt
aandacht besteed aan de sage. De kunstwerken worden gedurende de zomermaanden op
een mooie locatie neergezet, zodat inwoners, toeristen en andere belangstellenden de
producten kunnen bewonderen. Omdat meer scholen gaan meedoen, ontstaat op den duur
een kunstroute door de provincie. Zo komen kunst, cultuureducatie en toerisme samen.
De Solte Campe heeft gekozen voor de sage ‘De zeeman van Oetland’. In dit verhaal wordt
verteld over een schip in nood bij Oetland, dat vroeger achter de Paanserpollerdiek lag en
weggespoeld is. De Zoutkampers kwamen het schip te hulp, zij waren echter zo druk bezig
met het bergen van de lading, dat ze verzuimden de laatste zeeman - de rest was al
overboord geslagen - te redden. Ook deze zeeman verdronk. De voorman van de
Zoutkampers spookt nu achter de Panserdijk; hij loopt daar in zijn oliejas met zijn Zuidwester
op en hoort het geschreeuw om hulp van de zeeman, die door zijn schuld verdronken is.
Er zijn schilderijen en schatkisten gemaakt. Twee leerlingen zijn gaan speuren naar
overblijfselen van Oetland en ze vonden een putdeksel en een zonnewijzer (van Oetland?)
Ook maakten ze foto’s van een dobbe en de dijk. Ook deze zaken zijn uitgebeeld.
De kunstwerken zijn toongesteld achter De Batterij, bij de nieuw dijkcoupure.

Bedankje
Tijdens mijn lange verblijf in het Martini Ziekenhuis heb ik vele kaarten gekregen van mensen
die met ons meeleefden. Ook Menno heeft heel veel steun gehad aan de vele reacties uit het
dorp. Bij deze wil ik ook namens Menno iedereen bedanken die heeft laten blijken aan ons te
denken door middel van een kaartje, telefoontje, ect. Ik ben nu in de Twaalf Hoven afdeling
Wierdezoom voor revalidatie. Bezoek is welkom. Nogmaals dank, ook namens Menno. Het
doet ons goed te weten dat veel mensen aan ons denken.
Frouwke Abbas Loonstra,
Twaalf Hoven, afdeling Wierdezoom, De Meeden 1, 9951 HZ Winsum.

DC the Bouncers
Hallo, wij wilen ons even voorstellen. Wij zijn DC the Bouncers, de dartclub uit Zoutkamp.
We bestaan uit plus minus 15 man en wij zijn ongeveer 3 jaar bezig. We spelen 1 keer in de
14 dagen op een woensdag, dan gooien we zo’n
3 partijtjes op een avond. Er is ook nog een
groepje van 6 man die in een Drente/Groningen
competitie gooien, de DOGD (Dart Organisatie
Groningen Drente). De organisatie is verdeeld in
5 klasses. Wij spelen momenteel tweede klas
divisie. Wil je ook darten in onze competitie en
ben je ouder dan 16 jaar of wil je wat vragen,
neem dan contact op met J. Houwen, tel.: 0595
402550.
P.S. We hebben ook een kleine dartshop.

Qu Appelle, May 21, 2006
Hallo inwoners van Zoutkamp
Het is zondagmorgen 10 uur en het is 4 graden buiten en het waait erg hard. 2 dagen
geleden liepen we te puffen van de hitte, 28 en 32 graden, en nu mag de winterjas wel weer
aan. Voor vanmiddag hebben ze beter weer in de voorspelling en zo gauw de zon er door
komt vliegt de temperatuur omhoog. Vandaar dat ik nu even tijd heb om een verhaaltje te
schrijven.
We zijn erg druk met zaaien en poten en proberen onze de planten in onze Greenhouse te
verkopen. Mensen komen hier langzaam op gang wat het kopen van planten betreft, want tot
29 mei kan het ‘s nachts nog vriezen. Maar we houden goede moed.
Ik ga naar 3 Farmersmarkets in de omgeving om de planten te verkopen en ze kunnen hier
aan huis kopen. Het is een hele organisatie. Het is hier niet zo dicht bevolkt, dus moet je wel
naar plaatsen waar de mensen komen. Als ik naar de markt ga en hier in de yard, loop ik op
gele Eenrummer tripklompen. Ik heb er al vele reacties op gehad, soms vragen ze mij naar
de klompen en soms wijzen ze alleen, zie haar lopen. Ik denk er al niet eens meer om en
vraag me soms af, wat wil je van mij en dan bedenk ik opeens: O ja ik heb de klompen aan.
Maar ze lopen fantastisch.
Nog niet al onze koeien hebben een kalf, we wachten nog op een 15 stuks denk ik. Dus dat
wordt ook al wat laat. Morgen gaan ze naar de pasture (grasland) voor de zomer.
De Supperclub waar ik de vorige keer over vertelde is eerst afgesloten voor de zomer en dat
doen we volgende winter weer. Het waren zeer geslaagde avonden. De zomer is hier kort,
dus we moeten heel veel werk verzetten in een paar maanden. En hebben dan ook eigenlijk
nergens anders tijd voor.
We hebben een aantal workshops gegeven. De eerst was voor de horticulture society met
als onderwerp: How to start from seeds indoors. Bouwe vertelde over het zaaien en wat daar
allemaal bijkomt en ik over trasplanten enz. Het was erg leuk. Er waren ongeveer 25
geïnteresseerden. Later kwam hier een groep vrouwen om een hanging basket te maken en
ze wilden graag dat ik er wat over vertelde en over Nederland. Dat was heel gezellig. Het is
een club van 12 vrouwen die 1 x per maand bij elkaar komen en ieder 10 dollar betalen. Ze
hebben dan een verloting voor die 120 dollar. Diegene die het wint moet er iets mee doen,
alleen voor haarzelf, en verteld op de volgende meeting wat ze er voor gekocht heeft. Het
waren allemaal jongere vrouwen met kleine kinderen thuis , dus een keer per maand hebben
ze een avond voor zichzelf. Ze hebben erg genoten van mijn Dutch Apple Pie en van mijn
verhaal over het leven in Nederland en de verschillen met waar we nu wonen.
Gisteren hebben we 1000 gladiolen, 300 lelies en 600 anemonen gepoot. We willen dit
verkopen als snijbloemen op de farmersmarket en vanuit de yard.
Vorige week hebben we er nog 6000 aardbeiplanten bij geplant en de aardappelen en een
gedeelte van de groente zit erin en de gerst is gezaaid. Dus het schiet al aardig op.
Onze Philip heeft een andere baan en woont sinds vorige week in Alberta. Hij werkt nu voor
United Livestock Systems als territory manager. Hij woont sinds vorige week in Wetaskiwin,
ongeveer een kwartier van Edmonton en ongeveer 9 uur van ons vandaan. Hij werkt voor
een bedrijf dat mest silo’s, voermeng wagens, pompen, rubbervloeren enz. verkoopt. Alles
wat te maken heeft met een melkveebedrijf. Hij moet heel veel veehouders langs en heel
veel Nederlanders, daarom hebben ze hem aangenomen, omdat hij Nederlander is en de
taal spreekt en 95% van de melkveehouders in Alberta zijn Nederlander. Alberta heeft meer
mensen en heel veel olie, het is een bloeiende provincie. Het is wennen voor Philip, maar de
tijd zal het leren denk ik.
Ik moet vanmiddag weer naar m’n oudjes te werken, dat doe ik op dit moment nog 3 a 4
dagen per week. We hoeven hier niet om werk te zoeken, het is er altijd. We hebben geen
dag vrij, soms werkt het vreselijk frustrerend en vraag je je af waarvoor je het doet, vooral als
mensen laten blijken dat ze jaloers zijn. Er is niets om jaloers op te zijn, wij moeten er
ontzettend hard voor werken. Het komt je hier niet aanwaaien, en de mooie verhalen hoor je
in Nederland veel van mensen die overzee wonen. Maar zo is het niet altijd.

Maar een andere keer valt het reuze mee, als mensen waarderen wat je doet en zien dat je
probeert er iets van te maken.
Ik heb nog even een vraagje. Wij zouden graag willen weten hoe de reünie was van de
Ichthus school. Misschien kan iemand ons een e-mail of zo sturen. We proberen dit voorjaar
en deze zomer een fotosessie te maken van een weekje. Hoe wij werken wonen en leven en
willen het sturen naar Daan en Hink voor de website van Zoutkamp. Het komt eraan, maar
het zaaien en alles moet eerst klaar zijn.
Groeten van ons allen and take care,
The Rispens from Qu’Appelle SK, e-mail: b.rispens@sasktel.net
P.S Als ik dit verstuur is het dinsdag ochtend 23 mei en het was gister 31 graden en toen ik
gisteravond thuis kwam van m’n werk was het nog 22. Bijna 30 graden verschil met de dag
ervoor. Hoe is het mogelijk. That’s Saskatchewan.

Pinksteren 2006 voor het Visserijmuseum
Donderdag 1 juni was het dan zover: De verbouwing van ons museum was (op een paar
details na) klaar. Ook zijn we er in geslaagd om weer een nieuwe thema-expositie in te
richten (dit keer met meer moeite dan anders vanwege de bouw-activiteiten), maar het
resultaat mag er weer zijn - “Schelpenvisserij op Zoutkamp”.
De opening werd verricht door onze burgemeester Joan Stam en de (inmiddels afgetreden)
garnalenkoningin Lia Rienks. Bij de openingshandeling schoot Lia’s touwtje los (sorry Lia,
mijn schuld).
Hierna kon de traditionele Garnalenparty losbarsten. Dick Soeck had weer zijn uiterste best
gedaan en garnalen-hapjes in diverse uitvoeringen werden grif naar binnen gewerkt.
De Pinkster-zaterdag en -zondag kon het publiek weer rondvaarten maken met de WON 17
van onze voorzitter, en de ZK 6 van Gaele Postma, wederom een groot succes, ondanks het
vrij frisse weer.
In het museum was het met name op zondag lichtelijk chaotisch vanwege de drukte. Ruim
100 bezoekers deze middag, en nog velen meer voor de museum- en VVV-winkel.
De visshow aan de Reitdiepskade was iets kleiner dan voorgaande jaren; diverse schepen
waren een paar dagen eerder vanwege storm op de Noordzee naar Denemarken gevlucht.
De garnalenpelsters (in oude-besjes-outfit) konden de vraag naar onsjes nauwelijks
bijbenen! Aan het eind van de middag werd alles geveild t.b.v. het museum.
Op Pinkstermaandag was het in het museum rustiger (wel de nodige toilet-gangers bij de
deur natuurlijk).
Al met al heeft Pinksteren 2006 ruim € 2000,- voor ons museum opgebracht. Dit geld kunnen
we uitstekend gebruiken voor een professionele inrichting van onze nieuwe archiefruimte,
waar we deze zomer mee aan de slag gaan.
Namens het Museumbestuur wil ik graag iedereen bedanken die dit feest weer mogelijk
hebben gemaakt.
Jelle Settelaar, conservator Visserijmuseum

Nieuwe aanwinsten in de bibliotheek vanaf mei 2006
Romans
Burgers-Drost, Julia - Overwonnen twijfels (fam. prot.)
Connelly, Mixhael - De Lincoln advocaat (thril.)
Cornwell, Patricia - Het risico
Cornwell, Patricia - Roofdier (thril.)
Dibdin, Michael - Terug naar Bologna (det.)
Eddinds, David - De kristallen kloof (sf)
Finder, Joseph - Bedrijsongeval (thril.)
Fossum, Karin - Gestrand (psych.)
Gerrard, Nicci - In het maanlicht
Glover, Douglas - Marguerite (hist.)
Grafton, Sue - S staat voor stilte (det.)
Hemmerechts, Kristien - De schapen en de bokken (psych.)
Hoorn, Margreet van - De toon maakt de muziek (fam.)
James, P.D. - De vuurtoren (det.)
Jeleĉ, Stipo - Als jij kon kruipen in mijn huid
Kellerman, Jonathan - De juni moorden
King, Stephen - Mobiel (thril.)
Kinsella, Sophie - Aanpakken! (rom.hum.)
Kluun - Komt een vrouw bij de dokter (psych)
Lanssens, Lori - De zusjes
Longworth, Gay - De kleur van jaloezie (thril.)
MacCarthy, Cormac - Geen land voor oude mannen (west. thril.)
MacIntosh, Fiona - Myrens geschenk (sf)
Mankell, Henning - Voor de vorst (det.)
Meer, Olga van der - het huis (fam.)
Musser, Elizabeth - Schuilplaats (fam. prot.)
Noort, Saskia - Nieuwe buren
Peters, Karin - Dwaalspoor (fam. prot.)
Rankin, Ian - Schuld en boete (det. verh.)
Sandford, John - Moordprofiel (thril.)
Santos, Marisa de los - Onverwacht weerzien
Schlink, Bernard - De thuiskomst (psych.)
Schippers, K. - Waar was je nou?
Sierra, Javier - Het geheime avondmaal (thril.hist.)
Sittenfeld, Curtis - Prep (psych.)
Steel, Daniëlle - Echo (rom.)
Yahir, Naema - Kostbaar bezit (verh.)
Tan, Amy - Vissen op het droge helpen
Verbeke, Annelies - Reus (psych.)
Wageningen, Gerda van - Goede vaart (streekr.)
Waldman, Ayelet - De weg door het park
Willett, Marcia - Dans van herinnering

Informatieve boeken
Becker, Max - Wolfgang Amadeus Mozart; geïllustreerde biografie
Groenteman, Hanneke - Dikke dame
Hart, Maarten t’ - Mozart en de anderen
Heffels, Annette - Praten met je puber
Hendriks, Marjon - Films downloaden
Houting, Edward - Groninger borgen:wandelingen door tuin en tijd
Jonge, hella de - Los van de wereld
Kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid 2006
Nieuwe gids voor school en beroep 2005 - 06
Stinzenplanten in Noordwest - Groningen
Udink, Betsy - Allah en Eva
De WK - gids voor geschoolde voetbalfans
Zanten, Tatjana van - Een man voor mijn moeder

