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Oude kerk
Zoals u ongetwijfeld weet staat er wat te gebeuren met de oude Hervormde Kerk van Zoutkamp. Al
meer dan 150 jaar een beeld bepalend gebouw in ons dorp en een van de oudste gebouwen die er
nog in Zoutkamp staan (misschien wel het oudste). Door generaties altijd als kerk gebruikt. Bij de
fusie van de beide kerken in ons dorp is afgesproken om voor de “Oude” Kerk een andere, maar
wel passende, bestemming te gaan zoeken.
Voor menigeen heeft de Oude Kerk een bijzondere betekenis. Om te proberen dit ook voor een
toekomstige generatie te behouden is er een stichting opgericht. De stichting OUDE KERK
ZOUTKAMP heeft zich ten doel gesteld de kerk in haar oorspronkelijke staat te herstellen en er
een andere invulling aan te gaan geven. Het bedrijf DBF uit Grou is verzocht om de diverse
mogelijkheden te onderzoeken en heeft daarover inmiddels rapport uitgebracht. De conclusies
daarvan zijn dat, omdat Zoutkamp, een toeristisch dorp is en hier (ook voor onze eigen inwoners)
weinig culturele voorzieningen zijn, daar de mogelijkheden liggen voor de exploitatie.
Wat zijn die mogelijkheden? U kunt hierbij denken aan een plaats voor het houden van
concerten, cursussen, workshops, tentoonstellingen, uitvoeringen, theatervoorstellingen en ook
aan trouw- of uitvaartdiensten. Dus een gebouw dat multifunctioneel moet zijn. Dat klinkt goed zult
u denken. Helaas is het kerkgebouw niet in een uitmuntende staat van onderhoud. Omdat de kerk
wel oud is maar niet monumentaal, waren er bij de vroegere functie van het gebouw als kerk, geen
middelen voor een restauratie beschikbaar. Gezien de staat van onderhoud en de doelstelling die
we voor de toekomstige bestemming hebben, is een renovatie absoluut noodzakelijk. Een
renovatie die geld gaat kosten.
Hoe denkt de Stichting Oude Kerk Zoutkamp dat geld bijeen te gaan brengen? Nu, daarvoor gaat
de Stichting DBF (die ook het eerste onderzoek heeft gedaan) in een 2e traject subsidies
aanvragen. Vooraf zal er echter eerst een kostenplaatje van de totale kosten van de restauratie
worden gemaakt. We weten dan wat de totale kosten zijn voordat de subsidie’s worden
aangevraagd. Hier is de Stichting Oude kerk Zoutkamp inmiddels mee begonnen.
Als u dit verslag leest zijn daarover al weer besprekingen geweest.
Via de Schudzeef wil de stichting OUDE KERK ZOUTKAMP u op de hoogte houden van de stand
van zaken. In de volgende schudzeef komt dit onderwerp zeker terug.
Esther van den Broek
Dankbetuiging
De vele blijken van medeleven, in de vorm van kaarten, telefoontjes, bezoekjes en persoonlijke
gesprekken, hebben mij gesterkt in de moeilijke afgelopen maanden. Op 17 oktober 2006 werd ik
met spoed opgenomen in het UMCG. Vele onderzoeken volgden om de oorzaak van de
verminderde weerstand te achterhalen. Na 80 dagen ben ik uit het ziekenhuis ontslagen, om de
komende tijd bij mijn moeder verder aan te sterken. Nogmaals, mede namens mijn moeder,
hartelijk dank.
John Bolt, H.J. Siccemastraat
Oud papier
In de maand november is er 8.520 kilo oud papier opgehaald. In december hebben wij 12.120 kilo
mogen ophalen. Het totaal voor 2006 is 111.800 kilo. Dank u voor het aanbieden en hopelijk wordt
dit getal in 2007 nog hoger.
De papierophalers
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Oproep voor Kopij, Oproep voor kopij, Oproep voor kopij
De dikte van de Schudzeef is afhankelijk van de kopij die de redactie binnen krijgt. Daarom willen
wij u nog maar eens oproepen om toch vooral stukjes in te sturen. Ook zullen we het leuk vinden
om een cartoon of strip te plaatsen. Misschien een spannend vervolgverhaal, puzzel of heeft u een
ander idee. Gewoon doen!!!!
De redactie

Paardrijden bij Meeting Point
Zaterdag 16 december konden kinderen en eventueel volwassenen paardrijden bij Meeting Point
in Zoutkamp, georganiseerd door
uitbater Nanning Kazemier uit
Oldehove. Voor de allerkleinsten
waren er de Shetlanders en voor de
wat groteren vormden de zeer grote,
uit Engeland afkomstige Shire
paarden een ware attractie. Was het
‘s morgens nog regenachtig, ‘s
middags klaarde het op en vond het
paardrijden in de zonneschijn plaats.
Na afloop was er warme
chocolademelk. Dit evenement
vedient zeker navolging, misschien
in de zomer wanneer er wat meer
toeristen met kinderen zijn.
Foto: Jan v/d Veen
Brandweernieuws
Hallo, inwoners van Zoutkamp. We willen jullie het een en ander vertellen wat wij als vrijwilliger van
het brandweerkorps Zoutkamp zo al gedaan hebben in het afgelopen jaar. Er is bijgevoegd een
uitrukoverzicht, zodat u kunt zien wat er allemaal gebeurd is in 2006. Het totaal aantal uitrukken is
44. Hier zijn de gebruikelijke oud en nieuw branden van 2005/2006 en 2006/2007 bij inbegrepen.
Al deze uitrukken komen tesamen op een gemiddelde van ruim 65 uitrukuren per persoon.
Verder hebben we natuurlijk ook veel geoefend om onze vaardigheden op peil te houden. Ik zal er
een paar opnoemen. Twee keer een ademluchtoefening/hittetraining in Zuidbroek,
ontruimingsoefeningen op de basisscholen in Zoutkamp en Ulrum, twee keer een oefening met
Defensie op de kazerne en een grote oefening op het Wad met de KNRM en Rijkswaterstaat. We
hebben ook verschillende keren met onze boot geoefend met de KNRM. We hebben veel dingen
van de KNRM geleerd. En natuurlijk hebben we ook nog onze reguliere oefenavond elke twee
weken op een donderdagavond. Verder hebben we verschillende demonstraties verzorgd in o.a
Zoutkamp en Ulrum.
Al onze oefenuren opgeteld dan komt het totaal op ruim 120 uren per persoon
Jullie hebben het misschien wel vernomen. We hebben op zondag 7 januari afscheid genomen
van Jan Oostindiën, 28 jaar bij de vrijwillige brandweer en Jan v/d Veen 25 jaar bij de vrijwillige
brandweer. Nadat we de beide heren van huis gehaald hebben, was er voor hen nog een taak als
vrijwilliger bij de brandweer en dat was hun laatste brandje te blussen als brandweerman.
Vervolgens hebben tijdens onze nieuwjaarsvisite met de ploeg en de burgemeester en
commandant afscheid genomen van de beide heren, waarbij Jan v/d Veen tevens nog werd
onderscheiden met een oorkonde voor het 25-jarig dienstverband.
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Vrijwillige brandweerlieden Zoutkamp
Uitrukoverzicht 2006 Brandweer Zoutkamp
Datum
31-12-2005
31-12-2005
31-12-2005
31-12-2005
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
01-01-2006
08-03-2006
14-03-2006
08-04-2006
11-05-2006
13-05-2006
23-05-2006
26-05-2006
07-07-2006
09-07-2006
15-07-2006
17-07-2006
18-07-2006
02-08-2006
06-08-2006
24-08-2006
07-09-2006
27-09-2006
30-09-2006
13-10-2006
14-10-2006
18-10-2006
01-11-2006
01-11-2006
03-11-2006
06-11-2006
08-11-2006
12-11-2006
17-11-2006
21-11-2006
03-12-2006
04-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
31-12-2006
01-01-2007
01-01-2007
01-01-2007

Plaats
Zoutkamp
Ulrum
Zoutkamp
Ulrum
Ulrum
Ulrum
Ulrum
Zoutkamp
Houwerzijl
Zoutkamp
Leens
Vierhuizen
Eenrum
Zoutkamp
Lauwerzijl
Zoutkamp
Lauwersoog
Niekerk
Ulrum
Zoutkamp
Kruisweg
Zuurdijk
Zoutkamp
Lauwersoog
Lauwersoog
Zoutkamp
Lauwersoog
Leens
Lauwersoog
Lauwersoog
Houwerzijl
Leens
Zoutkamp
Leens
Lauwersoog
Kruisweg
Lauwersoog
Leens
Warfhuizen
Ulrum
Zoutkamp
Zoutkamp
Zoutkamp
Leens
Zoutkamp
Niekerk
Ulrum
Ulrum
Ulrum

Calamiteit
Controleronde door uitrukgebied een brandje geblust in ZK
Straatbrand kruising Schapenweg / Leensterweg
Straatbrand kruising Julianastr / Pr. Bernhardstr.
Straatbrand kruising Leensterweg / de Lijnbaan
Straatbrand Spoorstraat en de Lijnbaan
Straatbrand Spoorstraat
Straatbrand Spoorstraat
Straatbrand Marneweg 1
Buitenbrand S.Mulder vlakkeriet
Poes uit de boom gehaald, stationstraat
Auto ongeval N361 / Breekweg, mech. Beknelling.
Buitenbrand achter de dijk bij Vierhuizen
Buitenbrand eenrumerstreek 8 Eenrum
Auto. brandalarm W.L.v Nassau kazerne geb. 6 (loos alarm)
Buitenbrand
Gekazeneerd wegens storing P 2000
Ree te water, buitenkant haven
Auto ongeval Zoutkamperweg
Autom.brandalarm Asingahof
Auto. brandalarm W.L.v Nassau kazerne geb. 8 (loos alarm)
Autobrand ( bleek opgeblazen motor te zijn )
Paard te water vlakkeriet 4, O Spriensma.
Rookontwikkeling machinekamer M.S. Rival ( dampier)
Surfer in nood, zijn surfplank en zeil geborgen.
Machinekamerlek ZK 40
Autom.brandalarm Heiploeg
Autobrand marneweg/N361 en een lek zeiljacht Lauwersm.
Keukenbrand Stort 2 te Leens
Buitenbrand N 361
Wateroverlast, visafslag en stormschade Pierenend
Stormschade, boom omgewaaid
Auto ongeval kruising N361 / Breekweg
Kazenering wegens onderhoud P 2000 systeem
Gaslekkage, Beukemastraat 24
Surfer vermist, nabij Hoek van Bant op Lauwersmeer
Buitenbrand, Containerbrand
Standby voor helicopterlanding W.L.v Nasaukazerne
Eenzijdig ongeval N 361 ( verhildersum auto in sloot )
Eenzijdig ongeval N 983 ( auto in sloot )
Straatbrand, kruising Schapenweg / Leensterweg
Straatbrand, Marnestraat
Controleronde door uitrukgebied
Straatbrand, Marnestraat
Straatbrand, H.N. Werkmansingel
Grote brand Reitdiepskade, Containerbrand ( Kliko,s)
Straatbrand, Hoofdstraat
Straatbrand, Noorderstraat t.o. cafe Neptunus
Straatbrand, Noorderstraat t.o. cafe Neptunus
Straatbrand, H de Cockstraat / Scholtenstraat
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Samen meer dan 50 jaar bij de brandweer. Zondag, 7 januari werden met loeiende sirene Jan van
der Veen en Jan Oostindiën van huis opgehaald om samen met hun collega’s hun afscheid van de
Zoutkamper blusgroep in de Kegelbaan te vieren, om aansluitend ook gelijk een
nieuwjaarsreceptie te houden.
Op de foto’s staat links Jan van der Veen en rechts Jan Oostindiën.

Foto: Jan v.d. Veen

Foto: Hink Horneman, meer foto’s op www.zoutkamp.net

Het laatste nieuws van de Solte Campe
Feest
In maart 2007 zit de Solte Campe 25 jaar in het huidige gebouw aan de Schuit. Dit feit willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan iets organiseren voor onze leerlingen, maar ook voor
alle inwoners van Zoutkamp.
Wat ? Dat hoort u zo spoedig mogelijk ! Houdt u de huis-aan-huisberichten in de gaten, alstublieft.

Meespeelmiddag
Wij nodig alle 3-jarigen van Zoutkamp en omgeving uit om op maandag 2 april vanaf 15.00 uur bij
ons op school te komen spelen.
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Nieuws van de Vereniging Dorpsbelangen
Het nieuws van onze vereniging is korter dan de lezer gewend is. Dit heeft als oorzaken dat het
Bestuur minder heeft vergaderd en doordat onze secretaris Willem Veenstra vanwege de
verbouwing van de winkel tijdelijk niet meer deelneemt aan het bestuur.
Vaak wordt de vraag gesteld wat doet Dorpsbelangen eigenlijk (nog)? Deze vraag lijkt mij een
uitstekend agendapunt voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 26 april in ZK
86. Nadere mededelingen volgen in het maartnummer van de Schudzeef, alsmede de agenda voor
die avond. Het lijkt ons een goede gelegenheid voor een constructieve discussie. Uiteraard moet
het bestuur het mede van uw ideeën hebben.
Wat wel benadrukt mag worden, is dat wij als vereniging een convenant met het gemeentebestuur
van De Marne hebben, waarin wij ons als bestuur sterk maken om tot inhoudelijke discussies met
de gemeente te komen inzake allerlei zaken die leven in Zoutkamp. Vanuit dit convenant
ontvangen wij jaarlijks een fikse subsidie van de gemeente.
Uiteraard is het geheel vrij en in veel gevallen logisch individueel uw vragen of grieven voor te
leggen aan de gemeente. Doch bent u ook niet van mening, dat we gezamenlijk sterker zullen
staan in sommige zaken? Let wel, dit is geen kritiek doch een feitelijke constatering die we graag
ter discussie zouden willen stellen.
Als lid weet u ook dat we elk jaar nog een prachtig Sint Nikolaasfeest kunnen organiseren. Doch u
kunt zich ook voorstellen wat een dergelijk gebeuren kost! We moeten ons best doen een gezonde
vereniging in stand te houden, van waaruit ook meerdere aktiviteiten kunnen worden
georganiseerd. Wij zoeken dan ook twee nieuwe actieve bestuursleden die kunnen worden
gekozen op de ledenvergadering in april. Er treden namelijk twee bestuursleden volgens rooster af
na een langere periode binnen het Bestuur gefunctioneerd te hebben. U kunt altijd daarvoor onze
voorzitter Ben van Maare aanspreken.
Tot het volgende nieuws in het maartnummer.
Namens het bestuur,
Oomke Bos – penningmeester

Gronings en Engels
Men zegt wel eens dat de Friese taal veel overeenkomsten heeft met de Engelse taal. Ik vind juist
dat het Gronings veel met Engels verwant is.
Hey you door
Well white wore the leather is?
I is picked off lined
Wise tooth?
Quite oak night do
Oh quite all
Hy is indicate
O, door…..!
Lake me all roar tow
What hest to door young?
Mouse met sea pals
Leaked me oak well what do
Now ate met than…
Wim Visser
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Vrijwilligers breken vissershuisje af
Zaterdag 12 januari j.l. heeft een vijftiental vrijwilligers, waaronder een grote groep van Zoutkamper
brandweer en de volledige redactie van Zoutkamp.net een van de laatste vissershuisjes van
Zoutkamp met de grond gelijk gemaakt. Het huisje is eerst opgeslagen, en zal ter zijner tijd achter
het Visserijmuseum weer worden opgebouwd. Het was eerst de bedoeling dat ook dit huisje naar
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen zou verhuizen. Echter veranderden de plannen van dit
museum, en was het huisje niet meer interessant. Toen duidelijk werd dat het visserijmuseum nog
wel interesse had in het huisje, hebben de eigenaars (de erven familie Bol) besloten om het pand
aan het museum te schenken.Bovendien is een aantal maanden geleden het interieur al veilig
gesteld door de familie met de belofte dat na de herbouw van het huisje alles weer terug geplaatst
zal worden.Het Zoutkamper museum is hier natuurlijk heel blij mee, want naast een museaal schip
kan er nu ook een echt vissershuisje aan de collectie worden toegevoegd. Het huisje zou kunnen
worden opgebouwd binnen een werk/leer project, waarvan gehoopt word dat het dit jaar nog van
start zal gaan. Het ligt daarnaast in de bedoeling dat er in het kader van dit werk/leerproject een
tweetal overnaadse garnalensloepen, zgn. eennetters, zal worden gebouwd. Zoals het er nu naar
uit ziet, kan ook dit jaar wel eens weer een interessant jaar worden voor het Zoutkamper
Visserijmuseum.

Foto: Hink Horneman, meer foto’s op www.zoutkamp.net

Op de achtergrond: Sjoerd Oosterkamp en Dirk Lukkien, boven: Hink Horneman, en voor
v.l.n.r:Tabo v/d/ Veen, Jan Gerdez, een stukje Daan Oostindien en Sjaak Muller.
Foto: Jan v/d Veen
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Garnalenkoningin Margriet Visser opent vernieuwde Meermarkt Bergstra in Zoutkamp
Woensdag 13 december werden onder klokgelui de inwoners van Zoutkamp attent gemaakt op het
open huis van de vernieuwde
supermarkt Meermarkt Bergstra aan
het Dorpsplein. Ruim 350
belangstellenden en genodigden
maakten dankbaar gebruik van deze
gelegenheid om onder het genot van
een hapje en een drankje de nieuwe
winkel te bezichtigen. Een
schaalvergroting met ruim 200m² en
een nog uitgebreider assortiment is
het eindresultaat van een drie
maanden durende verbouwing.
Op bijgevoegde foto staan de trotse
eigenaars Hille en Helga Bergstra
met hun
dochters Minke en Suzanne en
garnalenkoningin Margriet Visser.
Foto: Jan v/d Veen
Van uw wijkverpleegkundige (11) over hulpmiddelen
‘Mijn man is geopereerd aan zijn heup en kan nu de trap niet op’. Meneer de Vries is onlangs
gevallen en brak daarbij zijn heup. Direct is hij opgenomen in het ziekenhuis, daar werd voor hem
een operatie gepland en een dag later had meneer een nieuwe heup.
Als wijkverpleegkundige kwam ik al bij de familie de Vries om de kousen van mevrouw aan te
trekken. Zij nam dan ook contact op met mij en vertelde dat haar man met ontslag kon, maar dat
traplopen nog niet mogelijk was. Voor meneer de Vries heb ik diezelfde dag nog een hoog-laagbed
geregeld, en ze kwamen het nog voor niets thuisbezorgen ook.
De behulpzame medewerkers van het hulpmiddelencentrum stelden het bed zo in dat meneer er
gemakkelijk in en uit kon komen. In de leveringsvoorwaarden staat dat het bed 13 weken geleend
kan worden, als het nodig is kan de uitleentermijn verlengd worden met nog eens 13 weken. Maar
natuurlijk hoopte meneer de Vries dan klaar te zijn met revalideren, zodat hij de trap weer op zou
kunnen. Gelukkig verliep alles voorspoedig en met een telefoontje naar Thuiszorg Groningen
regelde meneer dat het bed opgehaald werd.
Nu doet meneer de Vries weer elke ochtend de deur voor mij open, lopend met zijn rollator. Het is
nog even wennen met de nieuwe heup, maar het gaat elke dag een beetje beter. Daar ben ik erg
blij om.
Niet alleen voor een hoog-laagbed kunt u bij ons terecht, ook krukken, rolstoelen en vele andere
hulpmiddelen en verpleegartikelen kunt u bij ons lenen. Onze medewerkers helpen u graag, bel
hiervoor 0900-8615.
Met vriendelijke groet, de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen

Computercursus
Eind januari starten wij weer met een computer cursus voor beginners.
Wij geven les in kleine groepjes van maximaal 5 personen.
De cursus bestaat uit 10 lessen en er is keuze in zowel middagen als avonden.
Voor informatie en opgave kunt u bellen met:
A. de Graaf, tel: 401616
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Nieuwe keuken voor Resto ZK 86 in Zoutkamp
Een geheel gemoderniseerde keuken is het resultaat in een
voormalige douche en toiletruimte is het resultaat van een ongeveer
1 maand durende verbouwing. Een noviteit in de horecasector is de
uit rubberen tegels bestaande vloer, welke afkomstig is van
gerycycelde en samengeperste electriciteitsdraden. Tijdens een
druk bezochte receptie voor relaties en genodigden op vrijdag 1
december, leverde de verbouwing dan ook niets dan lof op.
Op de foto staat de trotse uitbater Allart Bouwer in zijn nieuwe
keuken.
Foto: Jan v/d Veen

Europa Kinderhulp
Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen, die voor (slechts) 3 weken hun steentje bij willen dragen
om ‘kansarme’ kinderen in hun gezin op te nemen in de zomervakantie van 2006. Het gaat om
kinderen uit Bosnië, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Het zijn kinderen die een
‘vakantie’ hard nodig hebben. Armoede, werkloosheid, ziekte of emotionele verwaarlozing zijn
vaak de achtergronden. Deze kinderen zijn gebaat met liefde, warmte, aandacht en geborgenheid
binnen een normaal functionerend gezin.
Normale dingen, zoals buitenspelen, fietsen, computeren, 3 maaltijden op een dag etc. - die voor
ons en onze kinderen gewoon zijn - moeten zij vaak ontberen. Het is daarom echt niet nodig om
dure pretparken te bezoeken. Na 3 weken moet het kind weer terug naar de eigen leefomgeving
en u zult misschien denken: ‘wat erg, moet het weer terug naar die ellende...’ Dat is waar, maar u
heeft het kind een onvergetelijke ervaring laten opdoen, heeft het laten proeven van een ander
‘leven’ dat ook voor hem/haar mogelijk is. Dat er een kans is op een betere toekomst.
Uit ervaring weten wij dat het voor de kinderen de mooiste zomerweken van hun leven kunnen zijn.
Zij kunnen er weer tegen en kijken uit naar de volgende vakantie Ook voor uw eigen kinderen kan
het verrijkend zijn: alle gezinswarmte, liefde, het vele speelgoed, eten en drinken (en snoepen) zijn
voor de vakantiekinderen niet vanzelfsprekend!
Toekomstige gastgezinnen en hun kinderen worden goed voorbereid door middel van een
persoonlijk gesprek met twee van onze medewerkers die beschikken over alle informatie en zelf
ervaring hebben. Alle toekomstige gastouders worden gescreend, ook inwonende kinderen vanaf
18 jaar. Heeft u een vaste oppas omdat u deels zelf werkt, dan mag dat ook, maar dan dient ook
deze oppas te worden gescreend. Het is niet noodzakelijk een traditionele gezinssamenstelling te
hebben, dus ook alleenstaanden en samenwonenden komen in aanmerking. Ook ouderen zijn
welkom, omdat zij doorgaans een rijke ervaring hebben met opvoeden en de kinderen veel
aandacht kunnen geven.
Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt U bellen met mevr. A. Hommes tel. 0598-446356.
U kunt ook op onze website: www.europakinderhulp.nl kijken en een informatieboekje aanvragen.
De kans dat een kind op vakantie gaat is net zo groot als de kans dat u nu belt.
De data van de kinderreizen in 2007 zijn voor Groningen: Frankrijk: 4 juli – 25 juli en 21 juli – 11
augustus; Nederland: 23 juli – 10 augustus; Duitsland: 23 juli – 11 augustus en 30 juli – 17
augustus; Bosnië: 30 juli – 17 augustus.
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Qu’Appelle Sk, 7 november 2006
Even weer een berichtje vanaf de prairie. Het is alweer zover voor je er erg in hebt. De tijd vliegt
voorbij. We zitten alweer een aantal weken in winterse temperaturen, ‘s nachts -12 en overdag
zo’n -5. Gelukkig nog geen sneeuw. Voor de tijd van het jaar is het veel te koud, maar ze
voorspellen een milde winter, dus dat moeten we dan maar weer afwachten.
We hebben de kalveren en de koeien weer thuis voor de winter, dat was een heel gedoe. Denk je
dat je 30 kalveren hebt en je telt ze de volgende ochtend en er zijn er nog maar 12 over, de rest
loopt ergens anders. Op de weg en bij iemand anders in het land. We mogen hier heel blij zijn met
onze buren. Ze hebben geholpen dat we de kalveren weer terug kregen. Bouwe was niet thuis,
maar de ene buurman had de andere al ingeschakeld en een aantal kalveren weer thuisgebracht.
Gelukkig hebben we ze allemaal weer terug.
We hebben de plaatselijke verkiezingen gehad, eerst voor de town of Qu’Appelle en 2 week later
voor De RM (Rural Municipality). Wij mogen niet stemmen, omdat we geen Canadees zijn. We
mogen zowiezo niet voor de town stemmen omdat we in de Rural area wonen, maar de RM laat
ons ook niet stemmen omdat we geen citizen zijn. We volgen het allemaal wel. Elke plaats hier
heeft een burgemeester (Mayor), er is dus nu een nieuwe burgemeester gekozen en een nieuwe
raad.
Voor de RM (de RM is ongeveer zo groot als de provincie Groningen ) is ook een nieuwe reeve
(burgemeester) en een nieuwe counsler. Robert Kuntz (was vorig jaar met ons mee naar
Nederland is counsler geworden).
Al ik dit schrijf is het twintig voor acht in de morgen en het is nog donker en we lopen hier allemaal
te hoesten en kuchen en hebben keelpijn, het gaat de ronde. En ik zit te bedenken wat zal ik nog
meer schrijven, soms denk je o dat moet ik even in de schudzeef plaatsen, maar als ik het niet
direct opschrijf vergeet ik het weer.
Halloween is geweest. We hadden een Halloweenparty in het bejaardenhuis waar ik werk.
Iedereen was verkleed en er werden spookverhalen verteld. Zoiets als sinterklaaslopen, maar dan
anders.
De paarden bij Marrum, dat was echt wereldnieuws. Het stond hier op de voorpagina van de
Leaderpost en het was op elke tv zender, cbc, ctv en global. Een van de bewoners in het
bejaardenhuis waar ik werk zat mij al op te wachten met de krant. Leuk hè.
Inmiddels hebben we Highspeed internet, het is wireless, via een antenne en hebben we dus ook
de mogelijkheid om tv-noord te bekijken. We kijken nu ook iedere dag RTV-Noord nieuws om
12.00 uur. Er gaat weer een wereld voor ons open, grapje, maar het is wel mooi dat je wat op de
hoogte kunt blijven. Het is geen heimwee, maar je hebt wel je wortels daar liggen. Toen de storm
was vorige week en je de berichten las op internet bij Lauwersoog en Delfzijl dan denk je wel: O
anders zouden we even naar Lauwersoog gaan, kijken hoe hoog het water is. Je kunt het de
mensen hier wel vertellen, maar ze snappen soms helemaal niet wat een dijk is, kunnen ze zich
niets bij voorstellen. Geeft ook niets, want je hebt ze hier niet.
Komend weekend gaan we naar Philip in Wetaskiwin, even winkelen in Ikea en de West Edmonton
mall. Ikea hebben we hier niet en de West Edmonton Mall is een prachtig overdekt winkelscentrum
. Ikea is precies hetzelfde als in Nederland, dezelfde artikelen gewoon leuk om even te sneupen.
O ja, ik bedenk opeens dat Gineke Smidt mij vorig jaar vroeg waar Willy Prinse woont. Willy Prinse
zat met ons op de Mavo. Heel toevallig heb ik contact met haar, er was nl. een kado voor ons 25jarig huwelijk bij Laus en Willy Stiekema gebracht. Bouwe kende Laus wel, dus ik belde haar. Haar
broer woonde toevallig in Wetaskiwin, waar Philip ook woont, dus het kado is via haar broer bij ons
gekomen. We waren aan de praat en toen zei ze: Ik ben Willy Prinse. O ik zeg dan ken ik je wel en
vertelde het verhaal van de Mavo en Gineke Smidt. Dat ze me gevraagd had enzo. Misschien kun
je me een e-mail sturen Gineke. Willy woont dus in Vauxhall ALBERTA ten zuiden van Lethbridge.
De wereld is soms klein (10 uur rijden bij ons vandaan).
Verder zijn we ons alweer aan het voorbereiden voor de kerst, de winter en alweer voor het
volgend voorjaar. De bloembollen moeten alweer besteld worden voor 15 december,
onvoorstelbaar maar waar.
Niet zo heel veel nieuws deze keer, ik stop er weer mee, moet nog appeltaart bakken. ‘k ben
namelijk jarig vandaag en ga trakteren op het werk. Dat doen ze hier niet, dus is nieuw.
Groeten Tonni, The Rispens from Qu Appelle, fam.rispens@imagewireless.ca
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Schoolplein regels OBS Solte Campe
Veel kinderen spelen na schooltijd op het plein, maar ook wordt er veel “rondgehangen” door
oudere jeugd. Helaas gebeuren er regelmatige vervelende incidenten: graffiti, vernielingen,
brandstichting, troep gooien op het plein, op het dak lopen enz.
Dit is voor ons niet acceptabel. Daarom is spelen op het plein alleen toegestaan voor kinderen van
de basisschool leeftijd tot 17.00 uur ’s middags en verboden voor anderen.
De politie is ingelicht over deze maatregel en houdt toezicht op naleving daarvan. We hopen
echter dat dit niet nodig is en dat de betreffende ouders zelf toezicht houden. Wij hebben tevens
de leerlingen aangeraden dat, mocht er wel oudere jeugd op het plein zijn en die willen niet
vertrekken, om zelf er bij weg te gaan om zo te voorkomen dat ze meegetrokken worden in akelige
zaken.
Kledingactie woensdag 1 november 2006, Dorcas Nederland
1 november is er een actie gehouden van Dorcas .Een nationale actie die voedselpakketten en
kledingpakketten verzamelt.
In ons dorp zijn er 39 pakketen met levensmiddelen verzamelt en 46 pakketen met kleding,
GEWELDIG!!!!!
Een allen heel hartelijk dank daarvoor.
De pakketten zijn inmiddels verstuurd door heel Europa, Roemenië, Hongarije, Tsjechië etc, etc.
We rekenen volgend jaar weer op u, namens de allerarmsten in Europa!!!!!
Tweede Noordkaper (ZK 97) voor Rond- en platbodemverhuur ‘ Het Oostwad’
Eind april van dit jaar neemt Rond- en Platbodemverhuur ‘Het Oostwad’ een derde schip in de
vaart. Dit schip wordt, evenals de tweede, een Noordkaper 31. Nu zes jaar geleden lieten Marlies
van den Broek en Daan Dorr bij Blom in Hindeloopen een 12.80 meter Visserman Lemsteraak
bouwen voor eigen gebruik. Als ligplaats werd jachthaven Hunzegat in Zoutkamp gekozen
vanwege het feit dat het de ideale uitvalsbasis naar het Oostwad is. Maar dat niet alleen. Ook een
weekend in het Lauwersmeergebied is intussen aantrekkelijk.
Daan: ‘ Je ziet dat sinds begin van deze eeuw het Lauwersmeergebied zich goed ontwikkelt.
Zoutkamp is helemaal opgeknapt. Er komt meer horeca en meer recreatie. Kortom, het wordt
steeds meer een gebied waar je prettig, rustig en ontspannen kunt varen en mooie ligplaatsen in
de natuur hebt, maar ook uit lekker eten kunt of een terrasje pikken.
De lemsteraak, ‘de Maria Elisabeth’ (LE53) werd vanaf 2001 ook regelmatig vanuit Zoutkamp
verhuurd. Omdat de verhuur goed liep en er ook vraag was naar iets kleinere schepen kwam begin
2006 de ‘Jan Zwerver’ (ZK94), een Noordkaper 31 in vissermanuitvoering, in de vaart.
Marlies: ‘Je moet het zien als een uit de hand gelopen hobby. We zijn intussen een echt
verhuurbedrijf geworden. We merkten dat veel wadvaarders het Westwad intussen te druk vinden
en heel graag een keer Noordpolderzijl en de Duitse eilanden wilden zien of een weekendje
Ameland wilden doen. En vanuit hier kan dat allemaal.’ De Noordkapers zijn bij uitstek geschikt om
op het Oostwad te varen: stoere schepen met een robuuste lijn en met het kielmidzwaard omhoog
maar 55 cm stekend. En dat was te merken. Daan: ‘Van een rustige aanloopperiode was geen
sprake, onze huurders waren erg enthousiast. Wijzelf ook, dus deze winter wordt er nog een
gebouwd.’
Eind april komt het nieuwe schip, dat door Chiel de Zeeuw in Turkije gebouwd wordt, in Nederland
aan. Het wordt net als het zusterschip van alle gemakken voorzien: heteluchtverwarming, ruime
keuken, marifoon, GPS, Duitse kaarten. Er kan dus het jaar rond mee op het Oostwad en
Lauwersmeer gevaren worden.

Pagina 13

Visserijnummer
Veel Zoutkampers zullen afgelopen seizoen verrast hebben gekeken naar het visserijnummer van
de ‘ Jan Zwerver’. Deze Noordkaper draagt het visserijnummer ZK 94. De nieuw Noordkaper, de ‘
Jan de Rijcke’ zal het visserijnummer ZK 97 dragen. De lemsteraak ‘ de Maria Elisabeth’ draagt al
zes jaar het visserijnummer LE 53.
Daan: ‘ We kiezen daarbij voor hoge, niet gebruikte visserijnummers om de beroepsvisserij niet in
de weg te zitten. Al onze schepen zijn in visserman uitvoering gebouwd. Dat betekent dat ze een
grote, ruime kuip hebben. Onze huurders willen graag een schip met een authentieke uitstraling
huren. Een visserijnummer draagt daar zeker toe bij. Omdat het visserijnummer ook groot in het
zeil staat worden onze schepen daarmee bovendien herkenbaar op het Wad. Van verre zie je al
om welk schip het gaat. Tenslotte willen we graag onze thuishaven Zoutkamp promoten’. Voor wie
de schepen wil zien, ze liggen vanaf de Pasen in jachthaven Hunzegat. Van de zomer zullen ze
ook veel op het meer te zien zijn.
Wie nu direct een indruk wil kijkt op www.oostwad.nl.

Schoonmaakhulp gezocht
Zoek je een leuke klus en steek je graag de handen uit de mouwen??
Scheepsverhuurbedrijf “Het Oostwad”te Zoutkamp zoekt voor komend seizoen een

Schoonmaakhulp
Op de wisseldagen moet elk schip goed schoon gemaakt worden.
Dat is meestal op vrijdagmiddag. Je werkt op afroep.
De schepen liggen in Jachthaven Hunzegat te Zoutkamp.
Tenslotte: Bij goed werk past een goede beloning.
Interesse, bel naar Marlies van den Broek en/of Daan Dorr, 0598-382616
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Dagje uit naar Fontana Nieuweschans
met het Nederlandse Rode Kruis afdeling De Marne
Heeft u zin in een verwendag ? Deze dag is bestemd voor mensen, die hulp nodig hebben . En
ook voor mensen die geen vervoer hebben om daar heen te kunnen gaan en ook graag eens
verwend willen worden. U kunt gebruik maken van het bronnenbad en natuurlijk als u daar zin in
heeft ook van de huidverzorgingstudio. Er zijn die dag voldoende vrijwilligers aanwezig om u bij al
uw activiteiten te helpen. Voor vervoer wordt die dag gezorgd! Opgave voor deelname bij Baukje
Zwart, tel. 401590.
Gevraagd
Gevraagd voor de "Slag om Zoutkamp":
voor het maken van kleding: lappen stof (wol of katoen), oude gordijnen, ongebleekt of wit katoen,
oude overhemden (katoen of flanel) en eventueel knopen, garen en band.
Misschien heeft u nog wat liggen en wilt u het aan het project "Slag om Zoutkamp" afstaan dan
kunt u kontakt opnemen met F. Buitjes, tel. 0595-402576.
Wij hebben mevr. Carla Seelemeijer bereid gevonden ons bij het maken van passende kleding te
helpen. Mevr. Seelemeijer is gespecialiseerd in het maken van historische kleding. Zij werkt o.a.
voor het Rijksmuseum in Amsterdam en is erg enthousiast over het Zoutkamper project. Zij heeft in
het verleden een vakantiehuisje in Vierhuizen gehad, zodoende heeft zij een goede band met ons
gebied opgebouwd. Zij is bereid ons tijdens een aantal "kostuumdagen" met raad en daad (en
draad) bij te staan. De bedoeling is natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen in historische kledij
rondlopen - u ook natuurlijk!. Mevr. Seelemeijer is in bezit van "historische" patronen, zodat het
niet zo moeilijk moet zijn om een "outfit" (oudhollands) in elkaar te zetten.
Wilt u meer informatie, neem contact op met F. Buitjes, tel 0595-402576.

Interview Hans Abbas Ploegchef Vrijwillige Brandweer Zoutkamp
- Hoe kwam je er op om brandweerman te worden?
In 1985 hadden ze mensen nodig en toen heeft Kers Abbas, mijn neef gevraagd of dat niks voor
mij was. In eerste instantie was ik niet echt geïnteresseerd. Nadat ik aan een aantal oefeningen
mocht meewerken veranderde dat.
- In mei 2006 hebben jullie een nieuw onderkomen gekregen, volgens mij hebben jullie al wat
adressen versleten?
Ja, dat kun je wel stellen. Ik zelf heb drie locaties meegemaakt, eerst in een garage van De
Zeearend, toen in de GADO stalling en nu in de voormalige GADO werkplaats.
- Hoe ben je ploegchef geworden?
In de tijd van Wim Visser waren er twee bevelvoerders, degene die het langst bevelvoerder was
werd automatisch ploegchef. Tegenwoordig wordt nu door middel van een stemming door de
ploeg, de ploegchef uit de bevelvoerders gekozen.
- Waar bestaat een brandweerploeg uit?
Onze ploeg is 14-16 man groot. We zijn op het moment op zoek naar twee nieuwe mensen, Janpie
en Jan van Griet gaan binnenkort eruit, na meer dan 25 jaar trouwe dienst. Zij zijn door de koningin
geridderd voor hun jarenlange inzet.
- Met wat voor materiaal werken jullie?
We hebben de tankautospuit (een Mercedes 1222) dit is een 4x4. In 2008 zullen we hier een
vervanger voor krijgen. Deze is met behulp van defensie aangeschaft. De vorige tankautospuit was
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een Mercedes 1013 toen deze bij een uitruk op het militaire terrein vastzat is er besloten dat er een
4x4 moest komen. Ook is er een brandweerbusje, deze trekt de boot natuurlijk maar is er ook voor
om iedereen die niet op de eerste uitruk zit naar de locatie te rijden.
- Zijn jullie alleen in Zoutkamp actief?
Nee, ons gebied is veel groter, van zeg maar Lauwersoog tot Leens, inclusief het defensieterrein,
Kruisweg, Zuurdijk, Houwerzijl, Hornhuizen, Kruisweg, Ulrum, Vierhuizen, Niekerk maar ook delen
van het Lauwersmeergebied. De gebieden komen wel steeds dichter bij elkaar, zo moeten wij ook
wel eens naar de gemeente Kollumerland, omdat wij gewoon dichter bij zijn dan het korps Kollum.
- Waar moeten mensen aan denken als voorkomende werkzaamheden?
Dat kun je in twee groepen verdelen, Hulpverlening en brandbestrijding, als je de cijfers vergelijkt
met het verleden zie je dat het aantal branden afneemt en het aantal ongevallen stijgt.
- Eerder in de schudzeef stond dat jullie nieuwe mensen zoeken, zijn er speciale eisen waar zij aan
moeten voldoen?
Ja, we zoeken gemotiveerde mensen die goed in groepsverband kunnen werken. Je hebt wel 14
ploeggenoten waar je mee op moet kunnen schieten. Maar specifiek zijn we op zoek naar mensen
die overdag op het dorp zijn. Ook moeten geïnteresseerden stressbestendig zijn. Als er levens op
het spel staan kun je niet zomaar weglopen. En uiteraard moet je bereid zijn om bij nacht en ontij
uit je bed te stappen om een medemens te helpen.
- Wat mogen geïnteresseerden hiervoor terug verwachten?
Je wordt opgenomen in een groep zeer gemotiveerde mensen. Je mag werken met materiaal dat
in zeer goede staat verkeerd en natuurlijk de voldoening van het helpen van personen in nood.
Ook zijn er activiteiten zoals de Brandweer Survival in Appelscha, een etentje en meer sociale
aangelegenheden.
- Is er een speciaal voorval dat je voor altijd is bijgebleven?
Ja, dat was in 1986, een verkeersongeval waarbij een auto te water raakte; daarbij heeft de
bestuurder, iemand die ik persoonlijk kende, het leven gelaten.
En toen in 2004 de schoorsteen van mijn eigen woning in de brand stond; ik heb eerst geprobeerd
het zelf te doven, toen ik daar mee bezig was kreeg ik een telefoontje van de Alarmcentrale of mijn
schoorsteen in de brand stond ( hij was gebeld door een voorbijganger)hij heeft toen de ploeg
gealarmeerd, Ik ben naar de kazerne gegaan en in mijn brandweerpak in de tankautospuit gaan
zitten. Voor je gevoel duurt het dan een eeuwigheid voor er iemand aan komt fietsen!
- Als brandweerman zie je soms schokkende dingen, is er dan begeleiding?
Ja, al is dit iets wat de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. In het
begin van mijn brandweertijd ging je na een ongeval gewoon weer aan het werk, er werd niet
nagesproken. Tegenwoordig word je er ook op getraind om bepaalde signalen bij je teamgenoten
op te pikken, na een (groot) ongeval praten we even na en als het echt heftig is kunnen we
professionele begeleiding inschakelen.
- Hoe ga je hiermee om?
Zoiets blijft je altijd bij, het went nooit, maar je leert deze dingen een plaats te geven. Bij wijze van
spreken stop je het in je persoonlijke archiefkast.
- Geeft een baas wel eens problemen als de pieper afgaat?
Over het algemeen niet, en daar zijn we als vrijwillig korps zeer content mee, dat een baas zijn
werknemer wil laten gaan als de pieper gaat, wel is er ooit iemand die graag wou toetreden tot het
korps, niet gekomen, omdat zijn baas het totaal niet zag zitten dat zijn werknemer er in zijn tijd
vandoor ging. Voor ons was dat erg jammer.
- Wordt er realistisch geoefend? Zo ja hoe gaat dit dan in z’n werk?
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Ja, twee keer per jaar gaan we naar het oefencentrum in Zuidbroek, en in Wijster naar het
rookhok. Dit is een soort huis waar je in het donker, in de rook en in de hitte (450 graden C) in
volledige bepakking met ademlucht op een oefening doet.
Ook oefenen we de hulpverlening, verschillende ongevallen met sloopauto’s, denkbeeldige brand
oefenen we met behulp van lichtslangen, knetterkasten en vlammenborden. Het komt er op neer
dat iedereen alle materialen die op de wagens zit vlekkeloos moet kunnen bedienen.
- Jullie hebben sinds kort ook een boot tot jullie beschikking, leuk speeltje, maar we hebben de
KNRM toch?
Ja, maar zij zijn voornamelijk op het wad aanwezig en ook op het Lauwersmeergebied, wij helpen
de KNRM op het Lauwersmeergebied als zij onze assistentie nodig hebben bijv. een brand aan
boord van een boot of een lek schip. Ook het doel van de boot is het redden van mens en dier in
levensbedreigende situaties. Zo hebben we vorig jaar met de boot een surfer in nood opgevist en
een ree uit de Waddenzee gehaald en een lek schip leeg gepompt die midden op het
Lauwersmeer lek was geworden, die hebben we samen met de KNRM naar Lauwersoog gesleept
- Een tijd terug was er veel commotie over het gebruik van de oude sirene, wat is/was daar de
functie van?
Vroeger was het zo dat er bij een melding naar het hotel werd gebeld. Hennie Wijbenga liet dan de
sirene afgaan waarop iedereen naar de kazerne kwam. Haar man Henk zat ook bij de brandweer,
hij zorgde er voor dat de oude Commer (brandweerwagen) buiten klaar stond. Maar de sirene had
ook een sociale functie. Elke zaterdag om 11.00 uur ging hij af. Dit was het teken waarop men
naar de kroeg ging om een “ elfuurtje ” te nuttigen. Toen de nieuwe kazerne werd opgeleverd
vonden we het een leuk idee om deze traditie in ere te herstellen.
- Wat is de grootste brand die je hebt meegemaakt?
De Hettemahallen in Wehe den Hoorn, dat was echt een grote brand.We hebben daar van
ongeveer 01.00 uur tot de volgende dag ca 16.00 uur staan blussen. En de Heiploegbrand in 1994
staat natuurlijk ook in iedereen’s geheugen gegrift.
- Hoe kunnen mensen die vrijwilliger willen worden zich aanmelden?
Geïnteresseerden kunnen contact met mij opnemen. Telnr. 402517 of 06-24281661
Voor oud-brandweermannen en vrouwen zijn 2 oud strijders bezig om een reünie te
organiseren, maar daar hoort u later meer over.
Bedankt voor dit interview.

IJSBAANVERENIGING "DE EENSGEZINDHEID"
ORGANISEERT EEN:
KAART- EN SJOELAVOND
VOOR LEDEN EN DONATEURS.
IN DE KANTINE BIJ DE IJSBAAN
AANVANG 20.00 u., INLEG EURO 3,50,
OPGAVE T/M VRIJDAG 3 FEBRUARI BIJ:
P. RIENKS TEL: 06 30577000 OF H. PETTINGA TEL: 06 51643593
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Deel 2: 62+ on tour
13 mei.
Ook vandaag weer een vervoerskaart gekocht om naar Dresden te gaan.We troffen het, daar hier
een dixiland-weekend gaande was. Bij alle café,s op elke hoek en op alle pleintjes stond een groep
te spelen. We hebben de belangrijkste gebouwen bekeken waaronder de Lieve Vrouwenkerk [in
Dresden het belangrijkste gebouw]. Op alle pleinen stonden biertenten en tenten met
braadworsten en hamburgers. Een drukte van belang en erg gezellig. Dresden is veel compacter
dan Berlijn.Op de Elbe voeren de raderboten af en aan.De herstelwerkzaamheden in Dresden
duren volgens zeggen, nog zeker 10 jaar.De conclusie was: een prachtige alltstadt aan de Elbe in
het voormalige Oost-Duitsland.
14 mei.
Vandaag vanuit Hellerau gefietst richting west.We wilden naar Meissen de porseleinstad bij
uitstek.Om niet te snel naar de Elbe af te dalen moesten we ervoor zorgen dat we geen afslag
pakten die afliep.Op een gegeven moment hadden we geen andere keus.We stonden voor een
smalspoorbaan die sterk omhoog liep.Of bergop of steil naar beneden.Het laatste werd
gekozen.We kwamen door een stadje waar een zondagsmarkt werd gehouden.We hebben de fiets
neergezet en even over de markt gelopen.Er zat een houtsnijder met prachtige beelden.Ik zei
tegen Ina, die nog niets voor mijn verjaardag had, dat ik zo,n uitgesneden gezicht van een dwerg
wel als cadeau wilde hebben. We hebben met de man afgesproken om bij hem langs te komen de
volgende dag.Hij woonde tegen de Poolse grens.Wanneer ik niet thuis ben zei hij ,zoek maar wat
uit en doe het geld maar in de brievenbus.Over vertrouwen gesproken.Langs de Elbe naar
Meissen gefietst en direkt weer terug omdat het dixilandband-défilé in Dresden om 16.00 uur zou
beginnen.Precies 16.00 uur waren we terug in Dresden .Duizenden mensen langs de route.We
kwamen met onze fietsen helemaal vast te zitten.Het défilé was zeer de moeite waard.Toen we de
drukte eindelijk uit waren begon de klim omhoog naar Hellerau.We moesten één keer van de fiets
om op verhaal te komen. Toen we om 20.00 uur bij de caravan waren was het douchen en de
benen strekken.
15 mei.
Vandaag naar de houtsnijder in de Saksische Schweitz.Hij was thuis.Het beeld in kranten
gewikkeld en toen in een plaid om vervolgens het te deponeren op de achterbank waar het tot 30
juni heeft gelegen.In Schwandau hebben we de kuhstahl beklommen. Eerst met een
smalspoortreintje naar boven [ een belevenis] tot een waterval en daarna lopend
bergopwaarts.Geheel boven kon je tussen een rotsspleet [50 cm breed] door via een ijzeren trap
nog verder naar boven.Ik heb gepast voor dit avontuur,maar Ina is naar boven geweest.Deze trap
werd de Himmelsteig genoemd.Bij terugkeer op de camping waren ook Paul en Plony
aangekomen.We hebben wat gepraat en gedronken en ook deze dag was weer welbesteed.
16 mei
Deze dag stond in het geheel van fietsen. We hebben in de omgeving een route uitgezet en
proberen deze te volgen.Zo kwamen we ook weer langs genoemde vuurtoren en aan de
achterkant het park binnen van het jachtslot.In een konditorei hebben we koffie gedronken en een
dreigende onweersbui afgewacht..Een oudere heer kwam met ons aan de praat en wilde graag
alles weten over Nederland.Hij was erg trots dat hij ons kon vertellen dat hij ooit met een busreis
de bollenvelden had mogen zien.[ bedenk dat hij achter het ijzeren gordijn woonde]. Terug op de
camping viel er een kortstondige maar hevige onweersbui uit de hemel.Na de bui de fietsen weer
op de caravan als voorbereiding voor morgen.
17 mei.
Afscheid genomen van alle mensen die in “ons buurtje “ stonden.Het zei gezegd,ook hier stonden
we erg gezellig.De caravan achter de auto en maar weer de baan op richting Praag.De afstand is
maar 200 km dus hoefden we ons niet te haasten.Dit doen we trouwens zo wie zo al nooit in de
vakantie. De autobaan tussen Dresden en Praag is nog niet geheel klaar dus moest er een flink
stuk over een smalle bochtige slechte weg worden afgelegd.Een paar keer gestopt voor koffie en
een sanitaire stop.Op de rondweg van Praag barste een geweldige onweer los. Je zag echt door
de regen niets meer.In no-time stond er op de rechterbaan 15 cm water.Ik had het geluk nog net
een plaatsje te vinden bij een pompstation.De bui afgewacht en verder naar ons adres.Dit ging een
beetje fout daar op mijn uitdraai van de acsi-cd afslag 2a stond maar dit moest zijn 2 wat later
bleek. Even wat zoeken en draaien en je komt daar waar je wilt zijn.Ook nu weer bij een particulier
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in de achtertuin.We hadden het vol verwacht bij een stad als Praag maar we stonden met 4
eenheden.Het sanitair was zo schoon dat ik binnen mijn klompen niet durfde aan te houden.
18 mei.
Opgestaan met een verrassing.Het ontbijt was uitzonderlijk verzorgd en de autodeur stond
wagenwijd open wat betreft het cadeau.Mijn leeftijd is vandaag veranderd in 63. Na de
plechtigheden hebben we weer een vervoerskaart gekocht om naar Praag te gaan. Drie a vier
minuten met de bus en dan overstappen op de metro. We hebben Praag bekeken als Berlijn, de
voor ons belangrijkste zaken bekeken en bezocht.Praag is een totaal andere stad dan
Berlijn.Praag is een echte toeristenstad.Het leeft,het bruist allerlei figuren lopen hier rond.Je moet
elke seconde alert zijn.We zijn door de stad gelopen naar de Karelsbrug [ 502 mtr]over de
Moldau.Hier zijn alle kunstenaars en artiesten bijeen.Doorgelopen naar de Praagse Burcht en
deze bezocht en bekeken. Tegen zessen weer terug naar de camping.Mijn conclusie is steeds
maar weer dat ik van een bezoek aan een stad meer vermoeit raak dan een dag fietsen in moeilijk
terrein.Ina heeft hier totaal geen last van.
19 mei.
Vanmorgen lekker rustig aan gedaan.We zijn met de bus van 10.49 nogmaals naar de stad
gegaan, hebben rondgezworven in de kleine straatjes rond het centrum en een heel eind langs de
oevers van de Moldau gelopen.We hebben lekker gegeten in een restaurant. Later op een terras
langs de Moldau iets gedronken,wat we nooit meer zullen doen.De 2 verteringen waren een stuk
duurder dan de twee maaltijden inclusief drinken.We hebben het prachtige uitzicht over de rivier
duur betaald Toen de voeten pijnscheuten vertoonden zijn we weer richting huis gegaan .Praag is
zeker de moeite waard. Er is ontzettend veel te bezoeken aan musea,s,kerken,paleizen enz enz.
20 mei.
Om 09.15 vertrokken uit Praag.Van Paul en Plony in Dresden het advies gekregen om naar
Véverska Bétiska te gaan wanneer we Brno aan wilden doen.Paul en ik hebben die avond op de
camping in Dresden de kaarten op tafel gehad.Het afslag nr opgeschreven en de moeilijke
namen.Dit alles konden en dachten we nog zonder bril te klaren.Echter toen we in de buurt van
Brno kwamen zochten we de afslag 17A die we hadden opgeschreven. .Deze kwam maar niet.We
reden geheel onder Brno door, de afslag Bratislava nog voorbij.Op een gegeven moment waren
we bij afslag 210 nog 20 km verwijderd van Austerlitz. Slag bij Austerlitz, Napoleon 1805.Weer
terug en bij een benzinepomp een gedetailleerde kaart gekocht.Hier ontdekten we met behulp van
de pompbediende dat het 178 moest zijn .We hadden beiden de 8 voor een A aangezien.Eenmaal
op koers waren we twee uur later op de camping.Tot onze verbazing sprak de eigenares vloeiend
Nederlands.Een plaats uitgezocht tussen Nederlanders die daar een seizoenplaats hebben.De
camping ligt t.o.v Brno aan het noordeinde van een langgerekt meer tussen de bergen.Het zijn net
de fjorden van Noorwegen.Er was openbaar vervoer per boot naar de stad.Een tocht van een dik
uur en dan nog een half uur met een snelle tram.
21 mei.
Koffie gedronken met Nick en Leny uit Ankeveen.Met de losse auto een rondrit gemaakt naar Telc
en Jihanic.Onderweg lekker gegeten.In deze omgeving zijn de fietsmogelijkheden beperkt echter
wel mogelijk.s,Avonds heb ik nog een plaatselijke voetbalwedstrijd gevolgd van twee amateurclubs
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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 ‘t Bakkertje, Sluisweg 2c, tel. 06 45140293 of 06 13546788
Dier, kado, hengelsport Dommel, Sluisweg 2b, tel. 401066, maandags gesloten
Chin. Ind. Rest. Peking, 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
Lakeside, Sluisweg 3a, tel. 401112
Kegelhuis De Zeearend, Dorpsplein 1d, tel. 401515, op afspraak
Kapsalon Hair2Hair, Dorpsstraat 10, tel.: 435565
Meermarkt Bergstra, Dorpsstraat 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)
Cafetaria De Snekker, Spuistraat,
Toxopeus Zeilvaartbedrijf, Bakkersplein 1, tel. 402729
Kapsalon Trendy, Churchillweg 9, tel. 401011, maandags gesloten
Veenwijk Autoservice, Stationsstraat 4, tel. 402393
Café kombuis, Dorpsplein 1a, Zoutkamp, 402959
Visserijmuseum Zoutkamp, Reitdiepskade 11, tel. 401957, zie VVV voor openingstijden
VVV Lauwersland, 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
’t Garnaaltje, Dorpsstraat 55, tel 06-53611641
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
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