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Dagboek van twee garnalenvissers 

Op avontuur met de N 88, Nova Cura (Nieuwe Zorg) 
 
Nadat we weer een garnalenjaar hebben kunnen uitvissen met veel geouwehoer over de prijzen 
van de garnalen (te laag), komen we in december met de ZK 18 op Zoutkamp. Wolters van de ZK 
4 en Rispens van de ZK 18 gaan in de winterperiode met de N 88 naar de Sylt. 
Vrijdags brengen we de kotter van 22 mtr. x 6 mtr met een diepgang van 2,80 mtr. met een 
Cummins van 300 pk naar Lauwersoog. 
Het is wel even wennen om met zo'n kotter te varen, maar we komen heelhuids en zonder deuken 
op Lauwersoog aan. 
Maandags gaan we naar zee. We zetten uit op de vlakte en vissen onder Schiermonnikoog. De 
vangst is niet geweldig en het is bovendien wel even wennen met zulke lange netten. Dinsdag: hij 
geeft veel wind op; ZW 8-9 dus tegen de avond gaan we naar binnen en Jaap Mosk haalt onze 
600 kg garnalen op. 
Maandag doen we nog een ritje, maar aangezien we geen water genoeg aan dek hebben, gaan 
we met windkracht 10 naar Zoutkamp. Hier liggen we een week, dan hebben we water genoeg en 
gaan we weer naar Lauwersoog. 
De weerberichten zijn verrot voor woensdag, maar de vorige week zaten ze er ook naast en viste 
iedereen ook, dus Jan Piel gooit twee ton ijs naar beneden.  
We stomen Noordoost in. Lodewijk is aangemonsterd als kok op de N 88 en vaart ook mee. Buiten 
staat een mal zeetje. Al dwars slingerend komen we bij Helgoland aan. Jos belt: berichten goed. 
Een uur later belt Lammert Snel: vooruitzichten 6-7-8, golfhoogte twee tot vier meter. We besluiten 
door het Noordgat te gaan en leggen de N 88 om 22.00 uur vast op Helgoland. Hier heeft Lodewijk 
een 2-gangen menu klaar met soep vooraf. Na de kost doen we een loopje en bezoeken we een 
horecagelegenheid. Als we om 1.30 uur aan boord terug zijn is het een gladde bries. 
's Morgens is het stormweer. Schulz heeft de koffie klaar en gebakken eieren met spek. We 
scharrelen wat aan boord en gaan dan een loopje doen. 
De WL 28 komt binnen en zei al geen vangst en geen weer te hebben gehad. We hebben de 
goede beslissing genomen. Als Wolters en Schulz bij de havenmeester het havengeld betalen, 
vertelt die dat er al vier meter zee staat. 
's Avonds bezoeken we een andere horecagelegenheid. Schulz heeft het druk, want zoals wij 
gezien hebben, staat er een mooi meisje achter de bar. 
Zo zitten we de hele avond daar (zo groot is Helgoland ook niet). Maar als ze om 1.00 uur vertelt 
dat ze een vriend heeft, valt de droom van Lodewijk in duigen en even later verlaten we de 
horecagelegenheid. 
's Morgens stomen we op Cuxhaven aan, want de berichten zijn weer toenemend. 
 
Maandagmorgen: we gaan om vier uur rijden. Ingrid vraagt nog: “Moeten julllie geen kaart mee?” 
Hoeft niet, Wolters heeft een Tom-Tom. Benny heeft koffie meegekregen van Tineke. Koekjes 
konden er niet af, gezien het negatieve resultaat van de vorige week.  
Tot de grens is er niks loos. Dan, voor de Eemstunnel, worden we van de weg geloodst en verder 
mogen we het zelf uitzoeken. We gaan rechts. Op den duur: Ditzum, 11 km. Maar we liggen op 
Cuxhaven. Na een uur rondgetoerd te hebben en twee keer over een grote brug gekomen te zijn, 
kopen we om 6.00 uur een wegenkaart. Om 6.30 uur kunnen we door de tunnel. Het is helder en 
koud met hagelbuien. Dan komen er drie "snelle Jelle's" aan. De derde is ons 100 mtr. voorbij, 
crasht en komt op ons aan. Dan dondert hij in de vangrail. We blazen onze spanning af. Bij 
Bremerhaven precies hetzelfde. Maar wij komen ongedeerd op Cuxhaven aan na viereneenhalf 
uur rijden. 
We laden ijs en gaan varen. We vissen bij de twaalf mijl langs en vissen noord in. Overdag bij de 
Amrumbank vangen we vijf en zeven zakken per trek. Kleurtje aan het water. Dan woensdags voor 
het gat van Havneby heeft Wolters geen water aan dek. Beneden gekomen is er een 
hydrauliekslang geknapt. Door gasolie met smeerolie te mixen maken we ons eigen merk 
hydrauliekolie. Als de luchtketel ook weer vol is krijgen we de tuigen weer boven en stomen we 
naar Havneby waar we om drie uur 's nachts aan de aardappelen met prei zitten. Een hele 
ervaring voor Wolters.  
Bij "skipper" (Smidt) wordt een nieuwe slang geperst. Zeven blikje nieuwe hydrauliekolie in de tank 
en de N 88 stoomt weer. We vissen zuid in. De wind is oost geworden, 6 tot 7. De vangerij zakt 



 Pagina 4 

weg. 's Middags zijn we op Cuxhaven samen met de ZK 49 en de ZK 12. We lossen 100 kg en 
gaan met elkaar in de auto. Oude weg naar Bremerhaven. Tot Rodenkirchen gaat het goed dan 
komen we op de toeristenroute. Met zes chauffeurs in een VW kom je overal. Na viereneenhalf uur 
zijn we op Zoutkamp. Het is vrijdagavond 21.30 uur, een lange week. 
 
Maandagmorgen om 9.00u. even naar de CIV op Lauwersoog en dan naar Cuxhaven. Met 
tweeenhalf uur gaat het niet raar. We doen onderweg bij de Aldi in Zuidbroek even boodschappen. 
Lekker goedkoop. Dat mag ook wel met zulke garnalenprijzen. Je moet op de kleintjes letten, daar 
is de handel ook groot mee geworden, dus waarom wij niet. 
 
We stomen door de Noorder Elbe naar de twaalf mijl en dan west in bij de twintig meter langs. 
Vangst 3 tot 5 zakjes. Van Johan, ZK 49, horen we noordelijk beter. Donderdag liggen we met een 
vloot van 29 schepen op zes mijl. Vangst van 5 tot 10 zakjes in de tweeënhalf uur. 's Middags komt 
de controleboot de "Meerkatze" op visite. Ze laat ons met rust en we vissen zuid in. Later hoorden 
we wel dat er bekeuringen zijn uitgedeeld i.v.m. de verplichte derde man aan boord. Deze zijn niet 
voorhanden, omdat de garnalen te goedkoop  zijn en die derde man geen inkomen kan krijgen uit 
de vangst. Dit wordt een probleem in de toekomst. Maar veel vissers zijn net struisvogels. Dit 
probleem speelde ook in de binnenvaart. 
Vrijdagmorgen om 11.00 uur op Cuxhaven. Lossen aan een steiger 30 schepen voor ons, een 
drama. 
Als Wolters met de netten bezig is en even het tuig topt, knalt er een blok uit de mast. Het gaat 
gelukkig goed. Dan lossen en om vijf uur in de auto. Het is weer 20.00 uur als we op Zoutkamp 
komen. 
 
Maandagmorgen even bij Klaas aan om een nieuw klapblok. Dan naar Cuxhaven. Het ijsladen 
gaat op een vooroorlogse manier. Bennie staat boven op de heftruck het ijs los te slaan. Dan 
olieladen met een pijpje van 30 mm, wat dus niet echt opschiet. Al met al gaat er niets boven 
Lauwersoog. Van alle havens waar we zijn geweest is die de klantvriendelijkste. 
 
We varen met de eb naar buiten. We zetten uit in het Takkegat. Krap twee uur voor vijftig kilo met 
veel koeienstaarten. Dan stomen we over de stenen heen en gaan eraan bewesten "het krijt". Vier 
zakjes. Er ligt wel vloot. Overdag wordt het beter. Dinsdag een zakje of zes. Woensdag liggen we 
bij de P8 langs. De morgentrek 12 zakjes, dan: helder water. We vissen de twaalf mijl in en prompt 
komt er een politieboot van Busum langs. Later komt hij terug en vraagt of hij aan boord mag 
komen. Onder het halen zegt hij dat we naar Helgoland moeten. Er zit net een mooie box garnalen 
in. Een van de drie is een rasechte. Alles moet worden gewogen x 2,50 x 3. Dat wordt de 
bekeuring. Het is 300 kg. Dat wordt dus 2250,- euro en frau Holle in Oldenburg rond het af naar 
2500,- euro. Belachelijk! 
Al met al zijn we drie uur verder. We mogen we weer vissen nadat Elte het bedrag betaald heeft. 
De nacht liggen we met een vlootje bij de mast en gaan na middernacht zuid in. We krijgen een 
wieltje van de zeef kapot. Met een oude kunnen we de nacht uitvissen. 
Donderdagmorgen gaan we stomen, de ZK 8 en wij. Voor donderdagavond geeft ‘ie windkracht 
zeven op uit het oosten. Donderdagavond zijn we voor het Westgat. Vrijdagmorgen lossen we op 
Lauwersoog bij Harry in de vrachtauto 1750 kg van goed twee etmalen. Vooruit maar weer. ‘t Het 
wel es minner west. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
J. Rispens, ZK 18 en B. Wolters, ZK 4 
 
 

Oud papier 
 

In januari is 8.900 kilo oud papier opgehaald en in februari 10.000 kg. 
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Zoltkamper typen 

Hou Joap omreselvaierde 
 
Mit groode hoast schoof ‘r zien koar deur de dikke mist. Hai mainde hom aal verloat te hemm’ deur 
‘t boerenwaark, dat hom zoo laang vasthoul. Boerenwaark! ‘t Waas ainglieks ‘n schandoal, dat ‘n 
kerel, dei ‘t visken en ‘t struundjen ien ‘bloud zat, of en tou waark zuiken most bie ‘n boer. Haile, 
godganschlieke dag eerappels kraben of ien sukkerbaiten knoien, dat rug joe ‘s oavends kepot 
waas, dat waas ook gain aarbaid veur ain, dei de zee raip. De graauwe kòbben mit heur braide 
vlucht, de geelbekte bonde leeeuwen, de kiewieten, tuters, ainen en smainten, dei boven zien kop 
rondsiedelden, zie lokten hom mit zien aal’n noar boetendieks. ‘t Waas ja net, of ze raipen: “Mien 
Jaises, Joap, dòe hier? Legs hier ien modder te wrouten en te woulen? Heurs toe nait bie ons 
achter diek ien sliek en brage ? Kerel kom mit: ‘t is doar zoo mooi, zoo roem en zoo vrij!“ 
Joa, zie haarn geliek, doar heurd ‘r, moar……. mouten is òòk wat!  
In noazummer waas ‘t ‘r toch niks veur hom te verdainen tusschen kraabstroeken en op de waike, 
breiige sliekploaten; den laiten deizulde verlaidelek lokkende vogels heur toch nait vangen, padie 
wàzen d’r nog ens n’t. En hai mos toch ook leven, al mos ‘r d’r waark veur doun, dat hom 
tegenston. 
Moar veur ‘n dag of wat trokken d’r ‘n poar koppels wilpen noar boeten onner zòò ‘n verlangend 
gefluit, dat Joap ‘t nait langer aanzain kòn.  
Hai haar hom vrij moakt, waas noar hoes rund om zien netten, simm’, tooien en stokken veur ‘n 
kanner te moaken……… 
En doar laip ‘r nou te schoeven. Hai mòs eerste wezen, wòl eerste keur hemm’ ien zien mooie, 
roeme, vrije sliekwereld. Dàt was aal ‘ns weerd. 
Den kon ‘r netten net zoo zetten, as’t mos: mooi evenwiedeig aan lien van ‘t opkomende woater en 
op ‘t west of noordwest. Wel loater kwam, mos hom tevreden stèllen mit ‘n plakje achter ‘n aaner 
zien netten en wat vong ie dan? As dei den mit ‘n vracht ainden, smainten of gaanzen d’r van deur 
ging, kon hai hoogstens ‘n stuk of tien troanige meeuwen thoes brengen. Nee, niks weerd! 
Mit ‘n voele stòt schoof ‘r zien koar ien ‘t graas aan kaant van weg, want hai waas woar d’r wezen 
wol. Ziezoo, even oetpoest ‘n; piepke oet buus; braand d’r moar ‘s ien. Hai trok klompen oet en 
leerzen aan en schoot ien zien òlle bonkerd, want mit dei mist zol ‘t wel kold wezen op’t sliek. 
Nou eerst stokken over diek en den zien mooi opvollen netten. Ook ‘n kunst dei hai verston, om ze 
zòò ien te nemen, dat ze nait ien toest kwamm. 
Kiek doar gait ‘r over mooie recht groaven sliekakkers. ‘t Roatelend geluud van zien leerzen deur 
kraabstroeken klinkt hom as meziek ien ooren. Nou mout ‘r nog deur sloot hèn. Da’s ‘n duvels ding 
mit zien daipe, vlaigende èbstroom. Doar mout ‘r oppassen, om nait om te kiepern. Is hom aal’s ‘n 
moal gebeurd. Christioanes, wat het d’r dou ‘n geduvel had om zien stalnetten weer oet waar te 
kriegen…. 
Veurzichtig klaaid ‘r aan aaner kaant bie gladde waal op en doar stait ‘r op zien terrain. 
Hier vuilt ‘r hom thoes. Hier ken ‘r aale stroomkes en geultjes, wait precies, woar ‘t klaaierig en 
zaanderig is. Wat ’n wereld, wat ‘n wereld van sliek. En wat ‘n leven! Wat ‘n geluuden, dei hai 
aalmoal ken: rondom hom siedeln zien vrunnen, groot en klain, elk mit zien aigen menaier van 
vlaigen, zien aigen geschreeuw, gekok, getjilp en getureluur. ’’Joa jonges” ropt ‘r ze tou, “’k zai ‘t 
aal, blied ben ie’da ‘k ‘t weer ben. Wacht moar ‘n zetje, den hang ie ien masken van mien 
stalnetten!” Mit ‘n verheerd gezicht draait ‘r kop links en rechts noar de grauw-witte vlakken vol 
vogels, dei bie honnerden en nog ‘s honnerden op kaant van ‘t woater zitten, moar toch weert ‘r 
hom goud, om veur ‘t opkoo ‘m van vloed kloar te wezen. 
Mooi zoo: doar stoan ze, zien eerste twaalm, ien ‘n mooie lange rieg van zoo’n twei, dreihonnerd 
èl.  
As ‘t ‘r nou bie duuster moan wat op weeren wil mit ‘n westlieke wiend, wat motregen of ‘n 
snijjacht, och menschen, den zel ‘n ie ‘s wat zain.  
Hannen daip ien buzen van zien bonkerd kikt ‘r zoo ‘n beetje mit ‘n schuun oog, of boudel goud 
hangt en………. Boem….m…mm!!!! 
As deur ‘n weep stoken schokt ‘r ien ains recht…. Ale jaizes wat waas dat?……… 
‘n Vreezelk schot trilt zien haile sliekwereld over! 
Aan aale kaanten schoot ‘t nog noa. “Wat duvel” blaft ‘r oet, ‘’wat is dàt west?” 
Veur’n geweerschot waas dat veul te zwoar, en …. ‘n oorlogsschip veur’t fraise gat…. 
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Wel nee, dat ken nait! Kemiezenschip meschain? Joa dat kon; ……moar veur zoo’n kenontje van 
recherche waas ‘t ook weer ‘n veul te bonzend schot. Nee da’s ‘n roadsel! Kiek zien vogels ais! Dei 
bennen d’r net zoo van schrokken as hai zulf: lucht is grauw van grode vluchten, dei ien ain kerair 
moaken, dat ze vot kommen. 
Doar vlaigen ze om west, achter Nittershouk over diek, ‘t laand ien. Zien grieze oogen, wend om 
ien de pailloze verte te zain, blieven d’r schaarp op richt en as ze op ‘t lest as voage stippen ien 
haarstnevel verzwienen, draait ‘r hom om weer naor kaant, woar ‘t geluud vandoan koom is. Mist is 
wel wàt wegtrokken, moar hai ken toch nait aan babbelaor tou zain en doar woaraarns is toch ‘t 
schot vandoan koom‘. Hai wait nait, hou ‘r ‘t het, moar hai vuilt, dat dat gehaimzinnige schot nait 
hailndaal boeten hom omgaait, ‘t is, of ‘t ‘n woarschouwen is: “Joap, denk ‘r om, d’r bruit wat tegen 
die, want doar achter ien Babbeloar is ‘t nait hailemoal pluus.” Hai krigt nou ‘n gevuil of ‘t hom 
allain aangait, of hai allain dat gedonner heurt het; kwam ‘t nait net, dou hai zien netten vangkloar 
stoan haar en wazen ‘t nait aalmoal zien vogels, dei op dat duvelsche schot opvlogen? Doar most 
‘r meer van waiten……. 
Mit ‘n dikke vluik keert ‘r hom om en………Boem…m…m! Rommel ‘t ien ains wèèr…… 
Stokstief blit ‘r stoan: ‘t is, of duvel zulf doar ien Noorden op, lòs is, ‘t schot dreunt hom deur kop 
hèn en hai wordt ‘r trillirig van ien hoed. ‘n Vlucht tuters soest as ‘n wiendpoest bie hom laans om 
hom ien heur voart tou te fluustern: “Joap, vot, gauw mit ons over diek…….” 
Hai zet sok ‘n d’r ien: aarmzwoaiend tjakselt ‘r deur roet en bragel, dat slièkklonders hom over 
schollers en rug spaddern; hai plondert deur sloot, runt over d’akkers, bie diek op. As ‘r boven 
komt, is mist meer en meer optrokken en nou zigt ‘ r over ploat en ruggen hèn, ien Oostelke geul 
van Babbeloar wat wits veuroet schaiten…. 
Doar mout ‘r zienent van hemm. Broezend van kwoadens over dat vremde, dat doar boetenddieks 
tegen hom aangait, runt ‘r achter zien nou leege koar noar ‘t dòrp terug.  
Bie Fraize sluus holt ‘r even halt; doar stait woarman, dei zel ‘r wel wat van waiten, Joap maag 
hom aans nait, want ‘t is ‘n vremde, ‘n laandopvreter en hai het aal ‘s ‘n lelke ienzeggen van hom 
had, dou d’r mit zien sliekerige stevels d’haardstainen trappen van sluus bevoeld het.  
Moar nou vuilt ‘r hom toch tou hom aantrokken. 
“Hei je dat schaiten ook heurd, woarman?Zoo net boetendieks?” 
“O, van dei Engelschman, main ie? Ja jong, doar zelt wel wat last mit kriegen: dei schut die aale 
vogels veur neus weg.” 
“Engelschman…… vogels? Wat bedudt dat?” “Dat bedudt, da ‘s dien stalnetten wel weer opbargen 
kens. ‘t Is ‘n schatrieke Engelsche lord; mit ‘n groot kanon ien zien koano schut ‘r ‘t haile wad kort 
en klain, gain vogel blift ‘r over. Zie zeggen dat d ‘r weddenschop aangoan het om ien ‘n moand 
vief doezend vogels te schaiten.” 
“Da ‘s toch wis nait woar? Zel zoo ‘n boetenlandse poespas hier op ons wad, op ons terrain, ons ‘t 
stuk brood veur mond wegsnuien. En nog wel zoo ‘n rieke stinkerd as ie zeggen? Dat wait ‘k nait, 
dat ……dat mout ik………. nog zain.” 
“Zoo, nou zain zèlt ‘t, doar zelt nait aan mekaiern, dug doar moar denken om. As ‘n beetje voat 
moaks kens hom binnen komen zain mit zien jacht en zien........ vangst.” 
Foeterend en brommend, sums hardop vluikend, schoft Joap verder. Niks aans zaag ‘r meer as ‘n 
rookend kenon, hoopen dooie vogels… “Vogels dei ik vaang zol, ……. mien vogels!” 
Bie neie sluus let’ koar-koar en gait ‘t laange heufd op. Doar staait ‘n haile klomp menschen, 
beneid noar, wat dei lord binnen brengen zel. Doar komt ‘r aanvoaren, stoatig, as ain dei wait, wat 
‘r wil en wat ‘r ken. Mit oogen as schuddels, stomsloagen deur wat ‘r zigt, hangt Joap over ‘n kop 
van ‘n poal. Hai kikt omdeel op ‘n prachtig, blinkend jacht: wat ‘n schip! ‘t is aalmoal mahonie en 
koper, wat de klok slagt. Aan ‘t rouer stait ‘n laange moagere meneer; da’s wis dei verrekte, rieke 
iendringer, dei vogeldaif!……. En……. God nog tou, ……doar legt zien vaangst…. . ‘n hoop van 
komsa, ainen…. gaanzen……. smainten, …. sliekwilsters………wat nait, ……. dure vogels 
aalmoal. En achter dat riekeluu schip……ien ‘n spierwitte, laange kano, doar legt de bedriever van 
aal dat kwoad……. ‘n kenon, blaank van venienige verwoandhaid……. Zoo’n ding, vol hoagel, 
Joap is ‘r van overtuugd, maait aalns weg, wat ‘r veur stait…… ”Nou Joap, wat zegst ‘r van? Da’s 
aans wat as ‘n zoltzakje mit troanige meeuwen, hè?” moakt Jaan Martens Roulf hom wakker.  
Joap het ‘n kloet veur haals, hai ken nait oetbrenen, wat ‘r doar binnen aalmoal vuilt. “Gain vogel 
blift ‘r leven op’t haile wad”, maint ‘n aan’r. “Hai komt nou van Zeeland, doar mout ‘r aalns kepot 
schoten hemm’. En wat nait dood gait verjagt ‘r, komt nooit weerom!” 
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Joap word hou laanger, hou vernieniger, wit van kwoadens is ‘r, en as ‘r ain hom vragt: ”Zol dat 
nou niks veur die wezen, zoo’n woapen ien ‘n boot?” stoft ‘r op. “‘t Is ‘n schandoal, verd…. . Zoo’n 
Engelsche droadnoagel, zoo’n terenlièder! Wegbenzelen mozzen z’hom! Veur zien aigen kenon 
bienen. En dat Zoltkampers! Mit zien aalen mout wie hom stainigen….” 
Joap speit links en rechts, verknirselt zien proemke, knipt doemen ien voesten moar wieder komt ‘r 
nait, vuilt hom onmachtig tegen zoo’n machtige concurrent……. 
“Hello” ropt de stuuurman van ‘t jacht hom tou, “fasten the rope to that post!” Joap knippert wat mit 
oogen en ropt weer om: “Joa zeker, hès genog rooft mit dien pooten, stik moar!” 
“Hurry up, and more her!” ‘t Is nou de lord zulf, dei hom vragt ‘n poar haalve steken om ‘n poal te 
lèggen. 
“Dien aigen moer!” is Joaps antwoord en hai blift over lege poal hangen, let de lus van ‘t touw op ‘t 
heufd leggen.  
Door komt sluusknecht aan en mit ‘n : Lelke lamzak, kens dat touw nait even vastmoaken, gooit ‘r 
struup om poal.  
Grammied’rg, ien hom zulf brommend, schèlend en vluikend gait Joap vot, noar hoes. Heur hom 
ien hom zulf proaten! “Ook ‘n kunst, om haile vogelwereld oet te moorden mit zoon helsch tuug. 
Zoo’n moagerman, ……. zoo’n vremde lamstroal!……. Moar pas op, ……. Joap is ‘r ook nog……. 
‘k Heb ook ‘n woapen………. Wacht moar….” 
En onner ‘t loopen krigt ‘r ‘n idee ien zien kokende kop, ‘n gedachte van wroak, Vrantrig komt ‘r 
thoes, schoft zien koar ien ‘t hok en……. hoalt den zien……. geweer van berplaank. 
Joa, woarom nait? Misbruuk het ‘r d’r nooit van moakt, moar boetendieks mag elk schaiten: 
boetendieks is ‘t van……zee. En zee zògt veur ons aalmoal, is van ons, doar het gain ain recht 
van verbaiden. Doar het hai ook wel ‘s, bie ‘n gunstige gelegenhaid, dei ie toch nait ongebruukt 
loaten magen, ‘n gelukkig schot doan. D’r open en bloot mit loopen maag nait, moar dei zoo’n ding 
hèt, verstait ook de kunst om ‘r verdekt mit te goan zoo, dat laange Kupers, veldwachter, d’r gain 
verduutsie op het. 
Onner ‘t wrieven en oppoetsen denkt ‘r zien plan kloar. Mòrn, tegen ‘t ienvaalen van leeg woater zit 
hai tusschen ploaten en baanken ien zien vlit, zièn koano, kloar mit ‘n loaden geweer, zièn 
kenon…. en zòò braandt dei Engelsche droadnoagel lòs vaalt ‘r ‘n tweide schot, oetzièn boot en 
dèn…. . als de weerlucht vlit oet, ‘t sliek op en ………. ‘n knappe kerel, deihom den bewiezen ken, 
dat de vogels, dei ien zièn zak belannen nait deur hòm schoten bennen.  
Loat dei vremde iendringer den moar brabbelen, zooveul as ‘t ‘r wil, Joap zel hom bewiezen, dat ‘n 
Zoltkamper ook gain spinweb veur bek wozzenis. Dèn zèl ‘r hom mit zien “fasten the rope!” 
Jawel, vasthollen de roof, door ken ‘r duvel op zeggen…. 
Onnertuschen het ‘r gain rust, ‘t neie trekt hom net zoo goud as aal aaneren, hai mout toch ‘s bie 
binnenhoaven noar ‘t jacht kieken, ‘s zain, hou ‘t ‘r veur stait mit dei vogels en zoo, wat ze d’r mit 
doun.  
“Hai zel ze wel mit bode Rink noar stad sturen”, denkt Joap, “want ‘t zel hom zeker net zoo goud 
om ‘t geld te doun wezen as elk aaner.” 
Hai bargt ‘t geweer op en moakt hom kloar. Wacht even; doar is ain bie deur. “Wel doar?“ ropt ‘r. 
“Ik Joap”, zegt Haine, “‘k zol joe vroagen, of ie bie woarman van Neie Sluus koom’ wollen, moar ie 
moazen doalek koom.” “Bie Rozenbaarg. Mout ik doar?”  
“Wai ‘k nait heur, moar meschain het ‘r ‘n bosschop van dei Engelschman, want dei kwam’r ‘n zetje 
leden weg.” 
“O, dei” zegt Joap onverschillig, aal is ‘r bot neischierig wat dei wel mit hom……Hai stait al ien zien 
klompen en gait noar sluus. 
En wat ‘r doar heurt? Nee menschen; wonnern bennen wereld nog nait oet. Woarman verteld hom, 
dat dei schatrieke lord bie hom west het om ‘n fiksche, vertrouwde kerel, dei doagelieks mit ken om 
hom goaten en geulen op ‘t wad en ien Lauwerszee te wiezen, woar ‘n hoop vogels touhollen. “En 
dou heb ‘k vot aan die docht, Joap, doe waas bie ‘t binnenkoom doalik aal zoo vrundliek tegen 
hom. D’r zit ‘n flink daaghuur op en ook nog wel wat aans, want de vaangst is mainst veur ‘t volk, 
het ‘r zegd.” 
‘t Haart wordt Joap wat waarm en ‘t bloud begunt hom te jeuken.  
“Ik heb hom duudliek moakt, dat doe zien man bis, benoam ook, omdat ‘r dien brood van ‘haarst 
zoo wat wegschut.” 
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‘s Oavends het Joap zien geweer moar weer ien ‘t vet zet en ‘s annerdoags ‘s mòrns ston ‘r op ‘t 
mahonieholten schip midden tusschen ‘t koperwaark ien, zien wollen meurs ien aine en schounen 
ien aan’r hand. Zoo mouk ‘r kennis mit zien neie wereldje van gold en zulver. 
Best het ‘r ‘t ‘r had! Meroakel best! ‘t Maag hom nait heugen, dat haarst veur hom ooit zoo goud 
west het.  
En as ‘r d’r ien loater joaren nog ais aan denkt, joa, ‘t is zunde, dat ‘r ‘t zegt, want vogelstand ging 
er aan kepot, den ken ‘t hom spieten, dat regeeren ‘t schaiten mit ‘n kenon op ‘t wad verboden het. 
Moar dei lord! ‘n Bovenste beste, ‘n meroakel kerel; wait wat ‘n mensch toukomt. 
‘t Maag wezen zo as ‘t wil, -beslut ‘r den aaltied- ik zeg joe, dat ‘r onner rieken ook nog padie beste 
menschen bennen: ‘t Is ‘n tref! 
 
Dit verhaal is over genomen uit het “Maandblad Groningen” en geschreven door Eelco van Dijk, 
ooit schoolmeester te Ulrum. 
 
 

Pel/Koren molen De Drie Gezusters 
 
In 1852 werd in Zoutkamp een molen gebouwd. 
Opdrachtgever was meester Medum, die sinds 1825 
onderwijzer was aan de openbare lagere school in 
Zoutkamp. Simon Alberts Medum geb. te Farmsum 
op 25-10-1800, overl. te Zoutkamp 25-10-1855. 
Medum had een erfenis gekregen en wilde dit 
vastleggen in de bouw van een molen. Hij heeft de 
molen nog zien proefdraaien, maar overleed al gauw 
na de voltooing. De laatste eigenaar van de molen is 
geweest dhr. O. Nienhuis. 
Nienhuis’ grootvader had een molen in Hornhuizen 
en zijn vader kocht de molen in Zoutkamp. Toen 
deze in 1932 overleed erfde O.Nienhuis de molen. 
Bijzonderheid: Na een droeve gebeurtenis stond de 
molen in rouwstand, d.w.z. èèn van de wieken stond 
even voorbij loodrecht naar beneden. Vreugdestand 
was: even voor loodrecht naar beneden. 
De molen was een koren- en pelmolen. Het koren werd in het gat van de molensteen gegooid,en 
door de grote snelheid gemalen. Gort werd op de molensteen gegooid, door de snelheid naar de 
rand gedreven en door de ribbels aan de kant gepeld. Het meel werd of naar de beurs in 
Groningen gebracht of verkocht aan particuliere klanten als bakkers en boeren.  
Op 7 september 1933 vierde de openbare lagere school haar 60 jarig bestaan. Ter ere hiervan 
werd die dag een groot feest gehouden. s’Morgens was er een optocht die zou beginnen op de 
plaats waar nu hotel de Zeearend staat. Er waren al veel mensen op de been. 
Dhr. Nienhuis kreeg van bakker Postma het verzoek om nog wat meel te malen. Dit moest nog 
gebeuren en omdat het windstil was besloot Nienhuis de petroleummotor te gebruiken. Deze wilde 
na lang proberen niet aanslaan en daarom maakte Nienhuis het buisje onder de motor schoon. 
Toen hij die er uithaalde ontsnapte er petroleum en petroleumgassen. De molen stond binnen 
korte tijd in lichte laaie. Nienhuis kon zelf op tijd ontsnappen. Hij rende naar smid Kerkstra, maar 
toen ze samen terug liepen zagen ze dat blussen een onbegonnen zaak was. Nienhuis wilde nog 
naar boven om zijn papieren op te halen, maar moest halverwege de trap weer terug. 
De brandweer kwam ook niet opdagen, omdat die onderweg een ongelukje hadden gehad en nabij 
Niekerk in de sloot zat. De grote brand had natuurlijk veel toeschouwers vanwege het schoolfeest. 
De molen is vrijwel geheel afgebrand en is in al zijn glorie nooit weer hersteld. Wel heeft de heer 
Nienhuis op die plaats een gebouwtje gehad, waarin een dieselmotor stond om op deze manier het 
meel te malen. De molen heeft gestaan op de Molendijk, achter het Dorpsplein. 

 
 



 Pagina 9 

Nieuws vanuit Dorpsbelangen 
 
Jaarvergadering, donderdag 26 april 2007 in de Deurenloods om 20.00 uur. 
We rekenen natuurlijk op een grote opkomst, want het gaat om het belang van het gehele dorp. 
Er zijn op dit moment 3 bestuursleden die uit willen treden en er moeten minimaal twee nieuwe 
bestuursleden bij komen, omdat we op een oneven getal moeten uitkomen. Er zijn vast wel een 
paar mensen die ons team willen versterken. 
Een ander agendapunt word bijvoorbeeld de toekomstvisie over de openbare gebouwen in ons 
dorp die waarschijnlijk in de komende tijd ter discussie komen te staan. Het gaat onder meer over 
de hervormde kerk met het bijgebouw, de bibliotheek, de Babbelaar, de aula achter de Babbelaar 
en misschien ook over de gymzaal en de scholen. We moeten in de toekomst erover nadenken 
wat we willen en hoe we allerlei instanties en verenigingen willen voortzetten, want sommige 
gebouwen zijn van de gemeente en in de toekomst zullen er waarschijnlijk enkele worden 
afgestoten. 
Indien u vragen of opmerkingen heeft richting Dorpsbelangen weet u vast wel iemand te vinden als 
aanspreekpunt. 
 
Actie-Aqua Zoo 
De komende maand kunt u weer kaarten bestellen bij Yvonne Cosmetics voor gereduceerde 
prijzen van entreetickets voor Aqua Zoo. Ieder jaar komt deze actie weer terug en wij willen u 
graag de mogelijkheid bieden om hier weer voor in te schrijven. U kunt van deze gelegenheid 
gebruik maken tot 30 mei. Kinderen t/m 2 jaar zijn gratis en voor de rest geldt voor iedereen de 
prijs van € 5,50 in plaats van € 12,50. Kortom, als u zin heeft in een leuk dagje uit, dan 
vliegensvlug naar Yvonne Cosmetics. Ze zijn onbeperkt het gehele jaar geldig. 
 
Zoutkamper vlag 
Ons eigen vlag kunt u halen bij Yvonne Cosmetics; kosten: € 35,00 
 
Wangedrag van onze jeugd? 
We zullen hopen dat u dit artikel ook even met onze jongeren zult doornemen, want 
Dorpsbelangen kan helaas niet voor eventuele gevolgen instaan. 
Er zijn momenteel een aantal jongeren in ons midden die totaal in de ban zijn van De Heilige Koe. 
Op zich is dat natuurlijk geen probleem, we hebben misschien allemaal wel de kriebels op die 
leeftijd. Maar ze moeten wel de nodige veiligheid en rust in acht nemen ten opzichte van hun 
naasten die in de omgeving verblijven. Dat er een gaspedaal en een muziekinstallatie in zit weten 
we nu inmiddels allemaal, dus dat behoeven ze ons niet meer duidelijk te maken. 
Om te voorkomen dat iemand een tegel door het raam krijgt, kunnen ze beter even wat rustiger 
aan doen, ook hier gaat het gezegde weer op: “VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN”. Als ze 
hard willen scheuren kunnen ze op het circuit van Assen terecht en voor harde muziek zijn ze 
natuurlijk van harte welkom in de jeugdsoos. 
We vinden het fijn dat de jeugdsoos eindelijk klaar is en we hopen dat alle jeugd de ingang zal 
vinden en dat ze in harmonie met elkaar kunnen verenigen. 
Over de rommel, die wordt achtergelaten bij de bushalte en het gymlokaal, is ook nog wel het 
nodige te zeggen; We moeten allemaal consumeren om in leven te blijven, dat is een feit. Maar we 
kunnen toch in ieder ons eigen afval wel opruimen. 
 
Vriendelijke groet van Willem (secretaris) 
 
 

Bedankje 
 
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen en telefoontjes die ik heb 
ontvangen, zowel in het ziekenhuis, als bij mijn thuiskomst. 
Nogmaals bedankt, ook namens mijn man. 
 
J. Ritsema-Buikema 
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Feest op 10 mei! 
 
De Solte Campe zit in maart 25 jaar in het huidige gebouw aan de Schuit. We vieren dit op 
donderdag 10 mei. ’s Ochtends is er een programma voor onze leerlingen. ’s Middags zullen er 
spelletjes, een restaurant en een markt zijn. Ouders/kinderen gaan iets voor de markt maken, 
bijvoorbeeld: cakes, koekjes, taarten, plantenbakken, vogelhuisjes, kaarten, enz. Deze spullen 
worden verkocht en de opbrengst willen we besteden aan het schoolplein en speelmateriaal voor 
de leerlingen. Een ieder die wil komen is van harte welkom. Begin mei ontvangt u een huis-aan-
huisfolder. 
U komt toch ook? 
 
 
 

 
 

 
 

 

Op maandagmiddag 2 april a.s. is er op  
obs Solte Campe van 14.00 uur tot 15.15 uur  
een meespeelmiddag voor peuters van 3 jaar.  
Het lijkt ons heel gezellig als jij met ons mee  
komt spelen in de kleuterklas. Je vader of moeder  
mag natuurlijk blijven en de rest van de school komen 
bekijken. Natuurlijk is je bezoekje geheel vrijblijvend. 

 
      

 Kom je ook  
 
 
 
De groetjes van alle kinderen en de juffen van obs Solte Campe. 

 
 
 

Hallo Speelweek kinderen! 
 
De speelweek van het afgelopen jaar is natuurlijk al weer een poosje geleden. Maar we zijn hem 
nog niet vergeten; want er was een ballonnenwedstrijd vanwege het 25-jarig bestaan van de 
spelweek. Daar is nu eindelijk de uitslag van. Er zijn van de 150 ballonnen 10 kaartjes terug 
ontvangen. De meeste ballonnen zijn in Duitsland en Oost-Groningen terug gevonden. Hier en 
daar is er een ontvangstadres op genoteerd. De kaartjes die we terug hebben gekregen zullen we 
weer aan de kinderen geven. De ballon die het verst is gekomen is in het plaatsje Zeven in 
Duitsland gevonden. En die ballon is van …Reini Toxopeus! 
 
Van harte gefeliciteerd Reini; je hebt een bioscoopbon voor 2 personen gewonnen.  
Veel plezier bij de film, het Spelweek Comité. 
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(advertorial) 

Nu betaalbaar definitief ontharen! 
 

Harsen, scheren en elektrisch epileren behoren nu tot het verleden! 
Er is een nieuwe manier van definitief ontharen: met lichtflitsen (Intense Pulse Light = IPL 
genaamd). Er wordt een lichtflits op de huid gegeven, deze wordt opgenomen door het pigment in 
de haar, het licht wordt omgezet in warmte en de haarwortel wordt vernietigd. Deze 
ontharingsmethode wordt door speciaal getrainde schoonheidsspecialisten gegeven. 
 

Hoe vaak? 
Haren hebben verschillende groeifasen: Anagene fase = groeifase, katagenefase = afsterffase en 
de telogenefase = rustfase. Per behandeling kunnen alleen de haren in de anagenefase vernietigd 
worden; om alle haren te vernietigen zijn er gemiddeld 6 tot 10 behandelingen nodig voor een 
blijvend resultaat.  
Een ideale manier van ontharen: het is pijnloos, snel, definitief en zonder risico.  
Mensen met een heel donkere huidskleur of met grijze haren kunnen helaas niet geholpen worden 
door deze methode; stelregel is de haar moet donkerder zijn dan de huid.  
Hoeveel haren, hoe zwart, hoe dik, of op welk lichaamsdeel is niet aan de orde; alles kan! 
 

Hoe duur? 
Met het nieuwe concept van IPL-ontharen is het nu voor iedereen betaalbaar. Voorheen waren de 
prijzen hoog en niet alles werd vergoed door het ziekenfonds. Voorbeeld van prijzen: bovenlip kost 
€ 20,- per keer en een totale ontharing van bikinilijn of oksels € 35,- per keer. 
Bent u gewend om te harsen of scheren vergelijk dan deze prijzen maar eens met wat u op dit 
moment uitgeeft aan ontharen zoals: mesjes, scheerschuim, ontharingscrème, harsen en/of 
elektrisch epileren en de duur van het resultaat!  
 

Waar? 
Sinds kort beschikt Dingena Hoorweg van Schoonheidssalon ‘ter Borg’ in Warfhuizen over een 
Alliance L600 apparaat voor IPL-ontharen. 
www.huisterborg.nl - tel 0595 571680 
 
 

Nederlandse Rode Kruis 
 
Afdeling De Marne van het Nederlandse Rode Kruis organiseert dinsdag 26 juni a.s. weer een 
bootdagtocht in Friesland. De boottocht is bedoeld voor inwoners van de voormalige gemeenten 
Kloosterburen en Ulrum (zoutkamp dus ook weer) die door ziekte of anderszins veel aan huis 
gebonden zijn en niet vaak weggaan. 
Op de boot zullen de hele dag verpleegkundigen en vrijwilligers van het Rode Kruis aanwezig zijn 
om het de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. De kosten voor deze verzorgde dag 
bedragen € 30,00 incl. busreis, bootreis, koffie/thee en lunch. “De Marprinses” van Rondvaardij 
Princenhof vertrekt vanuit Eernewoude, voor een tocht over de Friese meren. 
Tot nu toe is altijd nog een zeer geslaagde dag geweest. Gasten komen tot rust, genietend van de 
omgeving, zitten gezellig bij elkaar en komen voldaan thuis.  
Het duurt nog even, in de volgende editie van “De Schudzeef” zult u meer informatie krijgen, maar 
u kunt nu alvast de datum vastleggen. 
 
 

Bedankje 
 

Langs deze weg willen wij graag al die mensen die tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa heel hartelijk dank zeggen. Voor al die mooie kaarten, bloemen en 
bezoekjes. Het doet een mens goed dat er zoveel mensen zijn die met je meeleven. 
Heel, heel erg bedankt. 
    Ali Smidt, kinderen en kleinkinderen 
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Promotieteam Zoutkamp 
 
Zoutkamp zit in de lift. Het dorp is aangepakt en ziet er (weer) fraai uit. Nu moeten we er met zijn 
allen de schouders onder zetten om daar ook bekendheid aan te geven. Bezoekers laten weten 
dat het leuk, gezellig en interessant is om naar Zoutkamp toe te komen. Met andere woorden we 
moeten toeristen trekken. Waarom? Omdat dat het dorp verlevendigd en dat kan het woonplezier 
vergroten. Maar niet in de laatste plaats omdat het geld in het laadje brengt. Werk in het dorp blijft 
behouden en op termijn kan het voor meer werk zorgen.De organisaties in het dorp zien dit ook in. 
Om handen en voeten aan dit verhaal te geven hebben zij daarom een promotieteam voor 
Zoutkamp opgericht met de bedoeling het dorp aantrekkelijker te maken en het op de kaart te 
zetten. In dit promotieteam zitten de volgende personen en organisaties: Willem Veenstra vanuit 
de handelsvereniging en dorpsbelangen, Mia Schuitema namens de VVV en het Visserijmuseum, 
Allart Bouwer vertegenwoordigd de horeca, Nanco Wildervanck de logiesverstrekkers en Freya 
Noest het overige toeristisch aanbod in Zoutkamp. Het team wordt ondersteund door Johanna 
Davids, bedrijfscontactfunctionaris voor de toeristische sector van de gemeente. Het promotieteam 
zoekt nog een persoon die zich vanuit de visserij in wil zetten. Heeft u belangstelling, meldt u dan 
aan! 
 
Wat gaat het promotieteam doen zult u denken. Het promotieteam kan ondersteuning bieden aan 
ondernemers en organisaties die een toeristische activiteit willen opzetten of plannen daartoe 
ontwikkelen. Het team kan hulp bieden in de zin van meedenken, koppelingen met andere 
initiatieven leggen, afstemmen van activiteiten met elkaar, financiering zoeken en promoten van de 
activiteiten. Een voorbeeld van hoe het zou kunnen werken is het volgende. Een organisatie 
organiseert wandelingen met een gids, op hetzelfde tijdstip organiseert een ondernemer een 
activiteit, bijvoorbeeld een rondvaarttocht. Als het promotieteam hiervan op de hoogte is zou ze 
voor kunnen stellen de activiteiten niet tegelijkertijd te organiseren maar aansluitend, zodat een 
bezoeker van Zoutkamp eerst de wandeling kan maken en vervolgens de rondvaart. Op deze 
manier blijft de toerist langer in het dorp. Om deze koppelingen te kunnen leggen vragen wij 
ondernemers en organisaties om hun toeristische activiteiten en plannen bij ons in te dienen. Ook 
nieuwe initiatieven of nog niet uitgewerkte plannen zijn welkom. Ter verduidelijking, het team 
ondersteund, coördineert, stemt af en promoot als daar om gevraagd wordt, maar voert niet 
daadwerkelijk de activiteiten uit.  
 
Om Zoutkamp te promoten is het team met een ontwerpbureau aan de slag gegaan om een logo 
en huisstijl voor het hele dorp Zoutkamp te ontwikkelen. Het logo moet passen bij Zoutkamp als 
vissersdorp. Het logo vervangt beslist niet de al bestaande logo’s maar moet gezien worden als 
een overkoepelend logo voor het gevoel van Zoutkamp. Aan het logo wordt een huisstijl gekoppeld 
waarvan wij hopen dat ondernemers en organisaties, daar waar mogelijk, deze huisstijl toe zullen 
passen. Zoutkamp kan zich dan als een van de weinige, zo niet het eerste groninger dorp 
presenteren met een logo! 
 
Zoals u leest en zult begrijpen is het promotieteam afhankelijk van uw inbreng. Alhoewel het team 
bestaat uit vertegenwoordiging van verschillende organisaties uit het dorp gaat het team ook nog 
in gesprek met bijvoorbeeld dorpsbelangen en ondernemersvereniging etc. Op deze manier 
hebben we zicht op een totaal pakket aan activiteiten en plannen Hiervan maken wij een totaal 
verhaal om het toeristisch product in Zoutkamp te vergroten en versterken om het vervolgens in de 
markt te zetten. Dit totaal plan willen we indienen ter mede financiering en subsidiëring. Samen 
zetten we Zoutkamp op de kaart! 
 
Voor meer informatie of uw inbreng kunt u met ons contact opnemen: 
 Telefoon: E-mail: 
Willem Veenstra: 402417 w.veenstra088@hetnet.nl 
Mia Schuitema: 401229 turbo3@home.nl 
Allart Bouwer: 402742 - 
Nanco Wildervanck: 401926 nanco@xs4all.nl 
Freya Noest: 401830 eyapopstipp@hetnet.nl 
Johanna Davids 575500 johanna.davids@demarne.nl 



 Pagina 13 

Geslaagde voorsteling Dukdalf 
 
Zaterdag 17 februari werd door toneelvereniging 
Dukdalf in HCR Reitdiep 
voor een uitverkochte zaal het stuk "deeg wordt 
nait goar" opgevoerd. Deze avond was bedoeld 
voor niet rokers, hetgeen door het aanwezige 
publiek zeer op prijs werd gesteld. Op 24 februari 
vond de tweede voorstelling plaats, waar , 
uiteraard in de pauzes wel even gerookt mocht 
worden. Op de foto nemen de spelers het applaus 
van het publiek in ontvangst. 

 
Foto: Jan v/d Veen 

 
 

Visserijmuseum 
 
Zaterdag 3 februari werd in het Visserijmuseum de 
indertijd door Matthijs van der Ploeg geschonken 
garnalenkotter TÖN 2 ten behoeve van wat meer ruimte 
omgedraaid. 
Toch gelukte het een aantal vrijwilligers dit in één morgen 
voor elkaar te krijgen, voorwaar een hele klus. 

Op de foto laat Dirk Lukkien zich 
met al zijn vakkennis van zijn 
beste kant zien. Op foto nummer 
twee zie je hoe zuinig de 
heiploegchauffeurs op hun auto zijn. Hendrik Westra laat er tenminste 
geen twijfel over bestaan dat hij geen passagiers met vieze voeten in zijn 
auto wil en gelijk heeft ie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boeren, vissers, burgers en buitenlui! 
 
Het gaat gebeuren! De organisatie van de Slag om Zoutkamp is rond en we zijn nu toe aan de 
uitwerking. 
En nu verder …… 
 
We hebben medewerkers nodig: 
Dirk heeft mensen nodig die kunnen schilderen of timmeren, Frieda heeft mensen nodig die kleren 
kunnen maken of kunnen naaien, en ik heb mensen nodig die weer andere dingen kunnen doen. 
 
Wilt u ons helpen om op 1 september 2007 de kanonnen te laten bulderen, de musketten te laten 
knetteren en de kampvuren te laten branden? 
 

Bel dan met: Dirk (tel. 401913), Frieda (tel. 402576) of met Henk (tel. 401956).
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Waarom Diftar in de gemeente De Marne? 
(In 2005 kregen we deze folder op de mat van onze Gemeente) 

 
In 2002 en 2003 zijn er door de gemeente twee onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheid om 
Diftar in te voeren. Uit die onderzoeken bleek dat het invoeren van Diftar, samen met het 
verbeteren van de inzamelstructuur voor gft- en restafval een behoorlijk kostenvoordeel oplevert. 
(Let op!) Niet alleen voor de gemeente, maar ook voor U!!! Door Diftar wordt het inzamelen van 
het afval namelijk veel efficiënter en neemt het milieurendement toe. Daarom heeft de 
gemeenteraad in juli 2005 besloten om per 1 januari 2007 Diftar in te voeren. Voorafgaand 
daaraan starten we op 1 juli 2006 met een proefperiode. 
 
Opmerking: alles klopt tot dusver op één punt na. Het zou ook voordeel opleveren voor U! En dat 
zijn wij, de inwoners van de gemeente De Marne. De definitieve bedragen voor 2007 vielen op 19 
januari 2007 op de mat. De Diftar ingangsdatum was 1 januari 2007. Uitgaande van onze situatie 
in 2006, gezin van 2 personen dat elke week een container bij de weg kon zetten. Ene week grijs, 
de andere week groen. Dit kostte op jaarbasis € 289,92. Dezelfde situatie in 2007: 
 Vast bedrag: € 150,-- 
 Grijs 26 x € 4,65 = € 120,90 
 Groen 26 x € 3,70 = € 96,20 
 Totaal 2007 € 367,10 
 Totaal 2006 € 289,92 
 Nadeel € 77,28 
Terwijl het voordeel zou opleveren. Om dit bedrag terug te verdienen, mogen wij de containers 
beiden 9x  van de 26x niet aanbieden. Totaal 18 van de 52 niet (vergelijk gewone en Diftar 
situatie). Voor de gemeente ligt dit even anders: Zoals we meerdere malen in het nieuws hebben 
kunnen lezen, zijn er 4000 containers opgebrand tijdens de jaarwisseling. 

4000 containers x € 77,28 = € 309120,-- 
2 man minder in loondienst à € 50,000 bruto = € 100000,-- 
Voordeel invoering Diftar voor de gemeente € 409120,-- 

Na telefonisch contact met de gemeente waarvoor wij die € 150 betalen en wat daar tegenover 
staat, wist de persoon die daar over ging niet te antwoorden. Het enige wat er werd gezegd: “Dat is 
gewoon zo.” Ze hadden daar helemaal nog geen vragen over gehad, werd er gezegd. Ik was de 
eerste. Wanneer je totaal niets aanbiedt, betaal je “gewoon” € 150,-- Ik kan me voorstellen dat 
oudere mensen hun afval bij elkaar in de container doen. Dit zou dan de helft kunnen uitmaken, 
maar evengoed betaald degene die niets aanbiedt ook € 150,-- Als het motto is: de vervuiler 
betaald, dan zouden ze die € 150 moeten verdelen over de aanbiedingsprijs van de containers. 
Pas dan betaald de vervuiler. 
 
W.Visser, Churchillweg 63, Zoutkamp 
 
 

Jeugdsoos 
 
Op zaterdag 27-1-2007 werd na zeker een jaar gesloten te zijn 
geweest de Zoutkamper jeugdsoos heropend. De opening vond 
plaats door wethouder Menne van Dijk, die een fles champagne 
tegen de muur van de soos gooide. Ook burgemeester Joan Stam 
was hierbij aanwezig , evenals het voltallige bestuur en een aantal 
ouders.Onder het genot van een hapje en een drankje, kon hierna 
worden genoten van verschillende demonstraties, waaronder 
karate. Op de foto is te zien hoe wethouder Menne van Dijk de 
soos opent, terwijl op de tweede foto bestuurslid Elbert van der 
Veen zijn kunnen laat zien.  
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Yvonne Cosmetics 
 
Op donderdag 25-1-2007 vond de heropening 
van Yvonne Cosmetics plaats. Allereerst reed 
een auto van de Rousant onder klokgebeier 
door het dorp om de inwoners attent te 
maken op de opening. De opening bestond 
hieruit dat de kinderen van Willem en Yvonne 
door een dichtgeplakte deur sprongen. Hierna 
konden bezoekers en genodigden de geheel 
vernieuwde winkel bezichtigen. Ruim 250 
bezoekers maakten hier dankbaar gebruik 
van. De vernieuwde winkel heeft een 
complete metamorfose ondergaan en is zoals 
het vroeger was niet meer terug te 
herkennen. Op de foto staan de terecht trotse 
eigenaars met hun kinderen voor de winkel. 

 
 

DANKBETUIGING 
 

Mijn hartelijke dank, ook namens mijn echtgenoot Karel,voor de vele kaarten en bloemen tijdens 
mijn verblijf in het HMCG en bij mijn thuiskomst. 

Rika Dohmeijer 
 
 

Interview 13 maart Stichting oude kerk Zoutkamp 
 

Aan u voorgesteld:  
Jan van Wieren, penningmeester Visserijmuseum en bestuurslid Stichting oude kerk Zoutkamp. 
Werkzaam bij de visafslag in Harlingen. 
 
Bert Brands, Voorzitter stichting oude kerk Zoutkamp, was vele jaren ouderling- kerkvoogd bij de 
hervormde kerk. Oud directeur van E.J.Brands –Zoutkamp B.V.  
 
Historie: 
De kerk in Zoutkamp is in 1836 gebouwd. Vroeger was de kerkelijke gemeente Vierhuizen en 
Zoutkamp één gemeente. Helaas zijn later vele notulenboeken uit die tijd verloren gegaan. De 
mensen moesten voor 1836 Zondags voor het bezoeken van de kerkdiensten vanaf Zoutkamp 
naar Vierhuizen lopen. Eerst over de dijk en later over het nieuw aangelegde kerkenpad bij 
Pantser. In April 1986 werd de Hervormde Kerk van Zoutkamp een zelfstandige gemeente.Op 1 
Januari 2006 fuseerde de Hervormde kerk met de Gereformeerde kerk tot de Protestante Kerk 
Zoutkamp. Om de oude kerk toch te bewaren voor het nageslacht werd er een nieuwe functie 
voor de kerk gezocht en een stichting opgezet om de mogelijkheden te onderzoeken. 
 
Wie zijn er als bestuursleden aangesteld? 
In het bestuur zitten, buiten ons zelf, Oomke Bos (Vice-voorzitter), Jan Richtering 
(Penningmeester), Ina Warmelink (Secretaris), Ina Visser en Hendrik Nienhuis (beide bestuurslid). 
 
Wat is het doel van de stichting? 
Deze stichting heeft zich ten doel gesteld: het bewaren en in stand houden van de oude kerk, als 
één van de oudste en laatste gebouwen met een rijke historie, voor de inwoners van Zoutkamp, de 
omgeving en voor het toerisme. 
 
Wat gaat er met de kerk gebeuren? 
Door middel van subsidies willen we de kerk restaureren en onderhouden. 
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Op wat voor termijn mogen we verwachten dat dit gaat gebeuren? 
Als de subsidieaanvragen en bouwrapporten rond zijn kunnen we na ca. 1,5 – 2 jaar beginnen met 
restaureren.We hopen natuurlijk dat alles snel kan gaan verlopen. Maar alles is afhankelijk van de 
subsidies. 
 
Met welke middelen wilt u meer geld inzamelen? 
We willen in de toekomst door middel van donateurs en door inkomsten uit de exploitatie de kerk 
onderhouden. Ook zullen we met de tijd een beroep doen op de bevolking van Zoutkamp voor 
bijvoorbeeld vrijwilligers. 
 
Wordt het jeugdgebouw dat bij de kerk hoort ook bij deze plannen betrokken? 
Dat was in eerste instantie wel de bedoeling. Helaas is het moeilijk om voor twee gebouwen 
subsidies aan te vragen. Het is immers niet de bedoeling dat geld bestemd voor de kerk in het 
jeugdgebouw gaat zitten of andersom. Maar de plannen met dit gebouw zijn nog niet helemaal 
duidelijk. 
 
Wat zijn de toekomstige activiteiten? 
We willen het gebouw gaan gebruiken voor culturele doeleinden t.w. het organiseren van 
tentoonstellingen, concerten, lezingen, workshops, studie-en voorlichtingsavonden m.b.t. 
Cultuurhistorische zaken uit de omgeving en het gebruik van trouw- en rouwdiensten of andere 
plechtigheden. 
 
Wie is het aanspreekpunt voor de stichting? 
Voor vragen of ideeën kan men bij de voorzitter terecht. 
 
Hoe gaan jullie toekomstige activiteiten organiseren? 
We willen graag met het visserijmuseum en het VVV samenwerken om zo diverse invullingen op te 
zetten. Hierbij kan men bv. denken aan wandelroutes, knipkaarten etc.  
 
Bedankt voor dit interview, Claudia de Boer en Esther van den Broek 
 
 

Kleding "Slag om Zoutkamp 
 
Om de sfeer te verhogen op 1 september  is het natuurlijk leuk dat zoveel mogelijk inwoners van 
Zoutkamp in "passende" kleding rondlopen. Van mevr. Seelemeijer (kostuumnaaister 
Scheepvaartmuseum Amsterdam) hebben wij patronen gekregen van kleding uit de laat -16e eeuw 
.De dames van de Volksdansgroep hebben vorige week onder haar begeleiding al enthousiast het 
spits afgebeten. 
Om u een beetje op weg te helpen kunt u ook van deze patronen gebruik maken. Daarvoor 
organiseren we op donderdag 19 april  in het Herv. Jeugdgebouw a.d. Grachtstraat een 
 
KOSTUUMDAG 
van 10.00 - 11.30 u en van 13.00 tot 15.00 uur. 
 
U kunt dan voor uzelf patronen overnemen. Het zijn eenvoudige voorbeelden van een broek, rok, 
damesjak/hes, mannenjak/hes, kragen en hoeden. Graag zelf potlood, schaar en (patroon)papier 
meenemen. We zullen zorgen dat er al voorbeelden klaar zijn zodat u een idee krijgt hoe het eruit 
gaat zien. 
 
Organisatie Slag om Zoutkamp. 
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Nieuwe aanwinsten van de bibliotheek 
 

Romans 
Andrews, Virginia - April (fam.) 
Archem, Johanne van - Jaren van onzekerheid (streekr.) 
Ber, Greetje van der - De witte orchidee (fam.) 
Bradford, Barbara Taylor - De beloning (fam.) 
Braun, Lilian Jackson - De kat die een bommetje maakte (det.) 
Brooks, Terry - Straken (sf) 
Claes, Catalijn - De pilaarheiligen (fam. prot.) 
Claudel, Philippe - Rivier van vergetelheid (psych.) 
Coben, Harlan - Eens bellofd (thril.) 
Collins, Jackie - Lovers & players 
Cussler, Clive - Verloren stad (av. thrill.) 
Dahl, Kjell Ola - De vierde overvaller (det.) 
Danish, David - Een goede dag om te sterven (oorl.) 
Dis, Adriaan van - De wandelaar 
George, Elizabeth - Een onafwendbaar einde 
Gerritsen, tess - Zustermoord (thril.) 
Goddard, Robdert - Ongewenste terugkeer (thril.) 
Grenville, Kate - De verborgen rivier (hist.) 
Grunberg, Arnon - Tirza 
Hayder, Mo - Duivelswerk (thril.) 
Hemmerechts, Kristien - Als een kinderhemd 
Hougan, Jim - Het Magdalena complot (thril.) 
Jackson, Lisa - Slaap zacht (thril.) 
Kellerman, Faye - Donkere dromen (det.) 
Lawson, Mary - De overkant van de brug (psych.) 
LeCarré, John - De luistervink (thril.) 
Lindeboom, Martijn - De legende van de zwarte wolven:verhalen uit stad en Ommeland 
MacDermid, Val - Zeemansgraf (thril.) 
MacIntosh, Fiona - De bezieling (sf) 
Mankell, Henning - Diepte (thril.psych.) 
Margaloin, Philip - Hard bewijs (thril.) 
Meer, Olga van der - De weg van gisteren naar morgen (fam.) 
Messud, Claire - De kinderen van de keizer (psych.) 
Munsterman, Hans - De bekoring 
North, Freya - Zussen (rom.) 
Palmer, Michael - Een gestolen leven (thril.) 
Pamuk, Orhan - Sneeuw 
Periita, frank E. - Het huis (thril. prot.) 
Power, Suzanne - Het staat in de sterren (rom. hum.) 
Paura, Martina - Man van de maand (rom. hum.) 
Rendell, Ruth - Het stille huis (thril. psych.) 
Roberts, Nora - De gloed van vuur (thril.) 
Rosenboom, Thomas - Hoog in de wind (verh.) 
Sambeek, Liza van - Stormvleugels (psych.) 
Sambeek, Liza van - Zadelpijn en ander damesleed 
Sholes, Lynn - Het Graal - complot (thril.) 
Siddons, Anne Rivers - Zoetwaterkreek (psych.) 
Ullman, Linn - Een gezegend kind (psych.) 
Unger, Lisa - Mooie leugens (thril.) 
Verhagen, Leida - De schreeuw van stilte (fam.) 
Wageningen, Gerda van - Dubbelgezin (fam.) 
Wageningen, Gerda van - Tante Tara (fam.) 
WeisBerge, Lauren - De duivel draagt Prada 
 
 

GEVONDEN OP WOENSDAG 7 FEBRUARI 

EEN GOUDEN DAMES ARMBAND OP TE HALEN BIJ DE FAM. V/D VEEN, 

DORPSSTRAAT 28, ZOUTKAMP 
 

Informatieve boeken 
Char - Innerlijke kracht 
Deckers, Daphne - Pedagoochelen 
Dekkers, Midas - Lichamelijke oefening 
Huys, Twan - Ik ben een New Yorker 
Kassenaar, Peter - Windows Vista, de eerste blik 
Laasner, Lea Saskia - Ik was pas dertien 
Lee, Vinny - 101 ideeën in kleur 
Mai, Mukhtar - Onteerd 
Mevius, Johan - Nederlandse munten van 1795 tot 
heden 
Mierlo, Thea van - Handenarbeid met peuters 
Mollema, Wim - Zoutkamp, een wandeling door de 
geschiedenis 
Nije Grunnerer kerstverhoalen 
Scconhoven, Janneke - Kom niet aan mijn kinderen 
Speciale catalogus van postzegels 2007 
Vente, Martine de - Het kids budget boek 
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Grapje 
 
Gezien in Nieuw-Zeeland op het Zuidereiland voor het plaatsje Waihola: vier borden met de 
volgende teksten, geplaatst om de 50 meter: 
1. rijdt langzaam 
2. geen dokter 
3. geen hospitaal 
4. een kerkhof 
 
Alie en Mans Romijn 

 
 

 
 
Hierbij nodigt het bestuur van watersportvereniging "Soltcamperril" alle leden en niet leden uit om 
op tweede paasdag, 9 april a.s, met elkaar de VLAG TE HIJSEN 
als opening van het vaarseizoen 2007 voor de ZK 86 in de binnenhaven van Zoutkamp om elf uur 
's morgens. 
De officiele vlaghijsing zal worden verricht door mevr. P. de Vries, in  haar hoedanigheid als 
beleidsmedewerkster van economische zaken van de gemeente De Marne. 
Het geheel zal musikaal worden opgeluisterd door door he Zoutkamper Smartlappenkoor, waarna 
aansluitend het "Neut'n schait'n" zal worden gehouden. 
Iedereen is welkom hieraan mee te doen. 
 
Tot ziens in de binnenhaven van Zoutkamp. 
 

 
Op zaterdag 24 maart a.s. beginnen de werkzaamheden voor de herinrichting van het eilandje 
nabij de Reitdiepsbrug t.b.v. kleine boten voor de jeugd van Zoutkamp. 
Gegadigden die in aanmerking willen  komenkunne zich melden bij dhr. H. Bos, tel 0595 401975. 
De beschikbare ligplaatsen zullen in volgorde van binnenkomst worden verstrekt. 
Als voorwaarde zal worden gesteld dat men lid dient te worden van de vereniging. 
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62+ on tour (vervolg) 
 
22 mei. 
In de zon het ontbijt gehad.De was gedaan,auto schoon gemaakt en het ergste vuil van de 
caravan verwijdert.Koffie gedronken en daarna op de fiets gestapt om naar de oorsprong van een 
riviertje te gaan.Dit pad liep geheel door het bos met enorme hoogte verschillen.De weg van 
anderhalve meter breed was slecht.Toen we op de tweede “bult” waren aangekomen besloten we 
terug te gaan.Het had ook iets onzekers en lugubers daar in dat bos.Op dat moment kwamen er 
drie mountenbikers aan die hetzelfde doel hadden. We  konden wel met hun mee fietsen.De man 
sprak engels.Aangekomen bij White Kreek Valley was de zaak op maandag gesloten.De man [een 
zakenman uit Brno]kreeg het gedaan dat de deur open ging en dat we wat te drinken konden 
krijgen.Toen we op het einde van het dal afscheid namen kregen we een visitekaartje met het 
verzoek dit of volgend jaar bij hem aan te komen in Brno.Ze nodigden ons uit om vrijdag met hen 
in een heel bijzonder restaurant uit eten te gaan.Het bijzondere was ,wat we op de camping ook al 
hadden gehoord dat ze hier gerookt vlees op het menu hadden.Toen we weer op de camping 
aankwamen stond er een groep Nederlanders van 25 equipes die met de ANWB reisden.Een van 
hen stond naast ons daar er niet genoeg plaats was.Tegenover ons stond een echtpaar die al 12 
jaar hier kwamen.Hij vertelde dat hij op latere leeftijd een trekharmonica had gekocht en ook les 
had.We vroegen of hij iets wilde spelen.Een uurtje later kwam de achterklep voorzichtig open en 
de muziekstander werd geplaatst. Hij zou zo graag willen dat er ook werd gedanst.Als jij gaat 
spelen gaan wij dansen.Een Duits echtpaar,die naast ons stonden  deden  onmiddellijk mee.  De 
man keek hemels gelukkig.Het duurde niet lang of de groep van de ANWB kwam er ook op af. De 
muzikant had nog nooit zoveel belangstelling gehad. 
23 mei. 
Met de boot naar Brno. De stad bekeken. Het is de tweede stad van Tsjechië.Op de heenreis 
waren wij de enige passagiers op de boot. Op de terugreis zat de boot vol 250 mensen.De boot 
deed beide oevers aan. Je zigzagde dus over het water. s,Avonds zijn we uit eten geweest in het 
dorp.Veel campinggasten gaan hier regelmatig uit eten daar het nog te betalen is.Je krijgt dan ook 
uitgebreide informatie van hen waar je lekker kan eten.Ook bij het aanmelden kreeg je al allerlei 
informatie omtrent restaurants.We zijn nu twee en halve week onderweg.de dagen vliegen 
voorbij.Morgen willen we naar Austerlitz. 
24 mei  
Eerst zijn we naar een voorstad van Brno geweest om de voorraad boodschappen in de caravan 
weer wat aan te vullen. Vanuit hier zijn we via binnenweggetjes naar Austerlitz gereden.Je rijdt 
eerst tussen de grote slagvelden door waar Napoleon tegenover de tsaar van Rusland en de 
keizer van Oostenrijk stond.Het wordt ook wel de drie keizerslag genoemd.Later hebben we het 
paleis bekeken waar de vrede is getekend en waar Napoleon zo nu en dan verbleef.De rondleiding 
was in het Tsjechies,maar wij kregen de gesproken tekst in het Duits op papier. Dan is het nog 
evengoed vrij moeilijk om het te volgen. Terug op de camping alvast weer wat voorbereidingen 
voor de volgende dag.De groep van de ANWB gaat toevallig dezelfde kant op dan wij.Zij gaan 
naar Oostenrijk aan de oostkant van de Neusiedler See en wij naar vrienden aan de westkant. 
 
 
Groetjes Wim en Ina Visser.
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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 

 


