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Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp
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Bankrelatie
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Agenda
28 juli Ambacht/streekmarkt
8 augustus Ambacht/streekmarkt
1 september Slag om Zoutkamp
6 oktober Tocht om de Noord

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
Eenmalig ½ A4
Eenmalig ¼ A4
6 x 1/1 A4
6 x ½ A4
6 x ¼ A4
Afmetingen:
¼ A4
½ A4
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€25,00
€16,00
€8,00
€168,00
€84,00
€42,00

h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND

WORD LID OF
DONATEUR VAN
DE
SPORTVERENIGING
ZEESTER
KOM EENS VOOR EEN PROEFLES
OF -TRAINING. BEL 0595-441148.

Werkzaamheden aan draaibrug Hunsingosluis. basculebrug Zoutkamp,
Nittersweg en Hunsingoweg
De Provincie Groningen informeerde bedrijven door middel van onderstaande brief van geplande
werkzaamheden in Zoutkamp.
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij wil ik u informeren over geplande onderhoudswerkzaarnheden in Zoutkamp. Het gaat om
onderhoud aan de draaibrug Hunsingosluis, de basculebrug Zoutkamp (brug over de
Reitdiepsluis), de Hunsingoweg vanaf de draaibrug Hunsingosluis tot aan de Sluisweg en de
Nittersweg en vanaf de basculebrug Zoutkamp tot aan de afslag Lauwerszijl.
De beide bruggen worden voorzien van een nieuwe slijtlaag voor het wegverkeer, tevens wordt de
basculebrug Zoutkamp opnieuw geschilderd. In Zoutkamp wordt het weggedeelte vanaf de
draaibrug Hunsingosluis tot de Sluisweg voorzien van nieuw asfalt. Langs de Nittersweg wordt
bermbeton aangebracht en het asfalt wordt gerepareerd. Het fietspad langs de Nittersweg wordt
van nieuw asfalt voorzien.
In verband met deze werkzaamheden worden de Hunsingoweg en de draaibrug Hunsingosluis in
de periode van vrijdag 24 augustus 06.00 uur tot en met vrijdag 7 september 18.00 uur voor het
doorgaande verkeer afgesloten. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen wel gebruik blijven maken
van de draaibrug Hunsingosluis. Afhankelijk van de duur van de werkzaamheden kan het
eindtijdstip variëren.
In de periode van maandag 3 september 06:00 uur tot en met vrijdag 28 september 18:00 uur is de
basculebrug Zoutkamp afgesloten voor het doorgaande verkeer. Voetgangers en (brom)fietsers
kunnen gebruik blijven maken van de brug. Tevens worden in deze periode werkzaamheden
uitgevoerd op de Nittersweg. Afhankelijk van de duur van de werkzaamheden kan het eindtijdstip
variëren.
Het verkeer wordt op de volgende wijze omgeleid:




Verkeer komende vanaf de N355 wordt omgeleid via Groningen en Winsurn (N361).
Verkeer vanaf de N388 wordt omgeleid via Dokkumer Nieuwe Zijlen en Lauwersoog (N361).
Tijdens de werkzaamheden aan de draaibrug Hunsingosluis en de Hunsingoweg wordt het
verkeer van en naar Zoutkamp omgeleid via Niekerk.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken ern het werk zo spoedig mogelijk uit te
voeren. lndien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de Provincie Groningen, afdeling
Staal, Electro en Materieel, tel: 050-3164595.
Wilt u op de hoogte blijven van deze en andere werkzaamheden die de provincie Groningen dit
jaar uitvoert, kijk dan op onze website: www.provinciegroningen.nl Daar vindt u op de homepage
onder de knop "werk in uitvoering" een overzicht van alle wegwerkzaambeden.
Hoogachtend,
Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:
Ing. A.E. Woldhek, hoofd van de afdeling Staal, Electro & Materieel
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Boottocht Ned. Rode Kruis - dinsdag 26 juni 2007

Veel regen maar ook veel plezier
3 bussen en de rolstoelbus van de afdeling De Marne brachten 's morgens om half negen 113
gasten uit Kloosterburen, Ulrum, Niekerk en Zoutkamp naar Eernewoude waar de MARPRINSES
klaar lag om de mensen over de Friese wateren te vervoeren. Helaas was het weer niet zo mooi.
Je kunt wel zeggen: het was "petweer" . Dat was natuurlijk wel jammer, want velen hadden zich er
op verheugd om in Grouw even aan wal te gaan en een wandeling te gaan maken. Maar dat was
echt onmogelijk. De regen viel met bakken uit de hemel. Veel bootjes hebben we ook niet op het
water gezien, want het stormde ook nog al heftig.
Maar ondanks het slechte weer hebben de gasten zich niet verveeld. Er werd druk gepraat met
elkaar.
En natuurlijk, het sociale contact was optimaal. Bij aankomst in Eernewoude had de kapitein nogal
moeite om aan wal te kunnen komen (vanwege de storm), maar na de derde keer (drie maal is
scheepsrecht) lukte het toch om aan wal te komen. Hij kreeg dan ook een applaus van iedereen.
Iedereen was om ongeveer om zes uur weer thuis.
Hartelijke groet van de vrijwilligers van het Ned. Rode Kruis afd. De Marne

Oud papier
In mei is er 9260 kilo oud papier opgehaald en in juni 14.180 kilo.

Collecte Rode Kruis
De opbrengst van de collecte 2007 van het Ned. Rode Kruis in Zoutkamp is € 516,65.
Het Ned. Rode Kruis bedankt de collectanten voor de inzet en de bewoners van Zoutkamp voor
hun gift. Het werk van het Ned. Rode Kruis kan zonder uw steun en medewerking niet gedaan
worden. namens de afd. De Marne van het Ned. Rode Kruis, met vriendelijke groet, Baukje Zwart

Adreswijziging
Met dit bericht willen wij u laten weten dat wij met ingang van 24 mei 2007 verhuisd zijn. Na een
lange periode in de Twaalf Hoven gaan wij nu naar verzorgingscentrum Olde Heem, appartement
29, Prof. Poststraat 1 9977 RN te Kloosterburen, tel.: 0595-487787.
Wij willen iedereen bedanken die op wat voor wijze dan ook aan ons gedacht heeft
de afgelopen periode. Graag zien of horen wij u eens op ons nieuwe adres. Het ga U allen goed.
Tevens zeggen wij alle lidmaatschappen van verenigingen hierbij op.
Groeten, Menno en Frouwke Abbas
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Wandelen door de huiskamer van Groningen
Woensdag 4 juli was de officiële aftrap van de Tocht om de Noord 2007. De pers was verzameld in
het koetshuis van de borg Ewsum, waar de laatste details van de tocht bekend werden gemaakt.
De Tocht om de Noord vindt dit najaar plaats op zaterdag 6 en zondag 7 oktober. Een
wandeltocht, over de historische ‘kwelderdiek’ die gaat 'van Lauwerszee tot Dollard tou' (Zoutkamp
naar Delfzijl). De Tocht loopt deze keer letterlijk door huizen, boerderijen, musea en kerken. De
wandelaar wordt op onverwachte locaties geconfronteerd met presentaties, verhalenvertellers,
theater en projecties waardoor de regionale, plaatselijke en huiselijke geschiedenis op een
verrassende manier tot leven wordt gebracht.
De deelnemers kunnen, evenals vorig jaar, rekenen op vele attracties op het gebied van
historische, culturele en culinaire Groningse gebruiken.
De start is op zaterdag 6 oktober 2007, aan de kust van het Lauwersmeer, in Zoutkamp.
Vervolgens wordt op de 1e dag gewandeld via onder meer Leens en Eenrum naar de finishplaats
Warffum. In Warffum (en omstreken) kan overnacht worden. De volgende dag, zondag 7 oktober is
de start van de tweede etappe van de Tocht om de Noord. Er wordt gewandeld via Middelstum en
Loppersum naar Appingedam en ten slotte is de finish aan de andere kust in Delfzijl. Hier worden
de wandelaars op een originele Grunneger manier verrast.
De wandelroute doet meer dan 20 (wierden)dorpen aan en natuurlijk is het mogelijk op beide
dagen ook kortere afstanden te lopen, dus voor ieder wat wils.

Samenwerking
Dit jaar werkt de Tocht om de Noord nauw samen met het Groninger Forum. Een resultaat hiervan
is dat u op de route van de Tocht om de Noord veel museumstukken uit de vorig jaar gehouden
tentoonstelling in het Groninger Museum ‘Het Geheim van de wierden’, van Prof. Van Giffen zult
tegenkomen. Mooier kan het haast niet: normaal liggen deze vondsten opgeborgen in het
museum, maar nu ziet u ze op een verrassende manier terug op de locatie waar ze ooit gevonden
zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is het Masker van Middelstum, op de Tocht te bewonderen in het
koetshuis van borg Ewsum (foto's middelstum-info.nl).
Hiernaast werkt de Tocht samen met de Dag van de Regio, die op zondag 7 oktober de deuren
voor het publiek open stelt, zodat iedereen het Hoogeland eens van binnenuit kan bekijken.
Verder wordt intensief samengewerkt met allerlei (groene, culturele en onderwijs) organisaties,
zoals het Groninger Landschap, IVN, Natuurmonumenten, stichting Oude Groninger kerken,
Groninger molens, Hanzehogeschool en vele anderen.

Inschrijven
U kunt vanaf vandaag inschrijven via de website www.TochtomdeNoord.nl . Onder de knop
deelname vindt u alle belangrijke informatie zoals: vervoer, afstanden, reglement, training en
uiteraard inschrijven. Hier leest u welke afstanden er te lopen zijn en hoe het met vervoer naar de
startplaatsen is geregeld. Onder de knop accommodatie vindt u welke
overnachtingsmogelijkheden het Hoogeland te bieden heeft.
Indien u rechtstreeks naar het inschrijfformulier wilt, klik dan hier op: Inschrijfformulier Tocht om de
Noord.
Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze (foto) website, waarbij u telkens via een
huiskamer de website betreed. Uiteraard veel succes in de voorbereidingen op onze najaarstocht.
Tocht om de Noord
Telefoon: 050-850 90 23 / 06-22 397 307
e-mail: info@TochtomdeNoord.nl
website: www.TochtomdeNoord.nl
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Nieuws van Dorpsbelangen
Lichtweek 2007
In de herfstvakantie houden we weer een lichtweek. De vakantie is in de periode van 13 tot en met
21 oktober.
Thema dit jaar wordt spreuken en gezegdes. We rekenen natuurlijk weer op veel inzet en fantasie
van alle dorpelingen. Dit kan ieder individueel doen, maar het kan natuurlijk ook met de gehele
straat. Leef jezelf uit.
Op woensdag 17 oktober is er een vossenjacht gepland. ‘s Middags voor de jongere groepen en ‘s
avonds voor de oudere. De tijden zijn mij nog niet bekend, maar dit komt wel in het volgende
nummer van de Schudzeef.

Sinterklaas
Hoofdpiet heeft laten weten aan Zoutkamp, dat Sinterklaas zijn intocht houdt op 24 november
2007. De juiste gegevens van het programma volgen te zijner tijd.

Kerstmarkt
We hebben vorig jaar afgesproken, dat we om het andere jaar een kerstmarkt en een lichtweek
zouden organiseren. Tijdens vergaderingen kwamen we tot de conclusie dat de kerstmarkt
eigenlijk meer iets is voor de Handelsvereniging. Willem is hiermee naar de Handelsvereniging
gegaan en deze heeft hier positief op gereageerd. Er komt dit jaar ook weer een midwintermarkt,
zoals we het nu noemen. De datum voor dit jaar staat gepland op vrijdag 14 december vanaf 14.00
uur tot 21.00 uur en wel op het dorpsplein voor de winkels. Indien er animo is voor een eventuele
standplaats vanuit het dorp, laat het dan even weten. Ideeën zijn ook altijd welkom.

Antipathie
De laatste paar jaren komen er steeds meer opmerkingen richting Dorpsbelangen, dat deze
vereniging niets meer doet.
Vaak van mensen die helemaal geen lid zijn of van mensen die er om bepaalde mensen of
redenen uitgestapt zijn.
Als er kritiek is, laat dat dan horen op een jaarvergadering of vraag eens een onderhoud met
Dorpsbelangen tijdens een van de vergaderingen. Wat de redenen ook zijn. Het ene wakkert het
andere vaak aan. Dat er kritiek is, dat mag natuurlijk altijd en dat is vaak ook weer opbouwend,
maar in Zoutkamp heeft het de laatste tijd een enorme negatieve indruk. Wat ons veel zorgen
baart is het feit dat ons ledenbestand uit het dorp langzamerhand achteruit gaat en er geen nieuwe
leden bij komen. Regelmatig schrijven we hier wel eens over, maar komt er geen enkele reactie
vanuit het dorp.
Moeten we nu echt een actie houden van deur tot deur om proberen iedereen er weer bij te
trekken. Dit moet toch niet nodig zijn. In de meeste dorpen is vaak iedereen lid van een
dorpsvereniging en werken daar ook volledig aan mee.
Om een voorbeeld te noemen: Sinterklaas; dit feest kost ongeveer een € 10,00 per kind om het te
organiseren. Nu komen er regelmatig gezinnen met weet ik hoeveel kinderen, terwijl zij niet eens
ingeschreven staan als lid. Wij zijn ons nu aan het beraden of we nu Sinterklaas voor leden gaan
organiseren of dat we eventueel entree gaan vragen voor de niet leden. Let wel; dan kost een
dagje voor een paar kindertjes naar het Sinterklaasfeest meer dan de € 8,00 contributie op
jaarbasis. Die € 8,00 kunnen we toch zeker wel missen voor het wel en wee van ons dorp. Wij zijn
een groepje vrijwilligers, die er nog plezier aan beleven om er “veel vrije tijd” in te steken maar
vroeg of laat wordt dat plezier steeds minder op deze manier. We willen nu voor de laatste keer
vragen om lid te worden van Dorpsbelangen.
Ook hebben we nog een enthousiast bestuurslid nodig; we zijn nu tijdelijk met vier personen en
hebben sowieso een vijfde nodig. Wie wil ons team versterken?
Vriendelijke groet van Willem Veenstra (secretaris)
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Nieuwe aanwinst voor het Visserijmuseum
Vrijdag 22 juni is de museumcollectie verrijkt met een Oostzeesloep. Tot ca. 1940 kochten
Zoutkamper vissers vaak van deze afgedankte sloepen, om ze om te bouwen tot vissersboot.
Het is de bedoeling om het schip naast het museum te voorzien van nieuwe verf- en laklagen,
onder toeziend oog van het publiek. Als het schip klaar is, wordt deze op een lorrie en spoorrails
gezet, zoals dit vroeger in Zoutkamp op de scheepshelling gebeurde. De boot, lorrie en rails zijn
geschonken door de heren Karel Jansen en Mathijs van der Ploeg.

Van uw wijkverpleegkundige over ‘oude bekenden’
Het was wel grappig. Eigenlijk kenden we elkaar al jaren. U kent het wel, je ziet elkaar bij de
supermarkt, je groet elkaar in de straat en je ziet elkaar door het dorp fietsen. En ineens stonden
we oog in oog met elkaar in haar ouderlijk huis en had ze een naam: Hannie.
Via de huisarts was ik als verpleegkundige bij haar moeder terecht gekomen om een vervelende
beenwond te verplegen. En van het een kwam het ander. We kwamen aan de praat en Hannie
vertelde dat ze zich zorgen maakte om haar moeder. Moeder wilde heel graag in haar eigen huis
blijven wonen, toch ze had daar echt hulp bij nodig. Om rustig te kunnen praten, maakte Hannie
een afspraak voor mijn spreekuur. Daar bleek dat ze al maanden rondliep met zorgen en twijfels.
Ze vroeg zich af of het wel goed was dat haar moeder alleen bleef wonen. Bovendien wist ze ook
niet hoe ze een aanvraag voor zorg moest regelen en wie haar daarbij zou kunnen helpen.
Inmiddels is er huishoudelijke hulp voor haar moeder geregeld en kan ze met behulp van een
rollator aardig uit de voeten. Zowel moeder als dochter hebben daar een goed gevoel bij. Had
Hannie maar eerder geweten dat hulp zo dichtbij was. Sindsdien heeft ze al meerdere mensen
naar mijn spreekuur verwezen. En als we elkaar nu in het dorp tegenkomen, praten we even bij.
Heeft u een vraag aan mij of wilt u weten wanneer het Inloopspreekuur bij u in de buurt is, bel dan
gerust met het klantencontactcentrum 0900-8615 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,
de wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groningen
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Nieuws van het Wandelfront
Het is een poosje stil geweest rond het wandelfront, maar we zijn de afgelopen maanden heus wel
actief geweest met de voorbereidingen voor de lange afstanden. De eerste tocht die op ons lijstje
staat is de Lauwersmeermars, de afstand die we gaan lopen is 40 kilometer. op 1 juni j.l. was het
dan zover. ‘s morgens vroeg om half acht was de start vanaf de W.L. van Nassaukazerne. Vol
goede moed begonnen we aan de mars, Remmie Harmenzon, Bauke Visser en Lies Visser.
Het weer was perfect bij de start, maar na ongeveer anderhalf uur werd het drukkend benauwd
warm en daar had menig wandelaar toch wel moeite mee. Als je uit het oefenterrein bent, is er ook
helemaal geen schaduw meer, je wandelt dus in de volle zon. Gewapend met strohoed (Remmie)
en kleppet (Lies) zetten we de mars voort onder de dijk langs richting Anjum. Tussen twaalf en één
uur komen we bij de tweede verzorging/stempelpost aan. We hebben er nu ongeveer 24 kilometer
op zitten. Na een korte pauze en een heerlijk kopje bouillon gaan we vol goede moed verder
richting Zoutkamp. Onderweg nog een kleine pauze om de watervoorraad bij te vullen en verder
maar weer. In Zoutkamp even een haring eten en nu is het nog maar 5 kilometer naar de kazerne.
Nadat Sietske Smit ons had aangemoedigd aan de Nittersweg waren er in de Spuistraat Simon B.
en Dina Visser. Jammer dat er in het dorp weinig belangstelling is voor de lopers die juist op dit
punt wel een aanmoediging kunnen gebruiken.
Met z'n drietjes gaan we op weg naar de eindstreep. Remmie heeft het moeilijk vanwege de
warmte, maar ons motto is: samen uit samen thuis. Samen komen we om 15.45 uur over de
eindstreep op het terrein van de kazerne en we zijn opgelucht: het is ons weer gelukt en daar zijn
we best trots op.
Zonder onze verzorger Waalke Visser die ons de hele dag heeft bijgestaan met natje en droogje
was het niet zo gemakkelijk verlopen, want maar twee verzorgingsposten over 40 kilometer en dat
met deze hitte was wel erg weinig. Nu moet ik wel even vertellen dat de organisatie wat extra
waterpunten had ingelast en dat was echt wel nodig. Waalke, namens Remmie, Bauke en Lies,
bedankt!
Onze volgende uitdaging is de Abel Tasman Struuntocht en die vindt plaats op zaterdag
15 september 2007, en dan is ook Willy Visser weer van de partij. We houden jullie op de hoogte.
Wandelgroeten van Remmie, Bauke en Lies

Visserijmuseum - start seizoen 2007
Op het moment dat ik dit stukje schrijf (1juli) hebben we bijna 2100 bezoekers gehad - de laatste
jaren was dit steeds ca. 1200 rond deze tijd - een forse toename, waar we heel blij mee zijn. De
toename is vooral toe te schrijven aan steeds meer groepsbezoeken, ook schoolklassen.
Volwassen groepen worden rondgeleid door Waalke Visser en kinderen door Sjoerd Moes en/of
mijzelf. Verder hebben we Karel Jansen in opleiding als reserve-rondleider. Met name basisschoolleerlingen zijn heel enthousiast - ons museum is niet kil en saai - ze vinden het vaak “vet-cool”.
Afgelopen winter hebben we de TÖN 2 (ons houten museumschip) een kwartslag gedraaid, om
meer loopruimte te maken. Het schip is nu ook toegankelijk voor het publiek. Karel Jansen heeft
met koperbeslag een deurtje gemaakt in de verschansing. Koert Sterkenburg heeft de netten en
tuigage gede- en ge-hermonteerd. Er zijn reeds honderden foto’s geschoten vanaf en op het schip.
We hebben een hoek aan het begin van het museum ingericht over de begin-geschiedenis van
Zoutkamp (Spaanse tijd, Franse tijd, begintijd visserij), dit mede i.v.m. 1 september a.s. De Slag
om Zoutkamp.
De opknapbeurt van het dorp is voltooid. Daarom hebben we dit jaar DE GARNAAL als thema
gekozen, het diertje waaraan Zoutkamp zijn internationale faam te danken heeft. We hebben
enerzijds elementen uit de jaren ’20 nagebouwd (garnalendrogerij op “battens”) en anderzijds de
moderne garnalenvloot, en natuurlijk Heiploeg en De Rousant belicht. Heiploeg als importeur en
verwerker van (internationale) garnalen en De Rousant als rederij en handel in Noordzeegarnalen.
Tenslotte hebben we een hoekje ingericht als Oma’s pel-keukentje, waar onze pelsters regelmatig
in historische kledij peldemonstraties geven. Als film hebben we dit jaar weer (op veler verzoek) de
UQ 1 van Bertus Medendorp.
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Op 4 april is de expositie 2007 geopend door ing. J.Nooitgedacht, voorzitter van de Nederlandse
Vissersbond.
De eerste grote happening was natuurlijk de
traditionele Garnalenparty, die druk bezocht werd.
Ondanks slechte weersverwachtingen bleef het het
hele Pinksterweekend praktisch droog. Alle
museumactiviteiten bij elkaar geteld kwamen de
inkomsten op een nieuw record: € 2500,-. Dank
aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt! We
mogen ons echter niet rijk rekenen, want enige
reserve kunnen we wel gebruiken, bijvoorbeeld
voor klimaatbeheersing, herbouw vissershuisje, het
bouwen van een kleine scheepshelling. Voor dit
laatste krijgen we van Karel Jansen en Mathijs van
der Ploeg een Oostzee-sloep uit ca. 1900, rails en
een lorrie gedoneerd. Hennie Zwart zal het
opknappen van de sloep gaan begeleiden en Karel
Jansen zal detailreparaties gaan uitvoeren. Bij de
schepenjurering met Pinksteren viel de ZK 4 ook in
de prijzen. Eppo mocht een fraaie 3de prijs
meenemen (zie foto).
En dan:…ja, ja,…woensdag 13 juni…! Hoog
bezoek. H.M. Koningin Beatrix bezocht ons
museum. Haar eerste commentaar bij
binnenkomst: ”Wat een sfeer hier!” I.p.v. de
geplande 10 minuten (gesprekjes met uitgenodigde
Zoutkampers), besloot Hare Majesteit het hele
museum nog even rond te gaan. Mijn rechterhand Sjoerd Oosterkamp en ik hadden ons verdekt
opgesteld, waardoor wij ook de hand van Hare Majesteit mochten schudden. Na zo’n 10 minuten
extra tikte haar adjudant even op zijn linkerpols. De Koningin tekende nog even ons gastenboek
(volgens Commissaris Alders een unicum). Ons fluisterde ze nog even toe: ”We komen nog wel
een keer terug, maar dan privé.” Een heel bijzondere ervaring.
Na de zomer zullen we ook beginnen met de herbouw van ons vissershuisje achter het museum.
De gemeente heeft al werkzoekenden aangeboden, ze kunnen beginnen met het schoonmaken
van alle stenen.
Zometeen begint het echte seizoen en we hopen allemaal op een nieuw record: onze target voor
dit jaar is 5000 bezoekers.
Jelle Settelaar, conservator Visserijmuseum Zoutkamp
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Bericht van de vrijwilligers van de begraafplaats
Zoals u allen weet, zijn we druk bezig de begraafplaats en het kerkhof bij de Oude Kerk aan het
opknappen. En het resultaat mag gezien worden. We zijn nu zover gevorderd dat we achter op de
oude begraafplaats bezig zijn. Van deze graven leven nog wel nabestaanden Het is niet de
bedoeling, dat de vrijwilligers die ook allemaal onderhouden. Alleen doen wij nu nog de graven
waarvan wij weten, dat er geen nabestaanden meer van leven.
Zo waren een paar graftrommels echt helemaal verwaarloosd. Maar een paar handige mannen
hebben ze weer in de oorspronkelijke staat gekregen. Dankzij de firma Brands voor de levering
van de bloemen en Stoutmeijer voor de verfbeurt en het glaswerk. En de heer Van Kooten (Leens)
die de trommels weer als nieuw heeft gemaakt. Hiervoor onze hartelijke dank.
Velen zullen zich wel afvragen wat een graftrommel
is.
Dat zijn zinken of ijzeren, met glas afgedekte dozen
waarin porseleinen bloemen met zinken of ijzeren
bladeren zitten. Vooral druivenblad, daarnaast ook
rozen- en begoniablad en soms eiken- en varenblad.
Van de bloemen zijn rozen en aronskelken favoriet.
Verder komen anjers en vergeet-mij-nietjes voor.
Soms zie je ook kransen in de trommels met kraaltjes
verwerkt. De linten in de doos zijn van ijzer of zink.
Vaak zie je ook nog wel een foto van de overledene
in de graftrommel.
Deze graftrommels werden in het begin van de
vorige eeuw vaak geplaatst in plaats van een stenen
graf. Maar er zijn ook wel stenen graven waarop een
graftrommel werd geplaatst. In de provincie Groningen zijn er nog 103 geteld.
In Groningen overheerst de ovale vorm, maar er zijn ook dozen gevonden, die rond zijn of bijna
rond van vorm. Ook een eivorm komt voor. Eén doos is gevonden, die is vierkant.
Er zijn twee heren (de heren Battjes en de Olde) uit de provincie Groningen, die er een onderzoek
naar hebben gedaan. Maar zij weten niet exact wat de betekenis van deze trommels zijn en
waarom deze zijn geplaatst.
Misschien kent u iemand, die wel de betekenis van deze graftrommels weet.

Ambacht/streekmarkt Zoutkamp
In deze zomerperiode organiseren we vanuit de Handelsvereniging een drietal markten die
speciaal gericht zijn op zowel oude als moderne ambachten en samen met streekproducten van
diverse producenten hier uit regio Groningen en Friesland. Vele Zoutkampers is het misschien
ontkomen, maar het heeft in de Vlaggetjesdagkrant gestaan en ook in de Lauwersmeer Koerier en
daarnaast staat het op diverse aanplakposters door het dorp. Ook vanuit Zoutkamp staan er
ondernemers of hobbyisten op de markt. Dit jaar is het eerst een proef en willen we kijken wat we
hiermee kunnen bereiken. Maar als het goed aanslaat willen we dit misschien elk jaar gaan
herhalen in de zomervakantie. Het geheel wordt elke keer opgefleurd door muziek uit de regio en
voor de kinderen is er ook altijd wat vertier. We hopen dat dit kan uitgroeien tot een steeds
terugkerend festijn en als we hier meer invulling aan kunnen geven dan is daar de ruimte voor. Zo
kunnen we volgend jaar ook wel een vrijmarkt hieraan koppelen voor al onze overtollige spulletjes,
maar als er meer leuke ideeën zijn vanuit het dorp dan horen we dat graag.
De volgende data staan nog in de planning. Op zaterdag 28 juli is er weer een markt van 10.00
uur tot 17.00 uur aan de Reitdiepskade tot aan het Dorpsplein. En op woensdag 8 augustus staat
de laatste gepland van ’s middags 14.00 uur tot ‘s avonds 21.00 uur (locatie Dorpsplein) en dan
blijven ook de winkels open tot 21.00 uur.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.
Willem Veenstra
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Open repetities kinderkoor in Eenrum groot succes!
Het nieuwe kinderkoor in Eenrum heeft op 7 en 14 juni open repetities gehouden die druk zijn
bezocht. In totaal hebben zo’n 25 kinderen deelgenomen aan de repetities. De oudste was 11 jaar
en de jongste 5. De kinderen gingen enthousiast aan de slag onder leiding van professioneel
zangeres en zangdocente Ellen Kiewiet. Het kinderkoor is een nieuw initiatief dat onderdeel is van
muziekschool Noordakkoord.
Om de stem wat los te maken werd gestart met het bekende “hoofd-schouders-knie-en-teen”.
Daarna mochten de kinderen om de beurt hun naam zingen op een zelfbedachte melodie. Ze
kregen dan zangaanwijzingen van Ellen. De rest van de kinderen moest dan goed luisteren om te
horen uit hoeveel noten het wijsje bestond. Daarna hebben ze het lied “Op een onbewoond eiland”
van “Kinderen voor Kinderen” geoefend. Daarbij bleek dat je ook moet leren dat je in een koor
allemaal tegelijk moet starten met zingen en ook nog op dezelfde toon! De twee oudste kinderen
Aimee en Donna hadden zelf een CD meegenomen van een liedje dat ze graag wilden zingen.
Samen met Ellen hebben ze het liedje “De geit van dokter Sanders” aan de andere kinderen
geleerd. Dit is een liedje op een tekst van Annie M.G Schmidt. Ook hebben ze samen een nummer
geplaybackt, waarbij Donna liet zien dat ze ook nog eens heel goed kan dansen! En de dirigente
Ellen Kiewiet vindt het ook leuk om het geheel theatraal, met bewegingen en danspasjes, uit te
voeren. Dus daar zullen de kinderen ook mee aan de slag gaan. De middag werd afgesloten met
de uitreiking van twee taarten. Die werden verdiend door de familie Bloem en de familie van der
Meulen omdat de door hun verzonnen namen voor het kinderkoor de eerste twee nominaties
opleveren voor de verkiezing van de uiteindelijke naam. Aan die verkiezing mogen alle deelnemers
van het koor en hun ouders gaan deelnemen.
De oudste kinderen zouden het erg leuk vinden als er nog wat meer leeftijdsgenootjes bijkomen.
Daarom is het koor vooral nog op zoek naar kinderen van 9 tot 12 jaar. Als er wat meer oudere
kinderen zijn kunnen zij samen bijvoorbeeld de solopartijen zingen, of de melodie van een
moeilijker lied instuderen. Door de kleinere kinderen dan b.v. als achtergrondkoor te laten zingen,
kan er één mooi gevarieerd koor van gemaakt worden. Dus vind je het leuk om te zingen vraag
dan informatie aan bij muziekschool Noordakoord (info@noordakkoord.nl) of bij de
initiatiefneemster Mariette de Visser (kinderkooreenrum@hetnet.nl). De bedoeling is om op termijn
te gaan optreden, wellicht ook samen met andere muziekverenigingen in Noord-Groningen. Met
ingang van het nieuwe schooljaar gaat het koor echt van start.

Kleding Slag om Zoutkamp
In de etalage van Livestylestore Lakeside ziet u voorbeelden hoe kleding uit de 16e eeuw eruit
kon zien. Misschien een handleiding voor diegenen die op 1 september mee willen gaan in de
sfeer van toen.
Een terugkomende vraag: hoe waren kinderen gekleedt? Niet zo moeilijk: net zo als de
volwassenen, maar dan in een kleinere uitvoering. U kunt veel bereiken met een maillot, joggingof pyamabroek (effen) met daarop een lange hes+t-shirt met lange mouw of een kiel voor de
jongens en voor meisjes een lange rok met hes of kiel. En natuurlijk om het kompleet te maken iets
op het hoofd – een mutsje, een doek of een oude hoed.. Dat geldt ook voor volwassenen; men
had altijd iets op het hoofd. Leren laarzen, dichte schoenen, zweedse muilen of klompen aan en
het kostuum is kompleet.
Het hoeft niet zo moeilijk te zijn; met eenvoudige middelen heeft u al resultaat.
Voor diegenen die iets willen huren, hieronder een paar adressen:
Eringa, Provincialeweg 196, Opende – tel 0594-659090
Kostuumverhuur Groningen, Oosterstraat 25a – 050-3188257
Willie Luinge Kledingverhuur, Korting 2, Roden – 050-5014148
Ado’s Kledingverhuur, Schoollaan 16, Paterswolde – 050-3096032
Vragen naar 16e eeuwse kleding. Succes en alvast een ghesellighe dag op 1 september!
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Foto impressie kleding Slag om Zoutkamp
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KNRM Lauwersoog oefent actief met brandweer Zoutkamp
Verslag van 21-6-2007
De inmiddels voor ons bekende vrijwilligers van de KNRM Lauwersoog zijn op 21 juni uitgenodigd
om samen te oefenen met de blusgroep van Zoutkamp.
Aanleiding voor deze avond is, dat sinds de komst van de brandweerboot van Zoutkamp
herhaaldelijk is geoefend met de KNRM. De vrijwilligers van de KNRM hebben ons de basis van
het redden van een drenkeling, en de manier van varen tijdens een inzet geleerd. En dit alles op
hun grondgebied; op het water. Daarom leek het ons als blusgroep een leuk en leerzaam idee om
ze kennis te laten maken met vuur, ademlucht en verschillende blusmiddelen.
Rond 7 uur gaan we met de bemanning van de Anna Jacoba Visser
en de nieuwe Noordwijk Palace ofte wel de vrijwilligers van de KNRM
Lauwersoog naar Leens om ze eens goed te laten zweten en ervaring
op te laten doen met de facetten van de brandweer.
We zijn de avond begonnen met een stukje theorie over kleine
blusmiddelen.
De theorie en praktijk over dit onderwerp werd verzorgt door Piet
Stuive.

De vrijwilligers van de KNRM bezig met het gebruik van kleine
blusmiddelen.

Piet Stuive liet nog maar eens zien wat het gevolg is van het
toevoegen van water aan een verhit gevulde pan met vet.

De vrijwilligers van de KNRM konden deze avond ook kennis
maken met het ademlucht lopen. Een van de gebouwen hebben
we vol laten lopen met rook en enkele obstakels neer gelegd.
Het was voor de vrijwilliger van de KNRM de taak om met
behulp van de warmtebeeld camera de vuurhaard te lokaliseren
en het slachtoffer te redden.

Hier wordt een vrijwilliger van de KNRM klaargemaakt om
met ademlucht het pand te betreden.
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Van de auto die ze mochten openknippen bleef maar weinig
over. Hiernaast ziet u dat de autogordel wordt doorgesneden.

Een leerzame avond voor de KNRM vrijwilligers. De reacties
van hun kant waren dan ook zeer positief. En zoals ze zelf
aangeven; goed voor de toekomst. Het blijkt namelijk wel dat we
de laatste jaren meer met elkaar moeten werken. En dan is een
goede samenwerking van groot belang! Door dit soort oefening
leer je elkaar beter kennen en dat is goed!

Groepsfoto leden KNRM en brandweer Zoutkamp

Voor meer informatie (brandweer Zoutkamp):
(KNRM):
www.knrm.nl
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www.zoutkamp.net

Zoutkamp woest aangevallen!
Op 15 oktober 1589 heerste er plots grote paniek in Zoutkamp. Graaf Willem Lodewijk van Nassau
stond met een grote overmacht van 800 man voor de deur en eiste ‘De Soltcamp’ op. De Spaanse
verdediging van slechts 84 man was in rep en roer. Volgens oplevering was hun aanvoerder Tjaert
Herema niet aanwezig, maar ergens op een landgoed aan het feesten. Luitenant Van Os nam zijn
taken over en meldde Willem Lodewijk dat ie z’n eisen maar bij de Spaanse landvoogd Verdugo in
Groeningen moest neerleggen, en niet bij hen. Dat liet de Staatse veldheer zich niet zeggen, een
furieuze beschieting van de wallen volgde en (toch nog) vijf dagen later vond de laatste bestorming
plaats. Zoutkamp was weer in Staatse handen.
De vrijheidsoorlog van de Nederlanden tegen Spanje – beter bekend als de tachtigjarige oorlog –
begon in 1568. De Spaanse troepen onder leiding van landvoogd Parma gaven echter geen
duimbreed toe en de Staatse troepen raakten uitgeput. Het leger bestond veelal uit huursoldaten
en het geld om ze te kunnen betalen, raakte op. De situatie leek hopeloos, maar toen keerde het
tij: de Spaanse vorst Philips II maande Parma om ook Frankrijk en Engeland bij zijn rijk in te lijven.
Dit kostte Parma zoveel moeite (en het lukte ook niet) dat hij danig was afgeleid. De Staatse
veldheren Oldenbarnevelt, prins Maurits en zijn neef Willem Lodewijk van Nassau zagen hun kans
schoon.
De laatstgenoemde was reeds stadhouder van Friesland en Gro(e)ningen en Ommelanden, maar
dat tweede gebied was nog steeds in Spaanse handen. Vandaar dat hij op die dag in oktober
besloot met zijn leger vanuit Oostmahorn koers te zetten richting ‘De soltcamp” om zijn gebied op
te eisen. De kleine schans was een strategisch punt aan de monding van het Reitdiep, de enige
verbinding tussen Groningen en de zee.
Na deze overwinning volgden nog meer schansen en in 1594 viel uiteindelijk ook Groningen en
konden Stad en Ommelanden toegevoegd worden aan de Unie der Nederlandse Provinciën.
Op 1 september 2007 spelen we deze historische slag in Zoutkamp na.
Dat wil zeggen: niet helemaal exact zoals het is gegaan, natuurlijk, maar een theatrale interpretatie
ervan. Het oude centrum van het dorp wordt omgetoverd naar 16de eeuwse sferen en we hopen
ook dat zoveel mogelijk Zoutkampers zich in kleding uit die tijd willen steken. (In Lakeside is een
etalage te bezichtigen met voorbeelden van kleding die men zou kunnen dragen; zie ook de
informatie van Frieda Buitjes). Aan de ‘Slag om Zoutkamp’ werken maar liefst zo’n 300 vrijwilligers
uit Zoutkamp mee die organiseren, acteren, vechten, regelen, bellen, bouwen, naaien, zingen en
wat al niet meer. Het is een initiatief van de speciaal opgerichte Stichting ‘Slag om Zoutkamp’
(Henk Zijlstra, Elise Nienhuis, Diet de Haan, Frieda Buitjes, Dirk Lukkien en Petra de Vries) en
Freya Noest, die ook de binnenregie regelt. De buitenregie (het naspelen van de slag) is in handen
van Bas de Bruijn.
Om 11:00 uur gaat het historische dorp open. Zoutkamp is dan nog in Spaanse handen. Er lopen
wat soldaten te lanterfanten en zich te vermaken met de malle babbe’s. Er is een markt met oude
ambachten waar we onder andere een smid aan het werk kunnen zien of een touwslager, een
palingroker, de heren kunnen zich laten scheren door de barbier (de dames die dat nodig hebben
overigens ook). Er wordt geweven, gesponnen en gekantklost. Op de andere historische markt
vinden onder meer de wijnboer, klompen, pompoenen en kalebassen. Muzikanten, fratsenmakers
en toneelspelers zorgen voor ouderwets vermaak: een goochelaar, een dansend hondje, een
waarzegster, rondom de heksenwaag speelt zich een drama af en of de chirurgijn wel helemaal te
vertrouwen is, is maar de vraag. Laat je portret tekenen in een schandpaal of maak een ritje door
het dorp op een pony. De sfeer is gemoedelijk, het leven is goed.
Maar dan! Zo na 14:00 uur klinkt kanongebulder en tromgeroffel, de kerkklokken luiden alarm!
Willem Lodewijk komt er aan en eist de Soltcamp op. De paarden worden voor het kanon
gespannen en begeven zich naar het slagveld. De schepen met de Staatse troepen komen snel
naderbij.
Hoe dit verder gaat, moeten we echter nog even afwachten en zien we pas op zaterdag 1
september.
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Boeren, vissers, burgers en buitenlui! Beleef een stukje geschiedenis van Zoutkamp en maak die
beleving optimaal en extra leuk door je in een 16de eeuws kloffie te hullen. De dag belooft een
waar feestje te worden en het wordt nog leuker als iedereen er bij is, dus hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Namens de stichting Slag om Zoutkamp
Philippien Bos
(productie)
www.slagomzoutkamp.nl

Ontmoetingspunt
Maandag 9 juli heeft de Bouwstichting Wierden en Borgen officieel de sleutel van het
Ontmoetingspunt van het Seniorencomplex overgedragen aan de Stichting Steunpunten De Marne
en de Stichting Welzijn Ouderen Zoutkamp.
Het is nu aan de beheerscommissie om de ruimte in te richten.
Het Ontmoetingspunt moet een huiselijke sfeer uit gaan stralen zodat men graag even langs komt
om een kopje koffie te drinken of een praatje te maken.
Iedere ochtend zal er in het Ontmoetingspunt een dorpsconciërge aanwezig zijn. Bij hem of haar
kunt u ook terecht voor kleine klusjes.
We hopen dat het Ontmoetingspunt medio november officieel geopend kan worden.
In het Ontmoetingspunt wordt ook een internetcafé gerealiseerd met twee of drie computers die
voor iedereen vrij te gebruiken zijn, uiteraard tegen een kleine vergoeding.
Er zal tijdens de openingsuren van het internetcafé altijd een vrijwilliger aanwezig zijn om u te
helpen met eenvoudige handelingen. We leren u om te surfen op het web of een e-mail te
versturen naar uw familie.
We zijn nog op zoek naar handige computeraars die het leuk vinden om anderen de
basisbeginselen bij te brengen en te helpen waar nodig. Voor alle duidelijkheid, computerles wordt
er niet gegeven; daarvoor kan men elders in de gemeente terecht.
Misschien zijn er inwoners van Zoutkamp die een leuke / passende naam weten voor het
Seniorencomplex. Laat het ons dan weten, dan kunnen we die doorgeven aan de Wierden en
Borgen.
Met vragen /opmerkingen of aanmelding als vrijwilliger voor het internetcafé kunt u terecht bij
Baukje Zwart of Joke de Wit

Vlaggetjesdag 2007
Het is alweer voorbij, vlaggetjesdag 2007. We kijken terug op druk bezochte dagen. Zelfs drukker
dan vorig jaar! Die ondanks de verbouwing van het Dorpsplein goed zijn verlopen. Bij deze willen
we boer Stuurman en boer Elema dan ook hartelijk danken voor het gratis beschikbaar stellen van
hun land als parkeerplaats.
Ook volgend jaar beloofd weer wat moois te worden. Voor de 50ste maal vlaggetjesdag. Uiteraard
willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom willen wij u oproepen uw suggesties vooral
met ons te delen. Want zo’n jubileum vraagt om iets bijzonders, toch?
Dan nog iets: Zoals u al eerder in De Schudzeef heeft kunnen lezen zijn we op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Het zou toch wat mooi zijn om over een half eeuw de honderdste verjaardag van
ons visserijfeest te mogen vieren?
Voor suggesties en ideeën voor vlaggetjesdag 2008 en/of informatie over het bestuur van Stichting
Vlaggetjesdag kunt u contact opnemen met:
Gealle Postma (Voorzitter) telnummer: 0595-402177 of
Gert van den Broek (Secretaris) telnummer 06-51585363.
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MIDDENSTAND IN ZOUTKAMP

Pizzeria l'Ancora, Sluisweg 8, tel. 402800, maandags gesloten
Café De Boeter, Reitdiepskade 2, tel. 407077
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
Bloematelier The white rose, 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 ma t/m vr 13.30-17.30 uur,
zaterdag 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur
Voetverzorging De Marne, Margrietstraat 4, tel 402635, behandeling volgens afspraak
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
Voetverzorging Rita, Dorpsstraat 10, tel 06-519799702 behandeling volgens afspraak
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
Het Veuronder, 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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