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Claudia de Boer, Magrietstraat 4, Zoutkamp
Eppo Lukkien, Kerkpad 2, Zoutkamp
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Bankrelatie
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen.

Agenda
22 nov.
29 nov.
6 dec.
18 dec.

Intocht van Sinterklaas in Zoutkamp
Sinterklaaslopen voor de jeugd
Sinterklaaslopen voor volwassenen
Kerstbijeenkomst in ’t Anker

Advertentie tarieven:
Eenmalig 1/1 A4
€ 25,00
Eenmalig ½ A4
€ 16,00
Eenmalig ¼ A4
€ 8,00
6 x 1/1 A4
€ 168,00
6 x ½ A4
€ 84,00
6 x ¼ A4
€ 42,00
Afmetingen:
¼ A4
h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
½ A4
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.

Nieuws van het Ontmoetingspunt
Met ingang van 12 november heeft het Ontmoetingspunt er een tweede conciërge bij. Vanaf die datum is
Albert Wessels uit Houwerzijl op woensdag en vrijdagmorgen in het Ontmoetingspunt aanwezig van 9.30 tot
12.30. Ook bij hem kunt u terecht voor een kop koffie, een praatje of informatie.
Jos Kadijk is er op maandag en dinsdagmorgen. Jos doet op maandag- en dinsdagmiddag kleine klusjes
ook voor de overige inwoners van het dorp. Het is erg fijn dat het Ontmoetingspunt nu bijna de hele week
open is.
De activiteitenagenda tot en met december
26 november: Eettafel.
Vanaf 12.00 uur. Opgeven bij Joke de Wit.
2 december: Kaarten maken.
Vanaf 13.30 uur. Kosten € 3,00.
4 december: Koffieochtend
Vanaf 9.30 uur.
17 december: Koffieochtend.
Vanaf 9.30 uur.
17 december: Kerststukjes maken.
Aanvang 14.30 uur. Kosten € 5,00 incl. bakje.
23 december: Kerstmaaltijd.
Aanvang 16.00 uur. Opgeven is noodzakelijk bij Baukje Zwart of Joke de Wit. Kosten € 7,50.
In januari zijn de koffieochtenden op 8 en 21 januari.
Stichting Welzijn Ouderen organiseert op 10 december een uitstapje naar Paddepoel. Wij vertrekken om
13.00 uur vanaf het Ontmoetingspunt. De kosten zijn € 5,00 inclusief een consumptie. U kunt zich opgeven
bij Baukje Zwart of Joke de Wit.
Informatie:
Baukje Zwart, tel: 0595 401590
Joke de Wit, tel: 0595 401995

Sinterklaaslopen
Zaterdag 29 november is het weer zover: Sinterklaaslopen 2008 voor de kids!
De jury zit klaar om 14.00 uur in het Meeting Point. Wij hopen dat Sinterklaas zelf ook even tijd heeft om
langs te komen. Tot zaterdag 29 november in het Meeting Point.
Zaterdag 6 december is er Sinterklaaslopen voor volwassenen.
De jury zit om 20.00 uur klaar in het Meeting Point en om 24.00 uur is de prijsuitreiking. (Ben je niet op tijd,
dan gaat de prijs naar de eerstvolgende, dus kom op tijd.)
Tot zaterdag 6 december in Meeting Point.

Kegelclub Alle Negen
Wij zijn inmiddels weer begonnen met de competitie. Onze eerste kegelavonden zijn 24 november,
8 december en 22 december a.s. op de maandagavond vanaf half acht in het kegelhuis.
Wij kunnen nog wel nieuwe leden gebruiken. Mocht u interesse hebben, dan zien wij u graag op een van de
bovengenoemde data. Graag tot ziens.
Het bestuur

Bedankje
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de bloemen telefoontjes en kaarten die ik voor mijn 85ste verjaardag
heb mogen ontvangen. Hartelijk dank.
S. Knap

Oud papier
In de maand juli is er 7.840 kg opgehaald, in augustus 12.100 kg, in september 11.160 kg en in oktober
13.360 kg.
De papierlopers
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De volgende kerst en nieuwjaar woordjes staan verspreid in de puzzel:
Kerstvakantie
Kerstmis
Sneeuwpop
Vuurkorf
Wens
Versiering
Zuurstok
Rudolph
Elf

Licht
Rendier
Rotje
Bal
Slee
Engelen
Krans
Vrede

Kado
Nieuw jaar
Feest
Piek
Oliebollen
Hulst
Kaars
Sneeuwbal

Vuurwerk
Ster
Sneeuw
Kerstman
Voornemen
Chanoeka
Sok
Kerstboom
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(advertentie)

WINTERACTIVITEIT
Nieuw bij Haven Hunzegat: Cursus vaarbewijs.
Deze winter willen we de cursus vaarbewijs deel 1 gaan geven. De cursus bestaat
uit 6 lessen. We werken met het boek ANWB vaarbewijs, deze kunt u bij
inschrijving meebestellen. Het boek (met cd-rom) kost €27,95. Bij voldoende
aanmeldingen zal de cursus medio januari beginnen. Er is plaats voor 6
cursisten, dus wees er snel bij! De cursus kunnen we u aanbieden voor € 65,Maar ook als u vaarbewijs deel 2 of het basiscertificaat marifonie wilt halen kan
dit. We gaan steeds uit van een groepje van 6 personen, bij minder dan 4
deelnemers gaat de cursus niet door. De cursus wordt geleid door Rink van Rijn,
een van de vaste liggers in de jachthaven.
U kunt zich aanmelden via: 0595-402875 of info@hunzegat.nl

Haven Hunzegat, Strandweg 17 Zoutkamp
0595-402875 www.hunzegat.nl

Brandwondencollecte
Woensdagavond 8 oktober was weer de jaarlijkse collecte van de
brandwondenstichting. Zoals ieder jaar ging de brandweer Zoutkamp,
ondersteund door een aantal vrijwilligsters uit Zoutkamp, weer bij de
deuren langs om geld binnen te halen voor de brandwondenstichting.
We zijn begonnen om 18:30 uur. We gingen gewapend met een
collectebus in groepjes van twee het dorp in. Ondertussen reden de
beide brandweerauto's door het dorp met zwaailampen en sirenes aan,
zodat de mensen alvast wisten dat er collectanten aan de deur zouden
komen. Het verliep allemaal voorspoedig en om 20:30 uur waren de
meeste groepen alweer binnen. Daarna werd het geld door twee
personen geteld en ondertussen deden de collectanten zich tegoed aan koffie en koek. Dat onze
dorpsgenoten gul gaven blijkt wel uit het resultaat. We hebben € 767,25 ontvangen en daar is de
Stichting Brandwonden weer heel blij mee. Alle Zoutkampers bedankt voor uw gift. Tevens wil ik
de dames die ook vrijwillig ieder jaar maar weer
meelopen ook graag bedanken. Deze dames zijn:
Sylvia de Vries, Gea de Vries, Siena Sloot, Esther v/d
Broek, Chantal van Dijk, Tiny Abbas, Betsie Knol, Jannie
Abbas, Anja Woddema, Wikje de Boer, Jannie Kapper
en, afwezig maar anders altijd van de partij, Trijn
Oorburg. Foto: Sylvia de Vries.

Hans Abbas

(advertentie)

Winterarrangement
-Voetenbad (met een heerlijke voetenbadzout naar keuze)
-Voetenscrub (om de huid goed te reinigen)
-Masker (groene kleimasker neemt dode huidcellen weg)
-HotStonemassage (Heerlijke ontspanningsmassage m.b.v.
Warme stenen)

Deze winter voor maar 39,95
Voor een afspraak kunt u bellen:Claudia de Boer
0595402635

Tevens bij te boeken een pedicurebehandeling.
(Deze aanbieding is geldig t/m februari 2009)
Algemene ledenvergadering ijsbaanvereniging Zoutkamp
Leden en donateurs zijn van harte welkom op donderdag 27 november a.s. om 20:00 uur in de
ijsbaankantine aan de Stationstraat.
Agendapunten:
1.
Opening door de voorzitter
2.
Goedkeuring notulen vorige vergadering
3.
Ingekomen stukken
4.
Verslag penningmeester
5.
Verslag kascommissie
6.
Pauze (gratis verloting)
7.
Bestuursverkiezing
8.
Wat verder ter tafel komt
9.
Rondvraag
10.
Sluiting
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij J. Rienks (tel. 06-48205130) of T. Visser (tel. 0622477750).
P.S. Iedereen die vóór 01-12-2008 18 jaar is geworden, dient zelfstandig lid te worden.

Stichting Kosteneffectieve Zorg te Leens
Kies zelf wie er voor u zorgt

Als je aan ouderen of gehandicapten vraagt of zij tevreden zijn over het tijdstip waarop
hun zorgverleners of hulp bij het huishouden bij hen thuis komen, dan volgt meestal het
berustende antwoord: “Het kan toch niet anders, die dames hebben het verschrikkelijk
druk en niet iedereen kan op het zelfde tijdstip geholpen worden”. Maar die zelfde cliënten
hebben vaak wel uitgesproken voorkeuren voor het tijdstip waarop men wil opstaan of het
huis schoongemaakt moet worden. Dat er steeds wissende hulpverleners in huis komen
wordt vaak ook maar node geaccepteerd. “Het zijn allemaal erg vriendelijke mensen, van
demensen
thuiszorg”.
Als
ouder worden en het huishoudelijk werk in huis niet meer aankunnen wordt er vaak als
eerste aan de thuiszorg gedacht. Terwijl het ook anders kan. Via een zogenaamde
Persoonsgebonden Budget.
Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunt u heel veel zélf bepalen. Zelf bepalen wie en op
welk tijdstip u komt verzorgen of bij u het huis komt schoonmaken. Met een PGB voert u weer de
regie in uw leven.
U bent vrij in het kiezen van uw hulpverlener, dat kan een familielid zijn of een goede bekende.
Ook kunnen wij via ons netwerk iemand aan u voorstellen.
Deze zorgverlener(s) zijn niet bij ons in dienst maar bij u, maar moeten bovenal bij u passen. Het
liefst mensen zo dicht mogelijk bij u in de buurt.
Het is ook mogelijk om, nadat u enige tijd hulp ontving van de reguliere thuiszorg, over te gaan
naar een PGB.
De keerzijde is dat u ook zelf het administratieve werk moet doen, maar wij zijn een Stichting die
daarbij kan helpen.
Op onze website kunt u nog meer informatie lezen. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact
met ons op:
Stichting Kosteneffectieve Zorg
Henk Zijlstra en Henk Spoelman
Loohof 11, 9965 TR Leens
www.stichting-skz.nl
Tel.: 0595 577393 Mail: info@stichting-skz.nl

Spelweek 2008…………weer heel gezellig!!!
Ja… daar kunnen we het over eens zijn! Weer veeeel kinderen (ong 130) en voldoende
vrijwilligers (geweldig!). Gezellig thema ook: “Zon, Zee en Strand” met leuke activiteiten. Begonnen
werd natuurlijk met de Huttenbouw of in dit geval “Strandhuisjes”. Er werd weer driftig getimmerd
en geslagen met hamers en ponden spijkers. Het leverde weer een leuke aanblik op. Na dat t
‘vakantiedorp’ gereed was werd er dan ook veel en leuk in gespeeld. De kleuters vermaakten zich
met het knutselen van leuke zonnekleppen id vorm van dieren en andere ‘zon,zee en strand’frutsels. Het springkussen stond er weer en daar werd zoals ieder jaar flink gebruik van gemaakt altijd een succes!
Woensdagmorgen vertrokken de kleuters met hun begeleiders naar t Lauwersmeer voor een
wandeling/voorstelling met Frya Noest. De picknickmanden waren mee voor een gezellige picknick
in de natuur en er werd gespeeld in de speeltuin bij het “Booze Wijf” met een glas fris en een
ijsje….want van spelen wordt je dorstig tot en met! De kleuters hebben genoten en ze waren net
op tijd voor de Kinderspelweekmarkt die om 4uur die middag begon. ’s Morgens waren de oudere
kinderen al druk doende om leuke hebbedingetjes te maken voor de verkoop. Ook het ‘team’ was
in de weken voor de Spelweek al bezig geweest om ‘zon,zee,strand’-artikelen te fabriceren. Ook
gezellig…. Jan had iedereen op de foto gezet en inclusief fleurig fotolijstje lagen ze in de verkoop
op de markt … een succesnummer!
Het was een drukte van belang; vele ouders, opa/oma’s en buurtgenoten hadden de moeite
genomen om even langs te komen. Zonnige muziek kwam van het draaiorgel; het ‘rad van fortuin’
draaide weer onder de leiding van onze Wiebe; er was genoeg te eten/drinken…echt schepijs uit

de ijskar, poffertjes, hamburgers en natuurlijk lange rijen voor de gebakken vis! Het was een
zonnige,gezellige middag; bijna alles werd verkocht en de opbrengst was bijbehorend… echt
geweldig! Kunnen we volgend jaar weer mee van start!
Donderdag is ‘survivaldag’. Iedereen trad vol goede moed aan met stevige schoenen en kleren die
tegen een stootje kunnen. De mannen hadden weer een goed parcours uitgezet (7 uur stond de
wekker al weer)) en men had er zin in!. Helaas lieten de weergoden ons vanaf toen in de steek.
Tegen een uur of 12 begon het te plenzen. We hadden de tafels voor de lunch al klaargezet in de
tent maar het hoosde behoorlijk -met onweerslagen- dat we met man en macht alles naar de
kantine hebben verhuisd. Was even behelpen…overal zat wat met de warme soep, knakworst en
lekkere broodjes met hagelslag. De damp sloeg niet alleen van de soep……. Gelukkig werd het
ietwat droog dus na het eten maar verder met het parcours. We geven nergens om toch…..?
Tegen 3en spoelde het weer en kwamen de eerste ploegen binnengedruppeld…letterlijk en
figuurlijk. Na wat drinken en nog een ijsje gingen ze moe maar voldaan richting huis om na
opwarming en droge kleren om half 9 weer paraat te zijn voor het avondprogramma en
overnachting in de tent.
Inmiddels stonden de straat en het veld blank dus in de tent slapen werd niks. Met 7mijls laarzen
aan was ’t te doen … dus dat werd gymlokaal. Gelukkig hebben we die mogelijkheid tot onze
beschikking! Ook heel gezellig!! Inmiddels waren we gebeld door Boswachter Hans. Door de
onweersverwachting ging de avond/nachtwandeling niet door. Dus brainstormen op een andere
programma-invulling. Waar/wat kun je heen/doen met 70 kinderen op korte termijn.Gelukkig kwam
Jolanda met het prachtidee: “de kegelbaan’; dus gebeld met Gerrit en we konden komen…joepie.
Dus na de slaapzakken en matrassen geinstaleerd te hebben in de gymzaal en nadat de ouders
waren weggestuurd, ging het in optocht naar de Kegelbaan (sommige kinderen hadden de pyama
al aan….dus weer aankleden!). Het werd al met al een hele leuke avond met oud hollandse
spelletjes en leuke kegelgrapjes! Om 11 uur terug naar de gymzaal; daar werd inmiddels een
chinese lampion opgelaten wat onderweg tot speculaties leidde…. een ufo?????
Gauw inde slaapzakken en tijd voor een spannend verhaal…..Een verhalenverteller (uit Den
Andel) probeerde ons uit de slaap te houden met een verhaal over smokkelaars, goudkisten en
stormgeluiden. Of het indruk maakte betwijfel ik… we zijn wel wat gewend hè tegenwoordig….
was wel een dappere poging en eens wat anders.
En slapen doen ze toch niet - met of zonder spannend verhaal- want ‘het bleef nog lang
onrustig…..in de gymzaal’.
De hele nacht heeft het buiten gerommeld en geflitst dus maar goed dat we in de zaal sliepen.
Tegen 4 uur sliepen de laatsten en om 7 uur ging de wekker al weer voor de leiding om te zorgen
dat het ontbijt weer klaarstond in de tent; maar we houden stand….
Het volgende dilemma kondigde zich al weer aan… de Natuurschool belde dat de wadwandeling
niet door kon gaan wegens verwachte onweersbuien en even daarna belde de kanocamping met
dezelfde mededeling. Ook Bert de Boer had al gebeld via de Vuurtoren Schiermonnikoog dat de
buien onze kant op kwamen. Ja en wat moet je dan met 130 kinderen op een nat verregend
sportveld …. waar moet je dan heen??!! Dus na overleg en overleg en overleg en overleg kwamen
we tot de slotsom dat ons niets anders te doen stond dan - voor het eerst in onze carriere – de
Spelweek af te sluiten na het gezamenlijk ontbijt…..’t Doet eigenlijk nog zeer..maar er zat niks
anders op!
Alle kleuters waren ook al verzameld voor een gezamenlijk broodje; alles stond klaar in de tent en
kon iedereen aanvallen …. wel in militaire orde dan he.. Het gaat gelukkig ook altijd in goede
harmonie ; vinden we altijd wel bijzonder.
En toen… de mededeling dat het programma niet door kon gaan en dat de Spelweek er nu dan
helaas opzat. Teleurgestelde gezichten iedereen; ook voor ons een moeilijk moment.
Maar….we willen niet droevig eindigen want voor de rest was het weer een geweldig feest met
heel veel leuke activiteiten en gezelligheid. Lieve kinderen, geen gedoe en gezeur. Altijd weer
geweldig leuk!
Last but nog least willen we nog even melding maken van een versterking van ons team met 2
nieuwe leden nl. Jolanda van Ellen en Frederieke van Oosterom. Is een prima stel!!
Is ook wel goed - wat nieuwe inbreng en inzichten. Wie volgt?
Wij gaan ons in ieder geval weer opmaken voor het volgend jaar… Jullie zijn toch ook weer van de
partij??!!
Tot volgend jaar 2009!
Spelweekcommissie Zoutkamp

Dorcas voedselactie
Hierbij willen wij een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de Dorcas voedselactie.
In totaal hebben wij 36 dozen kunnen vullen. De opbrengst van de deurcollecte voor Dorcas was
€ 245,80. Nogmaals heel erg bedankt.
Werkgroep Diaconaat

Cursus hartreanimatie 2009
De werkgroep Hartreanimatie Ulrum/Zoutkamp maakt bekend dat in januari 2009 in de dorpen
Ulrum en Zoutkamp zal worden gestart met diverse cursussen hartreanimatie, zowel de
basiscursus als ook de jaarlijkse herhalingscursus. Enige cursus-informatie:
Basiscursus:
Lesavond van ca. 3 uur gegeven op 14 januari 2009
Kosten:
€ 10,-- per deelnemer
Locatie: Wijkgebouw Groene Kruis te Ulrum
Aanvang: 19.00 uur
Wie kan meedoen? Iedereen vanaf 14 jaar die in goede conditie verkeert.
Inschrijven is mogelijk tot 12 december 2008.
Herhalingscursus:
Lesavond van ca. 1,5 uur gegeven in de 2e week van januari 2009
Kosten: € 4,50 per deelnemer
Iedereen die in 2008 aan een basis- of herhalingscursus heeft deelgenomen, krijgt eind december
een oproepkaart toegezonden.
Belangstellenden kunnen voor meer informatie en aanmelding bellen met onderstaande Hiektje
Tol, tel. 0595-401576.

Versje
Onlangs hebben wij op een camping in Zwolle toevallig een mevrouw gesproken die, toen ze
hoorde dat wij uit Zoutkamp kwamen, spontaan een versje ging zingen.
Dit liedje had ze altijd nog onthouden vanuit haar kinderjaren. Deze mevrouw was nu 61 jaar.
Ze was geboren in Kommerzijl en heette van haar eigen naam: Sjoukje Schriemer.
Anneke en Huike Schriemer moesten tante tegen haar zeggen. Dit waren in de jaren '80 inwoners
van Zoutkamp.
De vraag van deze mevrouw Sjoukje Schriemer is, of er in Zoutkamp iemand is die het
onderstaand versje herkent. Of nog liever, het zich nog uitgebreider herinnert.
Wij gaan zo blij te moe, met Abrinks boot naar Zoutkamp toe,
Het weer was heerlijk schoon, Zoutkamp spant de kroon.
Wie gaat er met ons mee,
Hoera, hoezee.
Hoera, hoezee.
Mocht iemand hierop willen reageren dan is ons adres:
Wim en Ina Visser, Churchillweg 63, 9974PB Zoutkamp, tel. 0595-401227

Modeshow Lakeside
Op vrijdag 10 oktober werd er bij Lakeside een
zeer druk bezochte modeshow gehouden. Zeker
zo'n 60 à 70 dames waren hierbij aanwezig.
Hierbij voelde de fotograaf zich als enige man als
een haan in het hoenderhok!!!
Foto: Fotoveen.

Stuurkolom ZK 44
Vrijdag 26 september werd aan het
visserijmuseum de stuurkolom van de op 16 mei
1973 gezonken kotter ZK 44 van Koert
Sterkenburg door het duikteam Zeester, dat
vanuit Lauwersoog opereert, aangeboden.
Zowel het stuurwiel als ook het naambord Bornrif
waren reeds in het bezit van het museum. Op de
foto staat als derde van links de toenmalige
schipper/eigenaar Koert Sterkenburg. Helemaal
rechts de PR man van het visserijmuseum Sjoerd
Moes, de overige personen zijn leden van het
duikteam.
Foto: Fotoveen.

Uit de archieven van het Visserijmuseum Zoutkamp
Zoutkamp,
Zoutkamp vroeger ook wel Soltkamp geschreven, ligt aan de Lauwerszee en zal z’n naam te
danken hebben aan het feit, dat uit zeewater zout gewonnen wordt. In de 16e eeuw vond men bij
den zoogenaamden “Opslag” ten westen van Zoutkamp een zoutbereiding opgericht door een
compagnie, bestaande uit den heer Wigbolt van Ewsum en twaalf edelen uit Keulen. Deze
zoutbereidingsplaats ontving den naam Noord Saltzburg. Spoedig ontstond er echter twist tussen
de compagnons.
In 1577 werd Wigbolt van Ewsum er van beschuldigd, dat hij zich met geweld van Noord Saltzburg
had meester gemaakt en zich de penningen van de rentmeester had toegeëigend.
De Compagnie werd toen ontbonden.
In lateren tijd werd in Groningen zout uit het zeewater gehaald. Een groot schip, de Waterbolk
genaamd, voer naar Zoutkamp en kwam met een lading zeewater terug.
Het zeewater werd gebracht naar de zoutkeet, die in de zoutstraat stond.
De zoutstraat ontving haar naam naar deze zout bereiding. Ze heette vroeger Spinhuisstraat, naar
het Spinhuis of de gevangenis, die langen tijd in die straat heeft gestaan.
In 1876 werd op verzoek der bewoners de naam Spinhuisstraat vervangen door Zoutstraat.
Van oudsher is Zoutkamp een vissersplaats, evenals het naburige Vierhuizen.
Vooral in de 18e eeuw ontwikkelde de zeevisserij zich hier zeer sterk. Er is echter weinig van de
historie van Zoutkamp als vissersplaats bekend. Ongeveer in het midden van de vorige eeuw, zo
vinden we vermeld, telde Zoutkamp115 huizen en ruim 660 inwoners, die veelal van de visvangst
leefden, waarvoor veertien snikken en twaalf visschuiten gebezigd werden.
Snikken waren brede tweemast vaartuigen van ongeveer 40 ton.
Ze kostten toen nieuw met zeilen en vischtuig ruim f 6000. De schuiten waren kleine spitse
eenmast vaartuigen en gewoonlijk 22 ton groot. Ze kosten nieuw met toebehoren ongeveer f 4000.
Beide vaartuigen waren van een bun of vijver voorzien.”De visch", zegt een schrijver uit het
midden der vorige eeuw, "welke men hier vangt, wordt of aanstonds met scheepjes en wagens
naar de stad en de dorpen der provincie vervoerd, of ook gedeeltelijk, vooral schelvisch, schol en
scharren, door de Zoltkampers gedroogd. Niet alleen dat dit dorp een aanzienlijk gedeelte van het
platteland, en inzonderheid de inzetenen van Groningen, rijkelijk van hun voorraad voorziet, maar
er wordt zelfs wel versche zeevisch van daar naar Amsterdam en Hamburg gezonden. Daar de
Zoltkampers niet gelijk de Friezen met hoeken visschen, wijl zij geen wormen tot lokaas kunnen
bekomen, zoo kunnen zij van de vischvangst ook alleen de zomers gebruik maken.
In den herfst is de visch te wild, om met netten gevangen te kunnen worden. weshalve zij in dit
jaargetijde de visch van de Friezen koopen.Wij kunnen niet beoordelen of dit laatste juist is, en
laten deze en de volgende beweringen dan ook geheel voor rekening van den onbekenden
schrijver.
Van de oestervangst zoo gaat hij verder, maken zij ook gebruik, halende die van de eilanden
Texel, Wieringen en Urk.
Hoezeer nabij de Zoutkamp ook een oesterbank gevonden wordt, beteekend deze echter weinig
meer, dewijl de oesters, en vooral de jongen, ter groote van een dubbeltje omstreeks, voor en na
van hier weggehaald en op de Hollandse en Zeeuwse oesterbanken overgeplant zijn. De oesters,
welke door de Zoutkamper schippers gevangen worden, houdt men hier voor beter dan de
Zeeuwse, naardien deze niet zoo vast in de schalen zitten, en derhalve minder geschikt zijn voor
de verzending. Men rekent, dat er van dit zeeproduct jaarlijks 40 tot 50 lasten naar elders, doch
meest naar Hamburg vervoerd worden, vanwaar zij hooger naar Duitschland en zelfs naar Rusland
worden overgebracht.
De haring werd hier vroeger tot bokking gerookt, doch de daarvoor gebouwde hang is geheel in
verval geraakt en daardoor onbruikbaar geworden.
Tot in onzen tijd kwamen langs het Reitdiep de Zoutkamper en Vierhuister vischers met hun
zeevisch geladen schepen naar de stad. De visch werd gebracht naar de vischbanken aan der A.
Hier stond indertijd een herberg met een uithangbord, waarop een vischsnik was geschilderd. De
namen Vischhoek en Visscherstraat herinneren nog aan dezen vischhandel. De Visscherstraat
heete voor 1500 zelfs Vierhuisterstraat, terwijl de Kranepoort, waar deze straat hen leidde, in de
17e eeuw vaak werd aangeduid als “Fischerpoorte”.

In ‘t laatst der vorige eeuw werd de zeevischerij te Zoutkamp door ongever 20 schuiten met netten,
en door 8 wanten of hengelvisscherij uitgeoefend.
Voor de schelpenvisscherij bezat men ongeveer een 20 tal schuiten. In 1883 werden drie schuiten
prooi der golven. Zes weduwen met 18 kinderen bleven onverzorgd achter.
Ook tegewoordig is de vischvangst nog een der voornaamste middelen van bestaan der
Zoutkampers. Er zijn een dertigtal tarwlers en loggers in gebruik. Een bevolking van 1000 inwoners
vind een bestaan in de visscherij en aanverwante bedrijven.
De oestercultuur op de Lauwerszee kan zeer wel tot bloei worden gebracht, als de zaak maar flink
wordt aangepakt.
We zullen niet ingaan op de bekende haven kwestie, daar deze reeds voldoende in het
Nieuwsblad werd uiteengezet.
Daar het diepe zeewater bij Zoutkamp direct den zeedijk nadert, is deze tot ongeveer
stormvloedshoogte bekleed met steenglooiing. Reeds in de 17e eeuw is men begonnen de dijken
met post en paalwerk te voorzien. Na 1806 is dit post en paalwerk echter geleidelijk door
steenglooiing van graniet (vlinten) of basalt vervangen. Het Reitdiep, voor 1876 een vrij in zee
stromende rivier verkreeg bij stormvloeden natuurlijk een hoogen waterstand.
Bij den stormvloed van 1863 vooral hadden de Reitdiepsdijken het zwaar te verantwoorden, op
niet minder dan 10 plaatsen werden ze doorgebroken.Behalve een groote verbetering voor de
afwatering is met de afsluiting van het Reitdiep een betere beveiliging tegen de zee verkregen.De
Reitdiepsdijken waren veel te licht.Zonder die afsluiting waren ernstige rampen in West Groningen
bij de zeer hoge stormvloeden van 1883, 1901en 1906 zeker niet uitgebleven.
Zoutkamp was vroeger een versterkte schans: een belangrijk punt, dat den toevoer naar
Groningen langs het Reitdiep kon beletten. In 1581 werd Zoutkamp door de Staatsche troepen
onder Norrits ingenomen. Later kwam de schans echter weer in Spaansche handen.
Wybrand van Goltum was toen de Spaansche commandant.
Voor Zoutkamp lag een Spaansch wachtschip. Tjaard Tjebbes, een Fries zeekapitein, in dienst der
staten, veroverde in 1583 dit wachtschip door list.Hij liet des nachts negen matrozen zwemmende
naar ’t schip gaan. Ze stapten aan boord en overrompelden den schildwacht. Het schip, dat aan de
schanspalen vast gemeerd lag, voerden ze mee.
In October 1589, Tjaard Heerma was toen commandant van Zoutkamp, hij was evenals zijn
voorgangers gehuisvest op de Tammingaborg te Hornhuizen, gelukte het graaf Willem Lodewijk
van Nassau met behulp van 1600 soldaten van den overste Allart Clant Zoutkamp na vijf dagen
beleg in te nemen en wel”ïn het gezigt van de tot onzet toegeschoten Spanjaarden”.Voor den
aanval had Willem Lodewijk zich met z’n trouwe krijgslieden achter den dijk opgesteld, waarna ze
samen een psalm aanhieven.
Willem Lodewijk liet de schans, "uit hoofde van haar gewigt”, belangrijk versterken. In 1602 werden
er bovendien nog contrescharpen (buitenboord van een vestinggracht) aangelegd. In ’t laatste der
18e eeuw, 1797, werd er nog besloten de batterij en de barakken te Zoutkamp te restaureren.
Sedert 1813 zijn er te Zoutkamp geen stukken en geen bezetting meer. Van de schanswerken
bleef nog lang bestaan een batterij aan de benedenhoek nabij de haven, terwijl in een dwinger aan
de landzijde nog lang een kruidkelder aanwezig was.
In 1879 werd het voormalige kruidmagazijn gesloopt en de rijksgronden als bouwterrein verkocht.
In den oorlog met Engeland (1780 -1784) werd Zoutkamp danig versterkt. Hier was nodig een
batterij van tien zware stukken op den dijk tegen het achterste gedeelte van de haven. De batterij
moest de haven met de daarin liggende schepen, alsmede het dorp verdedigen. Bovendien moest
zij zorgen, dat wij meester bleven van den mond van het Reitdiep. De vijand zou anders dit diep
kunnen opvaren om strooptochten in de provincie te ondernemen. Deze batterij dan werd bediend
door één officier één bombardier en 24 artilleristen. Tot bescherming van deze post was nodig een
detachement infanterie, n.l. één kapitein, twee officieren en 50 manschappen. Samen lagen er in
Zoutkamp dus ruim 80 man.
In 1813 had er te Zoutkamp een eigenaardig voorval plaats, dat we in ’t kort even moeten
meedelen. Toen in 1813 bekend werd, dat de Kozakken reeds in aantocht waren, zochten de
Fransche douanen hun heil in de vlucht. De douanen van Groningen vluchten ook en namen de
gemeentekas mee. In een schip voeren ze het Reitdiep af. Enige kloeke schippers, gehoord
hebbende, dat ze heel veel geld meevoerden, gingen ze in een bootje achterna. Aanvoerder was
Roelof Schenkel.

Te Roodehaan gekomen, zagen ze, dat het Fransche schip daar voor anker lag. Ze roeiden het
schip in alle stilte voorbij en kwamen eindelijk te Zoutkamp. Hier zouden Kozakken komen, om ze
te helpen als ’t nodig was. Te Zoutkamp was alles nog Fransch. Schenkel wist echter 13
Zoutkampers te bewegen hem te helpen, als het Fransche schip arriveerde. De Kozakken lieten op
zich wachten. Toen het schip met de Franschen te Zoutkamp aankwam, ging Schenkel met z’n
sloep gewapend met 6 man, op de Franschen af. Niemand vertoonde zich op ’t dek.Schenkel en
z’n mannen sprongen op het schip over. Schenkel liet één der luiken openen en eischte overgaaf
van allen. De Franschen wilden Schenkel het geld (geladen in 3 vaten en één koffer) en al hun
bagage wel geven, als zij dan ongestoord verder konden gaan……Dit voorstel werd niet
aangenomen.:alles en allen mee terug naar Groningen! Zei Schenkel. Alle geweren, pistolen,
sabels en degens der Franschen werden op een visscherman (Zoutkamper schip) overgebracht.
De visscherman ging mee terug naar de stad. Schenkel bleef met z’n makkers op het Fransche
schip:zelf hield hij gewapend met twee geladen pistolen de wacht op het dek van Zoutkamp tot
Groningen.
Zoo arriveerden ze eindelijk te Groningen. In de drie vaten en de koffer was f 8000, - geborgen!
Schenkel ontving voor zijn moedige daad f 1000, - en zijn helpers ieder f 500, -.
De N.H. kerk te Zoutkamp werd in 1835 gebouwdop een der noorder bolwerken, waar ook de
begraafplaats werd aangelegd. Vroeger werden de overledenen van Zoutkamp te Vierhuizen
begraven. Ten tijde van de Spaansche en binnenlansche oorlogen bezat Zoutkamp reeds een kerk
of kapel.
In de eerste Synode in 1595 te Groningen gehouden, was ook tegenwoordig “Gerhardus Wilhelmi,
pastor in de Zoutkamp.
Zoutkamp en het naburige Vierhuizen zijn reeds langen tijd gecombineerd.
In 1866 werd op de kerk te Zoutkamp een klein torentje gebouwd.Als windwijzer fungeerd een
visch. Zoutkamp florisseerd weer, vooral nu het door een spoorweg in’t wereldverkeer is
opgenomen. De visscherij ziet echter verlangend uit naar een havenverbetering, die, naar wij
hopen, niet lang meer zal uitblijven. Een tochtje naar Zoutkamp is zeer interessant.
Uit:Het Nieuwsblad van het Noorden van 20 April 1930.
Geschreven door Dhr.Tilleburg.

Kort bericht stand van zaken “Keukentafelgesprekken Dorpsvisie Zoutkamp”
Op 13 oktober, 15 oktober en 30 oktober jl. zijn de zogenoemde keukentafelgesprekken gevoerd.
De Dorpsvereniging Zoutkamp heeft in samenwerking met de Vereniging Groninger Dorpen het
initiatief tot deze gesprekken genomen met als doel een Dorpsvisie op te stellen. Deze visie moet
het kompas voor het functioneren van de dorpsvereniging worden.
De drie avonden zijn goed bezocht door belangstellende inwoners en vooral bestuursleden van de
verschillende verenigingen die in Zoutkamp actief zijn. In totaal hebben 75 mensen intensief en
vrijuit meningen, klachten, wensen en verlangens met elkaar en met de leden van de werkgroep
uitgewisseld.
De evaluatie van de avonden door de werkgroep en een eerste (zeer voorlopig) verslag van alles
wat ter tafel is gebracht geeft aanleiding tot bijstelling van de oorspronkelijke planning. Zoals
tijdens de gespreksavonden is gemeld was een terugkoppeling in december 2008 in de planning
opgenomen. Omdat naar verhouding weinig jonge inwoners aan de gesprekken hebben
deelgenomen heeft de werkgroep het plan opgevat om te proberen alsnog een avond te
organiseren waarvoor jonge mensen tussen 15 en 25 jaar worden uitgenodigd om mee te praten.
In verband met deze “extra ronde” denkt de werkgroep pas in januari 2009 met een terugkoppeling
te kunnen komen. U wordt hierover t.z.t. geïnformeerd.
Belangstellenden voor de extra “keukentafelgesprekken” kunnen zich aanmelden bij Sylvia de
Vries (paul.sylviabroelman@home.nl) of bij leden van het bestuur van de jeugdsoos bijvoorbeeld
Michelle Drenthen (michelledrenthen@msn.com) en Samantha Houwen
(sammiej_megamuts@hotmail.com).
Met vriendelijke groet,
De werkgroep Dorpsvisie Zoutkamp

Mantelzorg
Wiè zijn nu eigenlijk mantelzorgers?
Mantelzorgers zijn vaak de partner of het kind van een oudere, de ouder van een gehandicapt
kind, de partner of kinderen van een chronisch zieke of iemand met psychiatrische problematiek.
Maar ook als buur of vriend kun je mantelzorger zijn. Anders gezegd: iedereen kan, gedurende
lange of kortere tijd in zijn leven, mantelzorger zijn.
Mantelzorgers zien hun werk zelf vaak niet als mantelzorg, zij herkennen zich niet in de term.
Toch doen zij erg veel; zij verrichten verschillende taken: huishoudelijke verzorging, persoonlijke
verzorging of verpleging, begeleiding en ondersteuning (arts- en ziekenhuisbezoek,
boodschappen, ontspanning, administratie, emotionele ondersteuning).
Vaak zijn er rondom een verzorgde meerdere mantelzorgers actief, en is er één centrale verzorger
Belang van mantelzorg
Behalve voor de verzorgde en voor de mantelzorger is mantelzorg ook van groot belang voor de
samenleving: driekwart van de zorg thuis aan ouderen, zieken en gehandicapten wordt geleverd
door mantelzorgers, één kwart door beroepskrachten. Met de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning doet de overheid een groot beroep op de mantelzorg; mantelzorg
houdt de overheidsuitgaven beperkter en mantelzorg is een belangrijk goed in een samenleving
waarin de burgers voor elkaar verantwoordelijk zijn.
Wààr zijn de mantelzorgers?
Mantelzorgers zijn zorgverleners, maar kunnen tegelijkertijd ook hulpvragers zijn. Mantelzorgers
kunnen problemen ervaren door het zorgen en hebben dan recht op ondersteuning.
Door mijn werk als welzijnwerker in de Marne zou ik heel graag willen nadenken over welke
ondersteuning dan gewenst is en waar ù behoefte aan heeft. Vervolgens wil ik dat dan gaan
organiseren. We denken bijvoorbeeld aan eens in de 1 a 2 weken een ontmoetingspunt met
andere mantelzorgers. Of aan informatie over allerlei mantelzorgonderwerpen, of aan het
organiseren van vervanging al u eens even weg wilt. Of aan ……….?
Als u zelf een gedachte heeft over wat u zou willen, belt u dan vooral!
Heeft u vragen op gebied van mantelzorg? Dan kunt u contact opnemen met de welzijnswerker.
U kunt langskomen (de welzijnswerker zit in het zorgloket) of telefonisch contact opnemen.
Telefoon: 0595- 575581.

Dorkas-depot in Zoutkamp
Zoutkamp-fam. B.C.Bolt Churchillweg 19 in Zoutkamp is een nieuw kleding inzameldepot van
hulporganisatie Dorcas. Bij de fam. Bolt (tel.0595-401617) kan elke tweede dinsdag van de maand
van 13.30-18.00 uur kleding, schoenen en huishoudtextiel worden afgeleverd voor het goede doel
De ingezamelde kleding wordt gesorteerd en via de projecten van Dorcas in Oost-Europa en Afrika
onder de allerarmsten verspreid. Een ander deel van de kleding wordt ongesorteerd verkocht,
waarbij de opbrengst wordt besteed aan de transportkosten van de rest van de goederen. Kleding
die wordt ingeleverd dient schoon en heel te zijn
Dorcas is een internationale hulporganisatie die in achttien landen in Oost-Europa en Afrika 165
projecten ondersteunt. Dorcas geeft vier soorten hulp: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en
financiële adoptie. De organisatie werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke
kerken of organisaties. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld ongeacht ras, religie, geslacht of
politieke overtuiging. En dat al ruim 25 jaar lang. Meer informatie: wwwdorcas.nl of tel. 0228595900
Dorcas heeft in Nederland circa 160 inzameldepots. Bij de depots kunnen kleding en andere
hulpgoederen worden ingeleverd. De depots worden gerund door vrijwilligers die opslagruimte en
tijd voor Dorcas beschikbaar stellen.

