
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

• Programma Pinksteren 

• Ondernemer van het Jaar 

• Viswedstrijd! 
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Colofon 

Redactie 
 
Erna Knol tel: 401447 Penningmeester 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Secretaris 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Redactie 
 
Anouk Bakker tel: 850865 Redactie 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 20 juli 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 11 juli 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als PDF, JPG, TIF of DOC (niet hoger dan Word 2003) 
bestand aangeleverd te worden. 
E-mailadres: schudzeef@gmail.com 
 
 
Inleveradres kopij: Claudia de Boer, Margrietstraat 4, Zoutkamp 
 Erna Knol, De Schuit 14, Zoutkamp 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
 
 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2012: 

 
Eenmalig 1/1A4 € 30,00 
Eenmalig ½ A4 € 17,00 
Eenmalig ¼ A4 € 9,00 
 
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 
 
 

Wilt u ook op de mailinglist van De Schudzeef? 

 

Stuur dan een e-mail naar schudzeef@gmail.com met als onderwerp mailinglist. 

U ontvangt dan een paar dagen voor de kopijdatum een e-mail wanneer de kopij 

binnen dient te zijn en wanneer De Schudzeef ook alweer uitkomt. 

 

 

 



  

Agenda 

 

21 t/m 26 mei  Week van de Pedicure 

25 t/m 28 mei  Pinksterfeesten Zoutkamp 

26 t/m 28 mei  Fototentoonstelling in de oude kerk 

31 mei   Afsluiting seizoen in het ontmoetingspunt 

2 juni   Rommelmarkt Ulrum 

2 juni   Viswedstrijd voor de jeugd 

5 juni   Jaarvergadering speeltuinvereniging in de Deurenloods 

 

Voorwoord 

Beste Zoutkampers van Nederland,  

Voor u ligt het nieuwste nummer van De Schudzeef. Het is zeker weer een leuke editie geworden. 

We willen graag een paar items onder de aandacht brengen, zoals het verhaal van Trijntje van 

Spanning-van Oosterom over de Tweede Wereldoorlog en het Pinksterprogramma. Verder zijn we 

zeer vereerd dat we de titel Ondernemer van het Jaar weer konden uitreiken. Proficiat! De redactie 

van De Schudzeef wenst u veel leesplezier en prettige Pinksterdagen. 

 

Ondernemer van het jaar: STIENEKE VAN DAM 

 

Wie kent deze flamboyante kapster 

niet?! Stieneke is blij verrast als we haar 

overvallen met een bos bloemen. Ze is 

erg trots op deze titel en meteen wordt 

haar moeder op de hoogte gebracht. Ook 

in de salon zijn de reacties zeer positief. 

Enthousiast laat ze ons haar nieuwste 

aanwinst, een hypermoderne 

zonnestudio, zien. Echt Italiaans design! 

Deze vlotte dame zit geen moment stil. 

Ze heeft steeds weer nieuwe creatieve 

ideeën, zoals het complete 

verwenarrangement. Voor mensen met 

hoofdhuidproblemen of haaruitval 

organiseert ze binnenkort een speciale 

dag om het probleem definitief uit de 

wereld te helpen.  

 

Sinds 2003 is ze zelfstandig ondernemer, eerst 3 jaar aan huis en daarna opende ze succesvol 

kapsalon Hair 2 Hair aan de Dorpsstraat. De salon is gespecialiseerd in het knippen en kleuren en 

bijzondere aandacht gaat uit naar het verkrijgen en behouden van gezond haar. Om op de hoogte te 

blijven van de laatste trends, ontwikkelingen en technieken bezoekt Stieneke met haar collega’s uit 

de salon regelmatig beurzen in de Benelux. Daarnaast is ze aangesloten bij de Noordelijke 

Ondernemers Club (NOC) van kappers en ze volgt diverse trainingen op het gebied van 

communicatie, advisering en presentatie. Kortom, een ondernemer in hart en nieren! 
Wilt u een ondernemer voordragen die volgens u de titel ondernemer van het jaar verdient? Stuur dan een mailtje met 

uw motivatie naar: schudzeef@gmail.com 

 

 

NOVO in Zoutkamp 

 

Novo heeft spreekuur in het ontmoetingspunt Zoutkamp op de dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 

uur. 



  

Bericht van het Ontmoetingspunt, Noorderschans, Hunsingokade.  

Op 24 april  kwam de Theo Buys vertellen over zijn hobby, vlinders. Het werd een boeiende, 

leerzame avond die goed werd bezocht. De komende maanden staan de volgende activiteiten op de 

agenda. Iedere woensdag-en donderdagmorgen is er vanaf 9.30 uur koffiedrinken. U kunt gewoon 

binnenlopen, de koffie staat klaar! Op de laatste woensdag van de maand is er geen koffiedrinken 

i.v.m. De Eettafel Iedere 2e dinsdag van de maand kaarten maken om 13.30 uur  

31 mei: Afsluiting van het seizoen met Fré Schreiber. Aanvang 19.30, kosten van deze avonden zijn 

€ 2,00  incl. Verder zijn er natuurlijk de vaste activiteiten waar U altijd van harte welkom bent 

zoals, Elke laatste woensdag van de maand de Eettafel, aanvang 12.00 uur. Op 27 juni is dit vis eten 

Opgeven bij Albert Wessels of Trijn Zijlstra.  

 

In de zomermaanden worden twee uitstapjes gepland. Op dit moment is nog niet bekend wanneer en 

waar naar toe maar dat hoort u ruim van te voren. U kunt zich dan opgeven bij Baukje Zwart of 

Joke de Wit Het koffie drinken en de Eettafel gaan in de zomer maanden gewoon door.Voor boven 

genoemde activiteiten kunt u zich opgeven of informatie vragen bij: 

 Albert Wessels, tel: 0610837157 of Trijn Zijlstra, tel: 405321  Het bestuur 

 

 

VVV Lauwersland zoekt vrijwilligers: 

Taken en werkzaamheden: 

Het verstrekken van informatie en verkopen van producten en diensten aan toeristen en inwoners 

over toeristische en/of recreatieve mogelijkheden van Zoutkamp en omgeving en tot het 

Lauwersland behorende werkgebied. Daarbij verzorg je receptionele werkzaamheden voor het 

Visserijmuseum.  

Wat is interessant aan dit vrijwilligerswerk? 

Je komt in aanraking met mensen, jong en oud, uit binnen- en buitenland, die op vakantie zijn en 

waarmee jij je kennis en enthousiasme mag delen voor het dorp en het gebied. 

Vaardigheden en kwaliteiten: 

Als medewerker bij de VVV weet je gasten echt te verrassen met leuke en bijzondere ervaringen. 

Ben jij enthousiast en nieuwsgierig en weet jij het wow-gevoel bij gasten te creëren door nét dat 

beetje extra aan mogelijkheden te bieden? Dan past de VVV werkomgeving bij jou! Spreek je 1 of 

meer vreemde talen dan is dat mooi meegenomen. Je moet in ieder geval Duits en Engels verstaan. 

Vereiste niveau: minimaal mbo/havo 

Contactpersoon voor deze vacature: Henk Zijlstra, tel. 0625557167 

Bereikbaar: maandag tot vrijdag vanaf 09.00 uur – 17.00 uur 

E-mail: hbzijl@gmail.com 

Of loop eens binnen bij één van onze vrijwilligers: Reitdiepskade 11 

 

Bibliotheekbezoek obs Solte Campe 

Er wordt op de Solte Campe veel tijd en aandacht besteed aan lezen in verschillende vormen. Zo is 

er bijvoorbeeld twee keer per week tutor-lezen. Een ouder kind dat het lezen goed beheerst, leest 

samen met een jonger kind dat het nog moet leren. Naast het feit dat de kinderen dit erg leuk vinden 

én veel leesmeters maken, leren ze verantwoording te nemen en op 

een positieve manier met elkaar om te gaan.   

Om de kinderen kennis te laten maken met de bibliotheek, haar 

verschillende media en willen ze het leesplezier te bevorderen zijn 

de kinderen van groep 5-6 van de Solte Campe uitgenodigd voor 

een bibliotheekbezoek in Leens. Het programma dat ze hebben 

gedaan heet 'Dwars door de bieb'. De leerlingen gingen in 

tweetallen op pad met een routekaart en zochten de antwoorden bij 

de aangegeven opdrachten. De kinderen waren enthousiast en zijn 

allemaal met een boek van de bibliotheek weer op school gekomen.  



  

Rubriek "In the picture" 
 

 

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer  

te beurt aan Gerard Bakker. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan  

bod komt. 

 

 

Naam:  Gerhard Kornelis Bakker         

 

Geboortedatum:  15 juni 1957 

 

Geboorteplaats:  Zoutkamp 

 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  1957 

 

Burgerlijke staat:  gehuwd 

 

Familie:  2 zoons (25 en 22 jaar oud) 

 

Huisdier(en):  - witte duif 

                         - kip  

                         - hond (Roef) 

 

Karaktereigenschappen:  'n poar vremde knoop’n aan't jak 

 

Opleiding:  Rijks Universiteit Groningen 

 

Beroep:  uitgever 

 

Hobby’s:  (vogeltjes) fotograferen 

 

Favoriete tv-programma:  Okkie Trooy (1963) 

 

Muziekgenre:  blues en reggae 

 

Lekkerste gerecht:  een zoute haring van Gaele Postma 

 

Vakantiebestemming:  Lauwersmeer, Waddenzee 

 

Mooiste moment in je leven:  toen ik als eerste aankwam bij de eicel van mijn moeder 

 

Grootste wens:  (te)vrede(n) op aarde 

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave:  Ebel Rispens 

 

 

 

 

 

 

 



  

Verzoek de laatste eer 

 

Vriendelijk verzoek aan de leden van de begrafenisvereniging “De laatste eer” 

Als er een verandering (hetzij adresverandering, geboorte, huwelijk of samenwonen) plaatsvindt.  

Wilt u dit a.u.b. doorgeven aan de penningmeester?  De penningmeester is mevr. S.G.Oortwijn, 

Julianastraat 31, 9974 RP Zoutkamp. Als ze niet zijn ingeschreven bij de vereniging, dan wordt er 

bij  het overlijden NIET UITBETAALD.!!!! 

 

Fototentoonstelling in de Oude Kerk te Zoutkamp 

 

Voor de tweede maal wordt er een boeiende tentoonstelling georganiseerd in de gerestaureerde 

Oude Kerk van Zoutkamp. Er zijn foto's te bezichtigen die gemaakt zijn door fotografen uit ons 

dorp: Eileen Blackmore, Jan Gerdez, Hink Horneman, Jelte en 

Annelies Toxopeus-Halsema en Jan van der Veen. 

  

De getoonde foto's laten een gevarieerd beeld zien van Zoutkamp 

en omstreken. In de sfeervolle Oude Kerk is koffie en thee 

verkrijgbaar. De kerk is geopend tijdens de Pinksterdagen: 

zaterdag 26 mei tot en met maandag 28 mei, van 11 tot 17 uur. 

 

 

Rommelmarkt Ulrum 

 

Het is inmiddels een traditie geworden, de rommelmarkt die jaarlijks wordt georganiseerd door de 

Jeugdraad van de Gereformeerde Kerk in Ulrum. Al jaren zetten vele vrijwilligers zich in om deze 

dag weer tot een succes te laten worden. Ook dit jaar zijn er weer velen die de gebruikte spullen aan 

de man/vrouw proberen te verkopen. De opbrengst gaat voor een groot deel naar de jeugd van de 

kerk om allerlei activiteiten te organiseren maar ook wordt een deel naar een nog te bepalen goed 

doel gestort. Kom dus allemaal op 2 juni a.s. naar de voormalig gemeenteloods aan de Leensterweg 

te Ulrum en sla uw slag. Tevens zijn er op de bazar leuke prijzen te winnen. De rommelmarkt/bazar 

is van 9.00 uur – 13.00 uur. We zien u graag op zaterdag 2 juni in Ulrum. 

De Jeugdraad van de Gereformeerde Kerk. 

 

Koninginnedag Zoutkamp 

 

Beste dorpsgenoten, Wat was het een prachtige dag. De zon scheen volop, dat hadden we toch niet 

verwacht na de laatste dagen. Iedereen was tegen 9:00 uur aanwezig om hun spullen klaar te zetten. 

We hadden +/- 30 opgaven dus ieder jaar komen er meer bij, en er waren veel mensen om de 

spullen te kopen. Volgens ons hebben de meeste mensen wel goed verkocht en daar gaat het toch 

om. De vis werd ook weer goed verkocht en de opbrengst gaat dit jaar naar het visserijmuseum 

(daarbij kregen wij ook nog een bijdrage voor de onkosten, daarvoor onze dank). Zoals jullie 

hebben gehoord en gezien hadden wij een draaiorgel geregeld om een beetje sfeer te brengen, over 

het algemeen werd dat goed ontvangen. De mannen van de draaiorgel vonden het ook erg gezellig , 

en we konden altijd weer bellen. Dus dat zullen we misschien ook volgend jaar weer doen. Mensen 

bedankt dat jullie er allemaal waren!!! Tot volgend jaar groetjes Janny en Sylvia 

 

P.s. zoals het nu lijkt gaan we weer een kerstmarkt organiseren. De datum zal dan zijn 14 december 

en weer op een andere locatie. Maar dat hoort u nog van ons 

 

 

 

 



  

Jaarvergadering Speeltuinvereniging de regenboog 

 

Speeltuinvereniging de Regenboog houdt haar jaarvergadering op dinsdag 05 juni 2012 om 20.00 

uur in Eeterij de Deurenloods aan de Reitdiepskade 1a . 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen en jaarverslag 2011 

3. Verslag penningmeester 2011 

4. Verslag kascommissie 

5. Benoeming nieuw lid kascommissie 

6. Pauze 

7. Speeltuinnieuws. 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Graag tot ziens op dinsdag 05 juni 2012 in Eeterij de Deurenloods 

Het bestuur: Frederike van Oosterom, Ebel Rispens, Marianne Veltman, Koen Loonstra, Hans 

Noordhof  

 

Vrijwilligerswerk, goed voor iedereen!  

 
Het lijkt alweer even geleden maar op 16 en 17 maart jl. werd er in de gemeente De Marne massaal 

geklust door vele vrijwilligers tijdens de vrijwilligersactie NL DOET. Landelijk hadden 7000 

vrijwilligersorganisaties zich met een klus aangemeld bij het Oranjefonds, waarvan 20 organisaties 

uit gemeente De Marne. Burgemeester Koos Wiersma opende de NL DOET actie voor de gemeente 

De Marne bij de DoeZoo in Leens en ging vervolgens helpen met de voorjaarschoonmaak van het 

Visserijmuseum in Zoutkamp. Mede door het toenemend gebruik van social media kon iedereen via 

twitter op de hoogte blijven van de klusvorderingen en de eindresultaten. Het Steunpunt is zelf ook 

actief op facebook en twitter. Via twitter blijven we op de hoogte van ontwikkelingen en kunnen we 

reageren op vragen van organisaties en vrijwilligers. En op onze facebookpagina worden 

actualiteiten en nieuwtjes met betrekking tot het vrijwilligerswerk en vrijwilligersvacatures 

geplaatst. Maar u kunt ook voor een leuke vrijwilligersvacature in de buurt terecht op onze 

vrijwilligersvacaturebank www.vrijwilligersgroningen.nl. 

 

Zo maken de volgende organisaties graag gebruik maken van uw inzet: 

  
- ’t Oldeheem en het Asingahof zoeken vrijwilligers voor leuke activiteiten 

- Festival De Nacht van Electra vraagt verkeersregelaars, publieksbegeleiders, kaartverkopers, 

chauffeurs voor een pendeldienst en gastheren/-vrouwen 

- Borg Verhildersum zoekt vrijwilligers voor de museumwinkel, schoonmaak en de 

kaartverkoop 

- Vrijwilligers gevraagd voor het maatjesproject van Humanitas 

- De Zonnebloem vraagt vrijwilligers voor het afleggen van bezoeken bij ouderen 

 

Voor alle vacatures kunt u terecht op www.vrijwilligersgroningen.nl  
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum 

Werkplein Noordwest Groningen  

U. Mansholtplein 2 in Winsum. Tel. 06-22455673 Email: vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl  

Het steunpunt is tijdens kantooruren geopend  
 

 

http://www.vrijwilligersgroningen.nl/
http://www.vrijwilligersgroningen.nl/
mailto:vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl


  

Viswedstrijd!!! Viswedstrijd!!! Viswedstrijd!!! Viswedstrijd!!! Viswedstrijd!!! 

 
  

Hallo jongens en meisjes,  
 

Voor de jeugd tot 13 jaar willen wij Aloy, Sylvia en Janny een viswedstrijd organiseren. 

Dat zal dan zijn op zaterdag 2 juni van 16:30 tot 19:30. 

Lijkt het je leuk om mee te doen dan kun je je opgeven bij Aloy  (van de viswinkel) of bij 

één van ons Sylvia of Janny.  

 

Aloy heeft voor kinderen tot 13 jaar die geen vergunning hebben een vergunning voor 1 

vaste vishengel gratis. We hopen natuurlijk dat er veel jeugd op af komt, want de vis die 

gevangen word zal gemeten worden door echte scheidsrechters. 

 

En er worden prijzen beschikbaar gesteld door Aloy Voor de inwendige mens zal ook 

gezorgd worden, hoe en wat dat zien jullie dan wel. 

 

Deelname is gratis 

 

Er mag met 1 vaste vishengel gevist worden, locatie zal zijn Hunsingokanaal  bij de 

Noorderschans. 

Mee doen is op eigen risico!!!! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opgave 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………… 

 

Leeftijd:……………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:……………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………….. 

 

 

BRIEFJE VOOR WOENSDAG 30 MEI INLEVEREN 

 

 

 
 

 



  

 

Openingstijden VVV Zoutkamp- 

 Vanaf 1 april tot 1 november zijn de volgende openingstijden van kracht: 

ma/vrij   9.00 - 17.00 uur 

za        10.00 - 16.00 uur. 
 

Tocht om de Noord 2012 

De route van TodN 2012 Dit jaar loopt u weer een volledig nieuwe route, niet verticaal (Zuid naar 

Noord), maar horizontaal door de provincie Groningen: van Lauwerszee tot Dollard tou. Op de 

eerste dag loopt u van Grijpskerk naar Bedum en op de 2e dag van Bedum naar Delfzijl. 

Vrijwilligers zijn welkom! Doet u niet mee aan de TodN, maar wilt u wel eens meehelpen in een 

groot evenement? Meld u zich dan bij ons! 
 

De organisatie van TodN zoekt vrijwilligers voor begeleiding van allerlei soorten van activiteiten, 

zoals ondersteunen: 

- als gastheer of gastdame bij een stempelpost, 

- bij het inschrijfbureau of catering, 

- bij op- en afbouw van een activiteit, 

- meehelpen als verkeersregelaar, 

- reserve (op afroep beschikbaar). 

Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar: info@TochtomdeNoord.nl en wij nemen graag contact 

met u op. 
 

Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp 

 

Beste dorpsgenoten, 

Rond deze tijd zijn onze leden gewend  een uitnodiging te krijgen voor de 

jaarvergadering. Door ziekte en wisseling van penningmeesterschap hebben wij 

de jaarverslagen van 2011 nog niet rond. We hebben dan ook besloten de 

jaarvergadering uit te stellen tot na de zomer. We hopen dat u hiervoor begrip 

hebt. In de volgende schudzeef zullen de uitnodiging en agenda voor de 

jaarvergadering opgenomen worden.  Dit jaar willen we graag weer in de 

herfstvakantie een lichtweek organiseren. We zijn op zoek naar een leuk en origineel thema voor 

deze lichtweek. Heeft u een goed idee? Geef het dan vóór 10 juni door aan 1 van onderstaande 

bestuursleden. Het thema en programma wordt bekend gemaakt in de volgende schudzeef.  Het 

bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen bestaat op dit moment uit 4 leden. Graag zouden we een 

groter bestuur willen hebben zodat we onderling de taken beter kunnen verdelen en een actievere 

rol kunnen gaan spelen. Wilt u ons hierbij helpen? Neem dan contact op met één van de huidige 

bestuursleden. U kunt ook contact met ons opnemen als u eerst meer informatie wilt.   

Ita Homan 402267 

Miranda Bijsterveld 401507 

Rudmer Veenwijk 407002 

Janna Hulshof 402779 

Of neem contact met ons op via de mail: dorpsbelangenzk@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorpsbelangenzk@gmail.com


  

Kind in de Tweede Wereldoorlog 

 

Trijntje van Spanning-van Oosterom maakte op de dag dat zij zes jaar werd- 15 april 1945- de 

bevrijding van Zoutkamp mee. In dit artikel beschrijft zij haar belevenissen op deze 

gedenkwaardige dag en haalt zij herinneringen op aan haar jeugd tijdens de bezetting. 

 

Op 15 april 1939 ben ik in Zoutkamp geboren als dochter van Jacob van Oosterom en Christine 

Gebine Louise Weber (Tine). Mijn ouders noemden mij naar mijn grootmoeder Trijntje Maria 

Wind, eveneens geboren te Zoutkamp. Zij trouwde met Wilhelm Weber uit Ulrum. Mijn grootvader 

had daar een machinesmederij. Mijn grootmoeder Trijntje heb ik niet gekend. Zij overleed op 11 

april 1931 na een lang ziekbed. Na haar overlijden had mijn moeder veel contact met haar 

grootmoeder Jacomina Wind-Kars die was getrouwd met Harmannus Klaas Wind. 

Jacomina is 1 juni 1936 overleden. Mijn ouders voegden voor mij aan de namen Trijntje Maria de 

naam Jacomina toe. 

 

Oudste herinneringen 

Mijn moeder vertelde me dat ik, toen in de meidagen van 1940 de vliegtuigen overvlogen, me 

instinctief tegen de grond drukte. De eerste herinnering die ik aan de oorlogstijd heb is het bezoek 

dat ik met mijn moeder bracht aan de restanten van een neergeschoten vliegtuig tussen Zoutkamp 

en Vierhuizen. Dat gebeurde in de nacht van 20 op 21 juni 1942. Ik zat in een wandelwagen. We 

zagen de smeulende resten van het vliegtuig liggen. Ik herinner me dat mijn moeder erg onder de 

indruk was. Toen ik iets ouder was had ik een soortgelijke ervaring. Mijn vader was timmerman. In 

zijn werkplaats lag op de schaafbank een stuk metaal dat in de tuin terecht was gekomen toen er in 

de binnenhaven een vliegtuig was neergekomen. Ik liep met een boog om dat stuk metaal heen. Net 

alsof er een soort magische kracht van uit ging.  

 

Schuilkelder 

Mijn vader had in de tuin een schuilkelder gemaakt. Volgens mij bestaande uit grote betonnen 

ringen. Daar was een laag aarde overheen gelegd. Niet alleen ons gezin, maar ook buren konden in 

die schuilkelder komen. Zo nu en dan hebben we inderdaad in de schuilkelder gezeten. Ik vond het 

angstig. Op het moment dat het echt nodig was: 15 april 1945, durfden mijn ouders niet naar de 

schuilkelder te gaan omdat er Duitsers gesignaleerd waren bij de dijk langs het Reitdiep. Wij 

hadden toen als schuilplaats de kelder in het huis waar nu Roelf Nienhuis woont: Churchillweg 6 

Door het kelderraam hadden we uitzicht op het Bakkersplein waar de tanks van onze bevrijders 

stonden. Mijn moeder wilde niet dat haar jongere broer - mijn oom Broer Weber- dicht bij het 

raampje ging staan. Mijn oom was minder bang voor het gevaar. Hij had meer van de oorlog 

meegemaakt dan de meeste mensen in Zoutkamp. Tijdens de meidagen van 1940 was hij als 

motorordonnans in Den Haag gelegerd. Na enige tijd in de schuilkelder te hebben doorgebracht 

werd de situatie veilig geacht. Wij gingen naar buiten. Er was vrede! Het moet een fantastische dag 

geweest zijn! Vorig jaar zag ik dat het kelderraam niet meer in het huis aanwezig is. 

 

Voedsel en kleding 

Naarmate de bezetting langer duurde werd het steeds lastiger om aan goede voeding en kleding te 

komen. In de schuur metselde mijn vader een varkenshok. De big kostte volgens het bewaard 

gebleven aankoopbewijs ƒ70,00. Slager Hendrik van der Veen heeft het gemeste varken later achter 

het huis geslacht. Het hing op een ladder. Als kind vind je zoiets niet leuk om te zien. Alles van het 

varken werd gebruikt. Dagen lang was het in huis een hele drukte. Het rook lekker naar gebraden 

vlees. Daarna werden die braadstukken geweckt. In 1943 kwam er in de schuur een geit bij. Mijn 

moeder was in verwachting van een tweede kind. Mijn vader dacht: stel je voor dat mijn vrouw te 

weinig borstvoeding heeft of dat we niet naar Friesland kunnen om melk te halen. Er zou dan 

geitenmelk voor de baby zijn. Volgens mij is dat niet nodig geweest. Op 28 augustus 1943 werd 

mijn broer Harmannus Jan geboren. Ik was toen ruim vier jaar. We hadden geen honger zoals in het 



  

Westen van Nederland. Toch moest er geïmproviseerd worden. Samen met andere mensen gingen 

we op nabij gelegen akkers aren zoeken nadat de korenschoven gebonden waren. De aren die we 

raapten werden tot meel vermalen door grootvader Weber in Ulrum. Er werd toen ook 

blauwmaanzaad verbouwd. Uit de zaaddozen kon olie geperst worden. Ook weer door grootvader 

Weber. Tabak verbouwde mijn vader op een stukje grond naast het laatste huis aan wat toen de 

Provinciale weg heette. Naast het huis van Postema. De tabaksbladeren gingen naar de fabriek van 

Niemeyer in de stad Groningen om tot tabak te worden verwerkt. De jongere broer van mijn vader, 

mijn oom Jan van Oosterom, was ook timmerman. Hij werd door de bezetter voor de keuze gesteld: 

werken voor de Duitsers of werken voor de voedselvoorziening. Hij koos voor het laatste en besloot 

te gaan vissen op de Lauwerszee. Ik heb begrepen dat het oude scheepje van zijn grootvader Jan 

Buitjes nog net te gebruiken was. Regelmatig was er vis. Er is ook eens een vat wijn opgevist.  

De wijn is onder verschillende mensen verdeeld Na de oorlog is Jan van Oosterom geen timmerman 

meer geworden. Hij bleef vissen. Vader en moeder waren altijd druk bezig in huis en tuin. In de tuin 

stond een kippenhok. Als ik me de vorm herinner zou het een schaftkeet geweest kunnen zijn. De 

kippen vond ik gezellige beesten. We kregen regelmatig een eitje. Thuis tornde vader oude kleding 

uit elkaar en moeder naaide van de lappen voor de kinderen leuke kleding. Het was in die tijd heel 

belangrijk dat je handig was met naald en draad. Ik bezit een boekje uit de oorlogstijd dat de titel 

draagt:”Nieuw van Oud”. Het is een uitgave van het weekblad “Moeder”. Wol om te breien werd 

ook steeds schaarser. Mijn ouders kochten een spinnewiel. Ze ontdekten dat mijn vader beter kon 

spinnen dan mijn moeder. Het was de kunst om een mooie dunne draad te spinnen. Daarna werden 

twee of drie draden getwijnd. Als het ware om elkaar heen gedraaid. Zo kreeg je een draad waarmee 

gebreid kon worden. Dat breien werd gedaan door moeder en twee tantes van moeder: Betje 

Nienhuis-Wind en Janna Wind. De zusters kwamen regelmatig een dagje breien. Ze kregen als het 

koud was elk een stoof om de voeten op te zetten. In de stoof zat een test met gloeiende kooltjes.  Je 

had wit garen van een schaap met een witte vacht en donker garen van de wol van een zwart schaap. 

Ook kon je wit en zwart om elkaar heen draaien. Je had dan gespikkelde wol. Daarvan kreeg ik o.a. 

een onderbroekje. Daaronder had je nog een katoenen broekje. Toch herinner ik me dat ik de broek 

van schapenwol vond prikken. 

 

Evacués  

Door oorlogshandelingen moesten veel mensen uit Limburg en Noord-Brabant vluchten. 

Op een gegeven ogenblik kregen wij vier mensen uit Gennep in huis. De familie Bertissen 

bestaande uit man, vrouw, dochter en een vriendin van de dochter. Wij noemden ze oom Hein, tante 

Paula, Truus en Tinie (Verhulst). Deze vier mensen zijn negen maanden bij ons geweest. Zij 

woonden in de voorkamer. Daar kwamen wij gewoonlijk toch alleen maar op zon- en feestdagen. 

Ik heb later wel eens gedacht dat dat voor mijn ouders best pittig is geweest dat “vreemden” op hun 

in 1938 gekochte goede stoelen zaten. Oom Hein en tante Paula sliepen in een bedstee in die kamer. 

Truus en Tinie sliepen boven op de logeerkamer. Mijn ouders hebben met de familie contact 

gehouden totdat als laatste Hein Bertissen overleed. De familie Bertissen had een bokkenwagen bij 

zich met allerlei spulletjes er in. Mijn vriendinnen en ik speelden met de bokkenwagen. Het was 

ook wel gezellig zo veel mensen in huis. De keuken werd gemeenschappelijk gebruikt. Hoe de 

afspraken waren weet ik niet meer. Wel weet ik dat ik eens in de keuken zat te kokhalzen voor een 

bordje havermout. Tante Paula heeft mij geholpen door alles door het gootgat te spoelen. 

 

Schaarste 

De geleidelijk toenemende schaarste aan goederen leidde tot vindingrijke oplossingen. Mijn vader 

ruilde een koffergrammofoon voor een klein rood fietsje. Een zogenaamd doortrappertje. De ruiling 

vond plaats in Haren.Vader moest toen met het fietsje terug naar het beginpunt waar de 

Marnedienstbus van Groningen naar Zoutkamp. Dat beginpunt heette: ”De Groene Weide”. Hij 

probeerde op het kleine fietsje te fietsen. Dat lukte maar moeilijk. Toen bood een man aan om hem 

te duwen. Dat moet een vreemd gezicht geweest zijn. Ik was waarschijnlijk drie jaar oud toen ik het 

fietsje kreeg. Ik leerde fietsen. Er zat geen rem op de fiets. Mijn vader pakte mij bij de schouder. 



  

Samen fietsten we het dorp uit naar Beukema’s  houk. Ik kon een beetje het stuur recht houden. Er 

zaten veel vogel op een net geploegde akker. Mijn vader klapte in zijn handen. Alle vogels vlogen 

op. Ik vond dat geweldig: kunnen fietsen zonder handen aan je stuur. Met dat rode fietsje ben ik 

later met mijn vader en oom Hein langs twee wachtposten Friesland ingereden. De mannen kochten 

daar melk. Opeens had ik een lekke band. Het fietsje en ik moesten toen ook op een van de twee 

herenfietsen geladen worden. Van de melk die in Friesland was gekocht werd boter gekarnd. Dat 

werd gedaan door melk in een weckglas steeds heen en weer te schudden. Zo ontstond een klont 

roomboter. Je mocht in de oorlog geen licht naar buiten laten schijnen. Ook was het verboden om 

na 20.00 uur buiten te zijn. Dat was de door de Duitsers ingestelde spertijd. Er was niet altijd 

elektrisch licht of petroleum voor de petroleumlamp. Via grootvader Weber hadden mijn ouders een 

carbidlamp gekregen. Carbid kon licht geven. Normaal werd het gebruikt bij het lassen. 

Het is nu bijna niet voor te stellen: geen elektriciteit, geen gas, geen waterleiding, geen aanvoer van 

kolen uit Limburg of turf uit Drenthe. In de keuken was een pomp met water uit de regenbak. Toen 

er vier mensen extra in huis woonden werd dat moeilijk. Daarnaast was buiten een bak waarin 

grondwater zat. Dat was niet geschikt voor consumptie. De kachel werd met oud-hout en nog 

aanwezige turf gestookt. Tot het overlijden van mijn moeder in 1993 werd de eetkamertafel 

gebruikt die mijn ouders kort voor hun trouwen in 1938 kochten. Op één hoek van de tafel was een 

nieuw stuk zeil gezet. Dit was nodig omdat ze op die plek suikerbieten hadden gesneden. Ik 

herinner mij dat moeder lekkere zoete snoepjes maakte van de suikerstroop. Er zaten korrels in. 

Waarschijnlijk een graansoort. Op 1 april 1945 ging ik naar de Lagere School. Ik was nog 5 jaar. 

Volgens een Duitse verordening mocht je per 1 april naar school als je voor 1 mei 6 jaar werd. 

Meester Boven stond er volgens mij soms alleen voor om de leerlingen bij toerbeurt les te geven. 

Juffrouw Snoeken was vaak wegens ziekte afwezig. Zij heeft mij als linkshandige wel onder dwang 

rechtshandig leren schrijven. Veel papier was er niet. Schrijven deden we veel met een griffel op 

een lei. Ik had een griffeldoos die ik bewaard heb. Daar hoorde ook een sponsdoosje bij. Dat is 

helaas verloren gegaan. 

 

Bevrijding en verjaardag 

Toen werd het 15 april 1945: mijn zesde verjaardag. Overal zag je vrolijke mensen. Er wapperden 

rood-wit-blauwe vlaggen die ik nog nooit had gezien. Als meisje dat die dag zes jaar geworden was 

dacht ik dat die vlaggen voor mijn verjaardag wapperden. Mijn tante,  mevrouw G.F. (Titie) van der 

Ploeg- van Oosterom, herinnert mij elk jaar op mijn verjaardag aan het vrolijke kind dat ik op 15 

april 1945 was. 

 

Trijntje van Spanning-van Oosterom 
 

Informatieavond over psoriasis 

  

De Psoriasis Vereniging Nederland verzorgt op dinsdagavond 5 juni om 20.00 uur een 

informatiebijeenkomst in het Antonius Ziekenhuis Emmeloord, Urkerweg 4, 9303 BX Emmeloord. 

De aan het Antonius Ziekenhuis verbonden dermatoloog dr. Laurens Barkema vertelt op de hem 

karakteristieke wijze over de laatste ontwikkelingen op het gebied van psoriasisbehandelingen. Hij 

wordt bijgestaan door de dermatologisch verpleegkundigen Alie Demmer en Gea Steen. Zij 

vertellen over hun ervaringen met het door de polikliniek Dermatologie ingestelde eczeem- en 

psoriasisspreekuur. Dit spreekuur wordt verzorgd door deze gespecialiseerde verpleegkundigen en 

blijkt in een grote behoefte te voorzien. Zij lichten de diagnose van de dermatoloog toe, geven 

patiënten uitvoerige instructie en geven zo nodig langere tijd intensieve begeleiding. Behalve 

voorlichting over zalftherapie en leefregels wordt ook aandacht besteed aan schaamtegevoelens en 

de invloed van stressfactoren. Ook wordt u in de gelegenheid gesteld vragen te stellen over uw 

eigen behandelmethode. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Graag aanmelden via psoriasis@online.nl of bel 0514-531506 (Hartman Feenstra). 

mailto:psoriasis@online.nl


  

KOKEN MET RIES 

Recept Zeeuwse knop 

Ingrediënten voor 6 personen 

* 500 gram patentbloem of volkoren molenmeel 

* 15 gram verse gist of 1 zakje gedroogde gist 

* 11/2 theelepel zout 

* 3dl lauw water 

* 2 theelepels basterdsuiker of honing 

* 2 eetlepels boter of olijfolie 

Bereidingswijze 

* Meng het meel met het zout in de kom. 

* Doe 3 eetlepels lauw water, de gist en de suiker of honing in een kop. 

* Giet het mengsel bij het meel en voeg de rest van het water toe. 

* Maak er een soepel deeg van en voeg zo nodig bloem toe tot het deeg van de kant loslaat. *Kneed 

het deeg 10 minuten op een met bloem bestoven werkvlak tot het soepel en glad is en niet meer 

plakt. 

* Maak er nu een bal van en leg terug in de kom. Dek af met plasticfolie of gewoon met een 

theedoek en laat het in ongeveer 1,5 uur rijzen tot de bal twee keer zo groot is. 

* Leg de bal op een met bloem bestrooid werkblad. Maak hem plat tot alle luchtbellen eruit zijn 

geslagen. Kneed het nog een keer en leg vervolgens in het ingevette broodblik. Duw het deeg 

zachtjes in de dopjes. Dek het blik af en laat het rijzen tot het tweemaal zo groot is. 

* Bak het daarna 30-40 min. Op 200 graden tot het goudbruin is.  

Hulpmiddelen 

Oven en Zeeuwseknop broodblik 

 

Simpel brood met roomboter of roomboter met hagelslag. Brood met tapenade, tonijn of een hele 

lekkere olie. Eigenlijk is alles lekker met een lekker stuk brood! 

Het brood kan je altijd een ander smaakje geven met wat verse, gehakte kruiden zoals tijm, 

rozemarijn, oregano, basilicum of met fijngestampte specerijen zoals mosterdzaad, selderijzaad, 

karwijzaad etc. Gebruik ze apart of maak een 

combinatie van verschillende kruiden. 

Wanneer het deeg de tweede keer rijst in de  

knop kan je voor die tijd al rozemarijn of tijm 

in de dopjes strooien. Zo bakken de kruiden 

mooi mee..  

 

Probeer het uit en voeg naar eigen smaak toe!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bakvorm Zeeuwse knop  



  

Programma Pinksteren 2012  

 

Vrijdag 25 mei    

16:00 uur  Opening Kermis 

19:00 - 21:00 uur Voetbalwedstrijd Oud VVSV'09 - Jong VVSV'09 

 

Zaterdag 26 mei   

09:00 - 16:00 uur Kofferbakverkoop en kinderrommelmarkt 

09:30 - 16:00 uur Bezichtiging reddingsboot Gebroeders Luden 

09:30 - 16:00 uur Bezichtiging reddingsboot Suzanne 

10:00 - 12:00 uur Jurering visserschepen 

10:00 - 14:00 uur Optreden Ben de Banjoman 

11:00 uur  Opening Kermis 

11:00 - 17:00 uur Fototentoonstelling in de Oude Kerk, Grachtstraat 

12:00 - 17:00 uur Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum 

13:00 - 17:00 uur Optredens van diverse shantykoren 

13:00 - 17:00 uur Roeiwedstrijden georganiseerd door de Brandweer 

 

Zondag 27 mei    

09:30 - 16:00 uur Bezichtiging reddingsboot Suzanne 

09:30 - 17:00 uur Bezichtiging reddingsboot Gebroeders Luden 

10:30 - 17:00 uur Creatieve markt met oude ambachten 

10:30 - 17:00 uur Visshow met diverse vissoorten 

11:00 - 17:00 uur Fototentoonstelling in de Oude Kerk, Grachtstraat 

12.30 - 14.30 uur Accordeonorkest Lucht Genoeg 

12:00 - 17:00 uur Rondvaarten ZK 4 t.b.v. het Visserijmuseum 

12:30 - 16:00 uur Garnalenpellen demonstratie 

13:00 uur  Opening Kermis 

13:00 - 16:00 uur Demonstratie nettenboeten/splitsen 

15:00 - 20:00 uur WATERPIRATEN FESTIVAL met: Burdy, Lytse Hille, Jan Johannes,  

   Stroatklinkers, Janneke de Roo, Ricky en IJssel Duo (gratis toegang) 

16:30 - 17:00 uur Visverkoop bij opbod t.b.v. het visserijmuseum 

 

Maandag 28 mei   

09:00 uur  Opening Toeristenmarkt 

09:30 - 16:00 uur Bezichtiging reddingsboot Suzanne 

10:00 uur  Opening Kermis 

10:00 uur  Rondvluchten met helikopter boven Zoutkamp 

10:00 uur  Bezichtiging reddingsboot Gebroeders Luden 

10:50 uur  Bekendmaking Koninginneschip 

11:00 - 12:00 uur Optreden Zoutkamper Smartlappenkoor 

11:00 - 17:00 uur Fototentoonstelling in de Oude Kerk, Grachtstraat 

12.00 - 15.15 uur Ainrommer Shantykoor 

13.00 - 16.00 uur Optreden Pretband uit Hoogezand op de markt e.d. 

13:00 uur  Inschepen op de vissersschepen, het binnenhalen van de Garnalenkoningin 

13:30 uur  Afvaart vissersschepen 

15:30 - 16:15 uur Ontvangst van de Garnalenkoningin met hofhouding en toespraak  

   Garnalenkoningin 

16:10 uur  Prijsuitreiking Vissersschepen 

 

En diverse programma's in de café's in Zoutkamp, kijk hiervoor naar de agenda op: 

www.pinksteren-zoutkamp.nl 
 

http://www.pinksteren-zoutkamp.nl/


  

Vakantie gastouders gezocht voor ruim 2 weken 

Europa Kinderhulp is vooral nog op zoek naar vakantie gastouders voor de kinderen van de  

kinderreis uit de Franse hoofdstad Parijs en Mechelen in Nederlandstalig België. 

De Franse kinderen komen uit de voorsteden van Parijs waar zij in woonblokken leven. Deze 

voorsteden zijn te onveilig om buiten te spelen en het woord vakantie kennen zij alleen van horen 

zeggen. Omdat deze kinderreizen al op 7 en 9 juli aankomen is het moeilijk om gastouders te 

vinden. De kinderen in onze regio moeten dan nog zo’n 2 weken naar school. Ouders die geen 

kinderen meer in huis hebben, kunnen in dit geval uitkomst bieden. Zij beschikken mogelijk over 

tijd en hebben de nodige ervaring. Jong, oud, gehuwd, samenwonend of alleenstaand, iedereen komt 

in principe in aanmerking om voor ruim 2 weken, gastouder te worden voor een kind die om welke 

reden dan ook als “kwetsbaar” is aan te merken. Een kind dat alleen maar van een vakantie heeft 

kunnen dromen, die alleen problemen heeft gekend, die altijd te veel is, die gewend is te vluchten 

als er drank in zicht komt, die niet meer huilt na een paar klappen etc. En er zijn meer kinderen dan 

u waarschijnlijk kunt vermoeden die dit soort dingen dagelijks meemaken. Kinderen waarvan de 

leefomstandigheden weinig hoop geeft voor de toekomst. U kunt hier iets aan doen door hen te 

laten beleven dat er, ook voor hen, een ander leven mogelijk is. Zij hebben echter een voorbeeld 

nodig. Europa Kinderhulp stelt u in staat om uw hart eens te laten spreken en daadwerkelijk iets 

voor een “kwetsbaar” kind te doen. Dit hoeft niet veel te kosten. Frisse lucht, liefde, aandacht, een 

bed om in te slapen en een extra bordje op tafel is al genoeg. U kunt deze kinderen een 

onvergetelijke vakantie geven. Het betreft kinderen van 5 tot 12 jaar met de mogelijkheid om ze 

terug te vragen (zolang dit nodig is) tot hun 16e. Naast deze 2 reizen is er nog een reis uit Frankrijk 

en kinderen uit Nederland en Duitsland, ook voor hen zijn nog vakantie gastouders nodig. Tijdens 

de vakantie staat u er niet alleen voor, elke reis heeft 2 coördinatoren die 24 uur per dag bereikbaar 

zijn. Voor opgave kunt u bellen met fam. Van Den Berghe, telefoon 0598-416369 
Data kinderreizen: Frankrijk:    7 juli – 27 juli en 21 juli – 11 augustus; België          9 juli -  27 juli  Nederland: 23 juli 

– 10 augustus; Duitsland   23 juli – 10 augustus 

 

 

 

 

 
 

 

 


