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Colofon 

Redactie 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Penningmeester 
 
 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 28 maart 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 19 maart 
 
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 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
  
 
 
 
Bankrelatie 
Rekeningnummer 33.52.13.170, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2014: 

 
Eenmalig 1/1 A4 € 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 februari   Wim Mollema over de Boderieder    in het ontmoetingspunt 

1 en 8 maart   Toneeluitvoering Dukdalf    Zie elders deze schudzeef 

19 maart   Dhr. Westers vertelt over het geleidefonds   in het ontmoetingspunt 

20 maart   Vrijwilligers/donateursavond    Oude kerk 

26 maart  Middagje schilderen met Annette Toxopeus  in het ontmoetingspunt 

13 april   Oude kerk Shantykoor de Waddenwichter  Oude kerk 

26 april   Rommelmarkt      Grachtstraat 

17 mei   Zeskamp      Ijsbaan 

 

Voorwoord 

 

Beste dorpsgenoten, voor u ligt de eerste Schudzeef van 2014. Vandaag bereikte ons het 

schokkende nieuws over het faillissement van Heiploeg. Veel mensen zijn geschrokken, de een mag 

blijven de ander krijgt ontslag. Het is allemaal heel vervelend en we wensen iedereen veel succes en 

sterkte. Helaas heeft Anouk Bakker afscheid genomen van de redactie van de Schudzeef. Ze heeft 

het ontzettend druk met vrijwilligerswerk voor het Visserijmuseum. We wensen haar veel succes. 

Mocht iemand interesse hebben om in de redactie plaats te nemen vernemen wij dat natuurlijk 

graag. We hebben afgelopen jaar geprobeerd om een makkelijker leesbaar blad te maken. Zo is er 

een ander lettertype en is er meer ruimte tussen de tekst en de diverse stukjes. We wensen u veel 

leesplezier en denkt u ook in 2014 om de kopij? 

Groet, de redactie. 

 

Smartlappenkoor 

 

Dag Zoutkampers, al duurt het nog even het Smartlappenkoor van Zoutkamp gaat zich weer 

opwarmen voor Pinksteren 2014. Wil je me zingen er is nog een enkele plaats vrij, vooral mensen 

met een hoge stem, zowel enkele dames als heren. We oefenen vrijdags avonds van half acht tot 

half tien en het is er gezellig,vanaf half februari tot Pinksteren. Voor info kun je contact op nemen 

met Bauke Visser of Jenne Mollema. 

 

Te koop 

 

Fiets, merk Alpina Girlpower voor de leeftijd van 9-12 jaar.  

Inlichtingen bij LH Zwart, Julianastraat 37, 401590 
 

Activiteiten in Het Ontmoetingspunt t/m maart 2014 

 

februari en maart  

Koffie drinken van maandag t/m donderdag. U bent welkom van 9.30 tot 11.00 uur. 

Elke 2
e
 maandag van de maand kaarten maken, aanvang 13.30.  

Eettafel, laatste woensdag van de maand, aanvang 12.00 uur . Kosten € 8.00 incl. 2 consumpties. 

Opgeven bij Trijn Zijlstra, 402153 of  Baukje Zwart, 401590 

Natuurlijk kunt u ook altijd even langskomen in Het Ontmoetingspunt in de Noorderschans. 

 

21 februari Wim Mollema komt met foto’s en verhalen over de Boderieder. 

19 maart   Dhr Westers en zijn geleidehond komen vertellen over het blindengeleidehonden fonds. 

26 maart   Middagje schilderen met Annette Toxopeus.  

 

 

 

 



  

Hallo dorpsgenoten 

 

Graag willen wij iedereen bedanken die zich hebben ingezet om van Zoutkamp bij kerstlicht een 

succes te maken. Zonder uw inzet en enthousiasme was het niet zo'n groot succes. Onze hartelijke 

dank hiervoor. Jannie en Karin. 

 

 

Dames, bent u uw man of vriend moe, kom dan naar Bouke toe. 

 

Marcel Hensema gaf op het einde van de voorstelling een aansteker aan alle dames 

in de kerk met de bovenstaande tekst. Bouke was een van de personen die Marcel 

imiteerde. Bouke was op zoek naar de echte liefde en hij vond deze liefde op het 

eind bij Anneke 2… 

Marcel Hensema heeft verteld over zijn jeugd in Hoogezand, waar zijn ouders een 

kroeg hadden en  hoe de liedjes van Ede Staal daarin een rol hebben gespeeld. Veel van de bekende 

nummers van Ede Staal waren verweven in het 

leven van Marcel, zo als dat bij velen het geval is.  

Het was vaak zeer herkenbaar en soms ontroerend 

maar bovenal heel veel humor.   

 

De middagvoorstelling was binnen een week 

uitverkocht en daarom was er besloten nog een 

tweede voorstelling te organiseren in de avond. 

Beide voorstellingen waren uitverkocht, dit was 

voor de activiteitencommissie boven verwachting! 

De mensen kwamen van heinde en verre en volgens 

ons heeft iedereen ontzettend genoten.   

 

Het voorlopige programma van 2014 is: 

 

Donderdag 20 maart 2014 

 

Van 20:00 tot 21:00 uur 

Donateur en vrijwilligersavond 

Thema: Hoe houden wij de voeten droog? 

Een interessant onderwerp waar wij allemaal mee te maken hebben. 

 

Zondag 13 april 2014 

 

Van 15:00 tot 17:00 uur 

Shantykoor de Waddenwichter 

Entree: € 5,- 

Het repertoire bestaat uit een scala aan nationale en internationale shantyliedjes, werkliedjes en 

liedjes die anderzijds te maken hebben met de zee en het zeemansleven. 

 

 

Alle inkomsten van Stichting Oude Kerk Zoutkamp (buiten verhuur en de activiteiten om) dienen te 

komen uit giften en de vaste donateurs (Kammeroaden Olle Kerk).  Wilt  u graag Stichting Oude 

Kerk Zoutkamp steunen met een gift of wilt u donateur worden? Meld u dan aan via:  

www.oudekerkzoutkamp.nl/de-stichting 

 

 

http://www.oudekerkzoutkamp.nl/de-stichting


  

 

Zeskamp 

 

Vorig jaar heeft Niekerk een zeskamp georganiseerd voor de voormalige gemeente Ulrum. Dit jaar 

zal het in Zoutkamp zijn op 17 mei en het word georganiseerd door het bestuur van de ijsbaan. Er 

moet van ieder dorp een team komen van zes personen 4 heren en 2 dames. Dus wil je meedoen 

geef je dan op, mocht het team compleet zijn dan kun je ook opgeven als vrijwilliger. Opgave bij 

Jan van Dijken tel 571149 

 

Bedankje 

 

Ik wil graag iedereen bedanken die – op welke wijze dan ook – belangstelling heeft getoond bij 

mijn afscheid van de Ichthusschool in Zoutkamp.  De vele kaarten, telefoontjes, handdrukken en 

cadeaus hebben er voor gezorgd dat ik met warme gevoelens terug kan kijken naar mijn werkzame 

periode van ruim 41 jaar aan de school. 

Nogmaals dank voor alle goede wensen en reacties.    Jan R. van der Merk 

 

Rommelmarkt 

 

De rommelmarkt zal dit jaar zijn op zaterdag 26 april van 10.00 tot 15.00 uur. Iedereen die een 

plekje wil op de rommelmarkt kan zich opgeven bij Jannie Knol tel: 571149.  Groet Sylvia en 

Jannie. 

 

 

Uitvoering Toneelvereniging Dukdalf 

 

De uitvoeringen van Toneelvereniging Dukdalf staan er weer aan te komen.  Er wordt al wekenlang 

intensief en met veel plezier gerepeteerd om weer een leuke,  spannende en gezellige klucht op de 

planken te zetten! Daarvoor willen we u natuurlijk weer uitnodigen! 

 

Na het grote succes vorig jaar staat ook dit seizoen weer een middagvoorstelling op het programma. 

De geplande data zijn: 

  

                                    * zaterdag 1 maart  en  zaterdag 8 maart a.s.* 

                 

De middagvoorstelling is gepland op 8 maart. Nadere informatie volgt nog. 

Maar noteert u de data alvast in uw agenda of op de kalender en .......alvast heel veel plezier!!             

  

Spelers en bestuur Toneelvereniging Dukdalf Zoutkamp.     

 

  

Kerstmarkt 

 

Het is allemaal alweer voorbij, aan de reacties te horen was iedereen positief. De mensen die hun 

spullen stonden te verkopen zowel binnen als buiten vonden het allemaal ook geslaagd. Isa 

Toxopeus heeft het juiste aantal knikkers geraden zij heeft een slagroomtaart gewonnen, nog van 

harte gefeliciteerd. Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking. Bedankt Sylvia en Jannie 

 

 

 

 

 



  

 

KNRM Lauwersoog zoekt bemanning voor de reddingboten. 
 

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) redt en 

helpt kosteloos mensen. 

Het reddingstation Lauwersoog is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar oproepbaar in geval van 

nood. Het station bestaat geheel uit vrijwilligers en heeft twee reddingboten. Met deze twee boten 

zijn we actief op de Waddenzee en het Lauwersmeer. 

Door het vertrek van bemanningsleden dreigt er vooral overdag een tekort aan opstappers te 

ontstaan. Om altijd voor een alarm uit te kunnen varen zijn we dan ook op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. 

 

We zoeken gemotiveerde mannen en vrouwen tussen de 18 en 45 jaar, die binnen een straal van 

maximaal 15 minuten rijden van Lauwersoog wonen en werken, en ook overdag beschikbaar zijn. 

Als vrijwillige redder bent  u 24 uur per dag in ' dienst'. Dit houdt in dat u d.m.v. een pieper kan 

worden opgeroepen. De vrijwilligers kunnen wel  hun beschikbaarheid aangeven. Er wordt iedere 

maandagavond geoefend van 19.00 tot 22.00 uur. 

We bieden een nuttige vrijetijdsbesteding waarbij u met modern materiaal andere mensen kunt 

helpen. Ook krijgen alle vrijwillige bemanningsleden opleidingen en trainingen op het gebied van 

veiligheid, navigatie, techniek en communicatie. 

De vrijwilligers van KNRM Lauwersoog vormen een hecht en enthousiast team en er wordt 

gezorgd voor een gezellige en veilige werkomgeving. De vaste oefenavond is op maandagavond 

van 19.00 tot 22.00 uur. 

Voor meer informatie kun u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met Jeroen Kloosterman, 

secretaris van het station: secretaris@lauwersoog.knrm.nl of 06-22464600.Aanvullende informatie 

kunt u ook vinden op de website van de KNRM: http://www.knrm.nl/werken/vrijwillige-redders/ 
 

Zoutkamp.net is terug! 

 

Na ‘slechts’ twee maand afwezigheid is de vertrouwde website Zoutkamp.net helemaal terug. De 

website is volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe frisse look. 

 
De oude website, dat sinds 2007 dienst deed, was verouderd en daardoor een makkelijke prooi voor 

hackers. Nadat we de stekker er uit hebben getrokken op 21 november 2013 zijn we direct gaan 

werken aan een nieuwe website. Als ambitieuze deadline hebben we de eerste Schudzeef van 2014 

voorgenomen. 

De nieuwe Zoutkamp.net moest professioneler, technisch goed en natuurlijk mooi en informatief 

zijn. Wij zijn er van overtuigd dat dat goed is gelukt. We hebben inhoudelijk de bezem door de site 

mailto:secretaris@lauwersoog.knrm.nl
http://www.knrm.nl/werken/vrijwillige-redders/


  

gehaald en alles is helemaal bijgewerkt. Nieuw is de evenementen kalender waar alle evenementen 

in Zoutkamp in komen te staan. Er is hard gewerkt maar toch is de website nog lang niet klaar. Er 

zijn met de vernieuwing weer een hoop ideeën geboren en daar gaan we de komende jaren mee aan 

de slag. We blijven ons natuurlijk inzetten voor een positieve en informatieve vertegenwoordiging 

op het Internet. Bezoek de website direct: www.zoutkamp.net 

Hink, Esther en Daan. 

Zeester Contact 
 
N.a.v. meningsverschillen over de teamverdeling binnen V.V.S.V.'09, de toekomst van het 

voetbalcomplex in Zoutkamp en het te voeren beleid binnen de vereniging, heeft een groep 

Zoutkampers het initiatief genomen om de voetbalclub Zeester weer op te richten m.i.v. het 

volgende voetbalseizoen. Het huidige bestuur van V.V.S.V.’09 was van plan om het sportcomplex 

in Zoutkamp binnen twee jaar te sluiten, zonder dat de leden van de vereniging hier inspraak over 

kregen.  

De bedoeling van de fusie tussen UVV en Zeester was om op een gelijkwaardige basis met elkaar 

om te gaan. Dit bleek bij VVSV’09 helaas niet meer mogelijk. 

 

Uit onze berekening bleek dat het financieel best mogelijk is om het complex hier open te houden. 

Behalve enkele senioren teams voetbalt er momenteel veel jeugd uit Zoutkamp en het zou onnodig 

zijn om dit allemaal te laten verdwijnen uit ons dorp. Als het hier eenmaal weg is komt het nooit 

meer terug !! 

Vandaar dat we een inventarisatie hebben gemaakt naar wat er op dit moment mogelijk zou zijn als 

Zeester weer opgericht zou worden. Het komt er op neer dat we hier een vereniging neer kunnen 

zetten van minstens 130 voetballende leden. Dit is genoeg om een complete jeugdafdeling neer te 

zetten, naast een aantal senioren teams. Juist de hoeveelheid jeugd die Zeester heeft, biedt de 

vereniging toekomst. Net als vóór de fusie kunnen we nu of in de toekomst eventueel ook nog 

samenwerking zoeken met naburige voetbalverenigingen, mocht dit bij sommige teams nodig zijn.  

Uitgaande van de berekeningen van de gemeente de Marne krijgt het dorp Zoutkamp de komende 

10 jaar te maken met een 10% krimp van de schoolgaande kinderen.. Daarmee is de 

bevolkingskrimp hier lager dan in omliggende dorpen en ook voor de voetbalvereniging geen 

onoverkomelijk probleem.  

Het tegengaan van krimp bereik je ons inziens juist door het in stand houden of zelfs verbeteren van 

de voorzieningen in je dorp. Het behouden van een eigen sportcomplex hoort hier bij. Behalve het 

in stand houden van sportpark Toerkamp zijn we ook van plan om na de oprichting van VVZeester 

weer te gaan investeren in het complex.  

In het verleden is in Zoutkamp telkens gebleken dat er i.s.m. enthousiaste vrijwilligers, het 

bedrijfsleven en instanties veel kan worden bereikt. Meer informatie over de nieuw op te richten 

vereniging kunt u vinden op onze website: www.vvzeester.nl 

 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de gemeente en de KNVB geweest en is er een 

oprichtingsbestuur gevormd. Daarnaast is er ook een activiteitencommissie opgericht. Aan de 

statuten en het huishoudelijk reglement wordt inmiddels gewerkt door een speciaal hiervoor in het 

leven geroepen werkgroep. Op dit moment werken we toe naar de oprichtingsvergadering. 

Daarvoor moeten we o.a. de statuten gereed hebben. De werkgroep is daar al ver mee gevorderd.  

De overschrijvingen naar de nieuwe vereniging zullen we in 1 keer tegelijk gaan regelen. Dit kan 

uiteraard pas nadat de vereniging VV Zeester weer officieel is opgericht.  

 

U kunt zich aanmelden als lid, vrijwilliger, sponsor of donateur van Zeester door een e-mail te 

sturen naar: info@vvzeester.nl, of door u aan te melden bij één van de bestuursleden. 

 

Tot binnenkort: Oprichtingsbestuur VVZeester; Michel, Andries, Sjoerd, Sietse, Alfred en Edo.  

  

http://www.zoutkamp.net/


  

Europa Kinderhulp regio Groningen in 2014 40 jaar 

 

De Stichting Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie zonder 

winstoogmerk en bestaat geheel uit vrijwilligers. Er zijn geen betaalde 

krachten. De Stichting is in 1961 opgericht en is sinds 1973 actief in de 

noordelijke provincies. Vanaf 1974 is Groningen een zelfstandige regio. 

 

In de afgelopen jaren hebben veel “kwetsbare” kinderen kunnen genieten van een zomervakantie bij 

gastouders in onze provincie, een ervaring die hen niet kan worden afgenomen.  

De vakantiekinderen komen uit gezinnen waar sociale en/of financiele problemen zijn. De ouder(s) 

houden wel van hun kinderen maar zijn niet in staat om ze die verzorging, aandacht en liefde te 

geven die zij nodig hebben. Ook zijn er kinderen die in een tehuis verblijven.  

 

Al deze kinderen zijn gebaat met een periode van geborgenheid, aandacht en liefde. Een periode dat 

ze 3 keer per dag te eten krijgen en een veilig bedje om in te slapen. Voor hen is het belangrijk dat 

zij de problemen van thuis kunnen vergeten en ongedwongen kind kunnen zijn.  

 

Dure uitstapjes worden zeker niet van de vakantie gastouders verwacht, gewoon meedraaien in het 

gezin. Dit is voor hen een voorbeeld om mee terug te nemen. 

 

Mocht uw belangstelling zijn gewekt, weet dan dat u er tijdens de vakantieperiode niet alleen voor 

staat. De twee coördinatoren van de kinderreis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar 

om u bij te staan. 

 

In de provincie Groningen komen kinderen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. 

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met Mevr. A. van der Ploeg, telefoon 0594-614299 of van 

dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur met het landelijke secretariaat telefoon 0118-627974. 

Ook kunt u kijken op de site www.europakinderhulp.nl, daar staan ook de data van de kinderreizen 

in 2014 vermeld.  

 

 

 

 

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp 
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 
 
We kijken terug op een geslaagde uitvoering van het project Glorious Noël 
op zondag 22 december. In een uitverkochte loods van Loonbedrijf 
Geertsema hebben zo’n 500 mensen genoten van de uitvoering van 
Glorious Noël door Gospelgroep Young Spirit. Foto’s hiervan staan op de 

website. Ook de andere diensten rond Kerst waren fijn om met elkaar te vieren. 
 
16 maart is er een JEUGDDIENST in de Nieuwe Kerk, aanvang 11.00 uur. De jeugd heeft 
hiervoor zelf het thema aangedragen, nl. ’ Vriendschap’ en werkt de dienst ook verder uit samen 
met ds. H.F. de Vries, die deze dienst ook voorgaat. Het belooft een bijzondere dienst te worden. 
Meer informatie vindt u tegen die tijd op de website. 
 
Alle kerkdiensten en actuele informatie vindt u op www.pgzoutkamp.nl. Ook kunt u thuis via de 
website de diensten meeluisteren, maar natuurlijk geldt: jong en oud zijn van harte welkom in de 
kerk!  

 

 

 

 

http://www.europakinderhulp.nl/
http://www.pgzoutkamp.nl/


  

Bericht van De Zonnebloem 

 

Wij zijn al weer druk bezig om ons jaarprogramma te organiseren. Er staan weer leuke uitstapjes op 

het programma. Bezoek aan Paleis het Loo, Dierentuin Emmen, Gezellige middag, artiestenmiddag 

en nog enkele andere leuke activiteiten. Genoeg om je misschien aan te melden als vrijwilliger of 

als gast om ook eens mee te gaan. Afgelopen jaar was er weer de trekking van onze loterij. 

Er zijn in onze gemeente een paar prijzen gevallen. 

 

Zonnebloem afd. de Marne   Contactpersoon B.Bottema  0595481683 

 

Oproep van de Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 

 

Vorig jaar tijdens de Pinksterfeesten heeft de Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp in de Oude Kerk 

een expositie gehouden over Koninginnejurken. Deze expositie heeft veel bezoekers getrokken en 

de reacties waren zeer enthousiast. Daarom wil de Stichting in 2014 hieraan een vervolg geven. Er 

is gekozen voor het thema “Koninginneschepen”. De eerste overleggen zijn inmiddels gevoerd. Uit 

deze overleggen moet ook blijken of de expositie na de Pinksterfeesten kan worden voortgezet 

(bijvoorbeeld in het Visserijmuseum).  

Waar we op dit moment tegenaan lopen is een goed overzicht van alle “Koninginneschepen”. Er 

zijn door de jaren heen heel wat geweest. Verder zijn we op zoek naar geschikt materiaal voor de 

expositie. Daarom doen we een beroep op de inwoners van Zoutkamp e.o. Heeft u materiaal / 

informatie die wij kunnen gebruiken voor de expositie dan kunt u dit kenbaar maken bij Aagtje van 

der Veen. Telefoonnummer; 0595-402146 of via het emailadres: johanengerie@planet.nl  

 

Pieter Hoekstra 

Secretaris Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 

Tel: 06-52398677 

 

Speeltuinvereniging De Regenboog zoekt nieuwe bestuursleden 

 

Oproep nieuwe bestuursleden: een aantal van de huidige bestuursleden is om diverse redenen niet 

meer in staat om actief deel te nemen in het bestuur van de vereniging. Om het voortbestaan van de 

speeltuin te kunnen garanderen hebben we dringend enkele nieuwe bestuursleden nodig. Hierbij dus 

een dringende oproep om je aan te melden als bestuurslid. Uiteraard zijn de huidige bestuursleden 

bereid de nieuwe met raad en daad bij te staan. 

 

Dus ouders van jonge kinderen: neem uw verantwoordelijkheid en meld u aan bij een van de 

bestuursleden. In het geval er geen aanmeldingen komen is er een reële kans dat de vereniging 

helaas moet ophouden te bestaan.De huidige bestuursleden zijn graag bereid u aanvullende 

informatie te verstrekken.  

 

Het bestuur: 

Frederike van Oosterom, Ebel Rispens, Marianne Veltman, Koen Loonstra, Hans Noordhof  

 

Eindejaarsactie 

 

De eindejaarsactie was weer een enorm succes, we hebben leuke reacties gehad. De ondernemers 

van de eindejaarsactie wensen de winnaars veel plezier met hun prijs. Deelnemende bedrijven zijn: 

Kado & Zo, bakkerij Zilte Bries, Spar Bergstra, Hair2Hair, Dermacare, bloemist Bloem, 

voetverzorging de Marne, slagerij Knol, cafetaria t’Centrum, palingrokerij Postma en drogisterij 

Zoutkamp. 

 



  

Brandweer verslag  2013                                       
 

Hallo Zoutkampers, hier is weer een verslag van het brandweerkorps over het jaar 

2013. Er is het afgelopen jaar weer heel wat gebeurd. Allereerst wil ik jullie even 

melden dat ik (ondergetekende) besloten heb na tien jaar ploegchef van ons korps 

het commando over te dragen aan een goede opvolger, namelijk Peter Postma. Ik 

heb dit met veel toewijding en plezier de afgelopen tien jaar vervuld. In 1985 ben 

ik bij de vrijwillige brandweer in dienst getreden en ben momenteel met mijn dertigste jaar bezig. 

De laatste jaren van mijn dienst ben ik weer gewoon brandweerman / bevelvoerder. Het afgelopen 

jaar is er weer veel gebeurt, natuurlijk veel oefenen en ook weer de nodige uitrukken. Er zijn 

verschillende uitrukken geweest het afgelopen jaar en ik zal een aantal uitrukken benoemen.  

 

Oud & Nieuw 

We begonnen met Oud & Nieuw 2012/2013 twee uitrukken, één in Zoutkamp en één in Ulrum. Er 

is in de loop der jaren aardig wat veranderd. Toen ik in 1986/1987 mijn eerste Oud & Nieuw dienst 

meemaakte waren we de hele avond, en een groot gedeelte van de nacht, bezig om verschillende 

straatbrandjes te blussen. Het was best gezellig met elkaar en de omstanders, we kregen dan hier en 

daar ook wel een borrel aangeboden. Soms kwamen we in een “vijandige”situatie terecht en begon 

men ons te bekogelen met vuurwerk. Wat men niet in de gaten had is dat er sommige winkeliers in 

de dorpen doodsangsten uitstonden omdat hun winkelramen wel heel erg heet werden. Wij kwamen 

niet om hun plezier te vergallen maar om de winkels/huizen te beschermen.  

 

Ik kan mij ook herinneren dat wij een keer op Oud & Nieuw aankwamen bij de muziektempel in 

Ulrum. Er had toen net iemand in brand gestaan, deze persoon was zo slim om benzine, uit een 

jerrycan, op het vuur te gooien. Het vuur sloeg terug de jerrycan in, paniek natuurlijk, deze persoon 

hebben we toen gelijk bij iemand onder de douche gezet en direct de ambulance gewaarschuwd.  

 

Ook kan ik mij een leuke anekdote herinneren over Oud & Nieuw in Houwerzijl. We zijn daar al 

een aantal keren eerder geweest die avond en stonden daar even te praten bij het vuur. Op een 

gegeven moment komt er een jongen aan met een rugzak vol vuurwerk. Hij was druk bezig met 

vuurwerk afsteken toen er een vonk, van een ander stuk vuurwerk, in zijn rugzak viel. Hij had eerst 

niets in de gaten maar toen er in zijn rugzak van alles gebeurde wist hij niet hoe snel hij dat ding 

van zijn schouders af moest gooien.  

 

Over het algemeen is het vaak wel goed te doen zo’n Oud & Nieuw dienst draaien. Tegenwoordig 

wordt het aantal uitrukken wel wat minder. Als er nu een melding binnenkomt van een straatbrand 

dan gaat eerst de politie polshoogte nemen. Als die vinden dat het te gevaarlijk wordt of overlast 

oplevert, dan worden wij gealarmeerd. Het kan ook voorkomen dat de alarmcentrale, aan de hand 

van de melding, ons direct oppiept. 

 

11 januari 

Verder met de uitrukken van het afgelopen jaar. Op 11 januari kregen we vroeg in de morgen de 

melding ‘Een koe in de gierput.’ op een boerderij nabij Krabberburen. Nou, dat werd dus een 

“stront put” daar stonden we niet om te springen maar ook dat soort calamiteiten kunnen we 

tegenkomen. Wat bleek nou, de boer zijn koeien waren die nacht allemaal uitgebroken. Hij had de 

meesten weer terug weten te halen maar één lag in de gierput. Deze was door een plaat gezakt die 

op de gierput lag. De koe zat aardig klem dus hebben we één van ons in een dry-suit gehesen. Die is 

bij die koe in de put geklommen om een hijsband om de koe te leggen. Zo’n beest werkt natuurlijk 

nooit mee maar na een aantal pogingen is het uiteindelijk toch gelukt. Eenmaal vast in de hijsband 

is de koe er met een verreiker (heftruck) uit gehesen, missie geslaagd. Alles weer schoongespoten 

en terug naar de kazerne. Toen ik een dag later in de kazerne kwam stonk alles nog steeds naar 

koeien stront. 



  

6 maart 

Op 6 maart kregen we in de morgen een melding voor assistentie van het korps Anjum bij een 

boerderijbrand in Engwierum. Zo komen we steeds verder Friesland in. Het was een redelijke 

boerderijbrand maar zoals vaak bij dat soort branden veel schade. We hebben wel samen het 

woonhuis kunnen sparen. Later die dag kregen we een melding van een gaslek in Ulrum, een 

klassiek geval. De bewoner was bezig om een paal in de grond te slaan, met als gevolg dat hij deze 

dwars door een 110 mm buis had geslagen. Daar gaat een beetje meer gas doorheen dan onze 

huisaansluiting. Een gevaarlijke situatie, wij kunnen vaak niks anders doen dan de omgeving 

“veilig”stellen en wachten op Enexis. Gelukkig was die snel ter plaatse en heeft het lek kunnen 

dichten. 

 

7 mei 
Op 7 mei kregen we een automatisch brandmelding van de Asingahof in Ulrum. Meestal zeggen we 

dan: Zal wel weer een Ol strieder mit zien sigoar onder rookmelder zit’n. Maar het bleek loos alarm 

te zijn. Dat was tevens de laatste melding van de Asingahof. Zoals we allemaal weten is dit tehuis 

even later gesloten en is het ook al gesloopt, jammer.  

 

22 mei 

Op 22 mei net na Pinksteren hadden we een speciale uitruk. Er was namelijk een brandweervoertuig 

van de bosbrandweer, die altijd met het pinksterkamp in het oefenterrein aanwezig is, naast de 

N361 gekomen en in het water van de vlinderbalg gereden. Toen de geruchtenstroom via de 

multimedia op gang kwam en ook de eerste foto’s binnenkwamen leek het erop dat onze oude 548 

Mercedes daar op zijn kop in het water lag. (De bosbrandweer heeft deze namelijk in 2009 

overgenomen). Maar dat bleek niet zo, het was een ladderwagen. Gelukkig had de bestuurder, die 

alleen in het voertuig zat, alleen lichte verwondingen opgelopen. 

 

7 juni 

Op 7 juni kregen we een melding dat er een scootmobiel in de sloot lag aan de Panserweg. Later 

bleek dat naast het fietspad in de sloot, een vrouw van rond de 90 jaar al bijna een half uur in de 

sloot had gelegen. Ze was naast het betonpad gekomen en toen in de sloot gereden. Doordat het 

onkruid erg hoog stond was ze vanaf de weg moeilijk te zien. Gelukkig kwam er iemand langs die 

de hulpdiensten gewaarschuwd heeft. Hoewel geschrokken en nat is de oude vrouw er goed vanaf 

gekomen. Even later is de vrouw nog bij ons in de kazerne geweest om ons te bedanken met gebak. 

 

17 juli 

Op 17 juli werden we rond 04:00 uur opgepiept met de melding dat er iemand aan boord van een 

zeilboot een ongeluk had gehad. Dus een uitruk met onze boot. Terwijl wij onze boot te water lieten 

aan de Zoutkamperril kwam de ambulance ook ter plaatse. De ambulance broeders vaarden met ons 

mee naar het slachtoffer. Daar bleek dat de man na het pissen over de reling, weer terug is gelopen 

en daarna is gestruikeld en door het luik in zijn boot is gevallen. Hij klaagde over rug en nek 

klachten. Samen met de ambulance broeders is de man aan land gebracht en hij is vervolgens 

afgevoerd naar ziekenhuis. 

 

28 oktober 

Op 28 oktober raasde er een storm over ons gebied. We hebben met de ploeg voor zover mogelijk 

geholpen waar we konden, dat varieerde van verwijderen van bomen die over de wegen waren 

gewaaid tot het provisorisch dichtmaken van daken. 

 

Vervolgens kregen we op 5 december weer een storm over ons heen, met als gevolg een 

omgewaaide boom aan de Panserweg nabij de ijsbaan en een afgewaaid dak aan de Beatrixstraat. 

Ook hier weer een hoop afgewaaide dakpannen die veel schade hebben veroorzaakt aan auto’s en 

ramen. 



  

Oefeningen 

We hebben natuurlijk ook veel oefeningen gedaan. Wij onderscheiden ons van de meeste vrijwillige 

korpsen. We oefenen twee keer in de maand en hebben er namelijk wat speciale dingen bij. Wij 

hebben als brandweer Zoutkamp het defensie oefenterrein en het natuurgebied erbij. Om die 

gebieden goed door te komen hebben we een 4x4 tankautospuit. Ook daarmee moet geoefend 

worden om kennis van het verzorgingsgebied te krijgen.  

 

Verder hebben we een boot met alle benodigde apparatuur, daar moet ook regelmatig mee geoefend 

worden. En ook om deze tijd zitten we op het water. Het is dan mooi vroeg donker en dat is ideaal 

om te oefenen met het navigatie apparatuur. Tevens oefenen we met de KNRM en hebben we ook 

al jaren een waarschuwing- en verkenningsteam, kort gezegd WVD. De WVD meet bij 

bijvoorbeeld een ongeval gevaarlijke stoffen of een grote brand, ook die oefenen een aantal keren 

per jaar hun taken  

 

Verder wordt er ieder jaar twee keer realistisch geoefend in Wijster en Heerenveen. Ook oefenen 

we elk jaar een hele zaterdag, samen met twee teams van de ambulance en duikers uit de stad. 

Kortom genoeg te doen met deze enthousiaste en leergierige groep vrijwilligers. 

 

Ol Strieders 

Ook een jaarlijks terugkerend evenement is onze ‘Ol Strieders’ dag. We nodigen dan op een 

zaterdagmiddag alle oud brandweermannen en brandweervrouwen uit om een gezellige middag te 

hebben. Ook dit jaar kwamen er weer een nuver aantal opdagen. We zijn dit jaar met de Ol Strieders 

het oefenterrein in geweest, daar konden ze allemaal even terreinrijden. Groot rijbewijs of niet, het 

maakt niet uit, tis ja toch eigen terrein. Ze vonden het weer prachtig en eenmaal terug in de kazerne, 

om een uur of vijf, nog even een borreltje en dan komen de verhalen over ‘vrouger’ los. Mooi man 

om de Ol Strieders te zien genieten. Ze horen er dan weer even helemaal bij en de tekst: “Eenmaal 

een brandweerman/vrouw altijd een brandweerman/vrouw” is waarheid. Dat kun je wel zien, de 

meesten blijven jarenlang bij de brandweer.  

 

Er zijn vrolijke momenten maar je hebt ook weer mindere momenten, amper vier week nadat onze 

‘Ol Strieder’ Onno de Boer nog zo genoten had van die middag  kreeg ik het bericht dat hij was 

overleden. Ook ons oud brandweerman en oud ploegchef Fre de Boer is na een ziekte overleden. 

We zijn met een delegatie naar beide herdenkingen geweest en wij wensen de families sterkte toe. 

 

Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio, dat is nu onze nieuwe baas. Wij zijn sinds 01-01-2014 niet meer in dienst van 

de Gemeente de Marne maar van de Veiligheidsregio Groningen. Dit alles in opdracht van onze 

minister en gebeurt in heel Nederland. Is dit een verbetering? Ik weet het niet, de tijd moet het 

leren. In heel veel gevallen zal het beter zijn maar het heeft ook zijn consequenties. In elk geval, als 

je 112 belt, dan blijven wij komen en ook voor andere activiteiten zijn wij bereid om ons dorp te 

ondersteunen. 

 

Rest mij om afscheid te nemen als ploegchef van het korps Zoutkamp en het stokje over te dragen 

aan Peter Postma. Ook bedank ik de super gemotiveerde groep brandweermannen voor hun inzet 

het afgelopen jaar en natuurlijk niet te vergeten de dames van deze vrijwilligers die natuurlijk ook 

hun steentje hebben bijgedragen. 

 

Namens het vrijwillige brandweer korps Zoutkamp 

Hans Abbas 

 

 

 



  

Uitrukoverzicht 2012 / 2013 

Datum Plaats Calamiteit 

31-dec-12 Zoutkamp buitenbrand , oud / nieuw 

31-dec-12 Ulrum buitenbrand , oud / nieuw 

3-jan-13 Ulrum afvalbrand / straatbrand, Leensterweg / Noorderstraat 

11-jan-13 Munnekezijl Koe in gierput, ( Krabburen) 

15-jan-13 Lauwerzijl prio 1 woningbrand stadsweg 70, zelf geblust, nacontrole en ventileren 

25-jan-13 Houwerzijl Schoorsteenbrand  Hoofdstraat 34 

19-feb-13 Vierhuizen Ongeval , auto / auto, kruising N388 /Menneweersterweg, Vierhuizen 

5-mrt-13 Vierhuizen  Brandgerucht camping Robersum / bleek riet verbranding 

6-mrt-13 Engwierum Boerderijbrand, ass. Korpsen Anjum / Kollum 

6-mrt-13 Ulrum Gaslek H.de Cockstraat  leiding 110 mm 

9-mrt-13 Zoutkamp Buitenbrand Julianastraat 3 

12-mrt-13 Kollumerpomp Prio 1 verkeersongeval, Foyingaweg, bleek later bestuurster al uit auto 

26-mrt-13 Zoutkamp Aut. Brandalarm Heiploeg, loos alarm, rookmelder geactiveerd door slijpwerkz. 

3-apr-13 Vierhuizen Ongeval op N361 hp. 26,0 personenauto achterop een vrachtauto gebotst 

7-mei-13 Ulrum OMS Asingahof  ( loos alarm) 

22-mei-13 Lauwersoog Ongeval N361 Ladderwagen bosbrandweer te water in Vlinderbalg 

29-mei-13 Kloosterburen OMS Oldeheem ( loos alarm) 

7-jun-13 Zoutkamp Prio 1 ongeval, oudere mevrouw met scootmobiel in de sloot naast de Panserweg 

1-jul-13 Ulrum Vogel  vast bij schoorsteen. 

5-jul-13 Kollumerpomp Woningbrand, ass. Korps Kollum 

17-jul-13 Lauwersmeer Ongeval op water, persoon uit schip gehaald en overgebracht naar ambulance 

23-7-2013 Munnekezijl Buitenbrand, kwelderweg ( berm in de brand) 

9-aug-13 Zoutkamp OMS Heiploeg, loos alarm 

4-sep-13 Zoutkamp OMS Heiploeg, loos alarm 

8-sep-13 Lauwersoog Brand gasfles op camping 

13-sep-13 Electra Paard in Reitdiep, nabij sluis, was er net weer uit bij onze aankomst 

15-sep-13 Zoutkamp PAC melding Churchillweg,vergeten pan op vuur 

27-sep-13 Zoutkamp Ongeval 2 auto,s Panserweg 

8-okt-13 Houwerzijl Schoorsteenbrand,Hollemastraat 6, ass. Hoogwerker oet Stad 

26-okt-13 Houwerzijl Schoorsteenbrand,Hoofdstraat 4, bleek later verkeerde informatie,dus loos alarm 

28-okt-13 De Marne Stormschade door gehele verzorgingsgebied 

28-okt-13 Ulrum Stormschade Marktstraat 4a 

5-dec-13 Zoutkamp Stormschade, boom over de Panserweg + div. stormschades beatrixstraat 

28-dec-13 Zoutkamp sleepboot binnenhaven, vreemde lucht / gas in machinekamer 

31-dec-13 Ulrum Oud en nieuw brand 

1-jan-14 Kollumerpomp Oud en nieuw brand 

 

Nieuw aan de Wilhelminastraat Zoutkamp! 

Op deze locatie worden door Kooi Bouw uit 

Appingedam, in opdracht van Wierden en 

Borgen, 4 levensloopbestendige woningen 

gebouwd. De 4 woningen zijn bestemd voor de 

verhuur.  De huizen, met een ruime opzet, zijn op 

de begane grond voorzien van alle noodzakelijke 

voorzieningen zoals badkamer en slaapkamer. 

Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor zowel 

senioren als starters, en kleine gezinnen. Medio 

2014 zal de oplevering van de woningen 

plaatsvinden.  

Heeft u interesse in de woningen en wilt u meer 

informatie, ga dan naar onze website www.wierdenenborgen.nl/projecten. 

http://www.wierdenenborgen.nl/projecten

