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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

 Dorpsbelangen 

 Ondernemer van het jaar 

 Pinksteren het programma 
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Colofon 

Redactie 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Penningmeester 
 
Ingrid de Graaf tel: 401281 Redactie 
  
 
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 3 juli 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 24 juni 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als 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 NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen. 

 

Advertentietarieven per 01 januari 2015: 

 
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 

 

16 mei    Kegelbaan   Bingo 

22, t/m 25 mei  Zoutkamp   Pinksterfeesten  (zie programma) 

30 mei    Sportpark Toercamp  14.00-16.00 uur Sportmarkt    

5 juni    Ontmoetingspunt  Fre Schreiber  

6 juni    Lauwersmeer   Lauwersmeermars 

9 juni    Peuterspeelzaal Pinokkio Open ochtend Pinokkio  

13 juni    Houwerzijl   Zeskamp 

22 augustus   Reitdiepskade   Zoutkamp Beleef(t) het 

 

Voorwoord 

 

Beste Zoutkampers van Nederland, voor u de pinkstereditie van de schudzeef. Het is weer een 

geweldig nummer geworden vol met nieuwtjes, informatie, het programma voor Pinksteren en 

natuurlijk weer onze jaarlijkse rubriek: “Ondernemer van het Jaar”. We hebben dit jaar een goede 

keuze kunnen maken. Een ondernemer op en top; iedereen kent hem: Proficiat Allart Bouwer. 

Natuurlijk is er weer groot feest zaterdag 16 mei en met de Pinksterdagen natuurlijk bij Gerrit 

Arkema in de Kegelbaan. Zie elders in deze schudzeef. Beste mensen wij wensen u een geweldig 

mooie Pinksterdagen met veel mooi weer. De Redactie 

 

Ondernemer van het jaar: Allart Bouwer van ZK86   

 

Op een mooie maandagmiddag stappen we het restaurant aan de Reitdiepkade binnen. Ja; ik dacht 

al… is de reactie als Allart de mooie bos bloemen ziet. Van de schudzeef? Jazeker Allart wij roepen 

je uit tot ondernemer van het jaar! Gefeliciteerd. Daarbij zegt Allart dat deze titel dan ook voor het 

personeel is want samen maken ze al 14 jaar een succes van de deurenloods en ZK 86. 

Allart startte in 2001 samen met zijn toenmalige partner in Zoutkamp. Zelf komt hij oorspronkelijk 

uit Bakkeveen. Als klein jongetje kwam hij al bij familie Mesman in het restaurant. Zijn vader 

leverde wild en gevogelte aan met de vrachtwagen. Hij zei als 12 jarige dat hij dit bedrijf in de 

toekomst ging kopen. Op zijn 16de was het familie etentje voor zijn diploma dan ook in ZK86. 

Waarop hij wederom zijn toekomstdroom uitte. 

 

In december 2000 kwam dan eindelijk dat langverwachte telefoontje van zijn vader dat het pand aan 

de Reitdiepkade te koop kwam. Al in mei 2001 was het pand in bezit van Allart. Op een dinsdag 

verhuisden ze en de volgende dag gingen ze dan ook maar gelijk open. Door de jaren heen werd er 

steeds een beetje veranderd en geïnvesteerd. Het terras, de keukenuitbreiding, vorig jaar het 

interieur van de deurenloods en dit jaar nieuwe verlichting en vloer in het restaurant. 

 

Gaandeweg veranderde ook Allarts rol in 

het bedrijf. Van fulltime chef-kok is hij 

langzaam maar zeker steeds minder gaan 

koken, om zich nu nog uitsluitend op het 

runnen van het bedrijf en het aansturen 

van het personeel te richten. Dit heeft 

hem geen windeieren gelegd want ook in 

een tijd dat gasten minder te besteden 

hebben blijft deze zaak groeien. Op een 

volle avond in de zomer draaien ze 100 

tot 120 couverts a la carte. Dit past perfect 

bij hem want volgens Allart “Moet je er 

altijd vol voor gaan!” 



  

Strandje achter de Dijk 

 

Zoals u misschien al gehoord heeft hadden wij het idee dat het leuk zou zijn dat er achter de dijk 

waar nu de windroos is een strand kwam. Wij hoorden dat er mensen waren die er al vaker mee 

bezig waren geweest, maar op een of andere manier niet verder kwamen. Daarom hadden wij zoiets 

van als we serieus genomen willen worden moeten we ook met een goeie tekening komen. 

 

Dus die hebben wij laten maken, die is bekeken/ingeleverd toen er een bijeenkomst was in de 

deurenloods. Onlangs kregen wij het bericht dat het water goedgekeurd is en dat wij het plan verder 

kunnen uitwerken. Zodra wij meer weten hoort u van ons. Hartelijke groet, Jacob Jelle Tuma en 

Janny Knol   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje 
 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, telefoontjes en app-jes ter 

gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.     Jozef en Ria Blom, Julianastraat 45 

 

Open ochtend op  peuterspeelzaal Pinokkio. 

 

Ben jij al 2 of 3 jaar en ga je nog niet naar de speelzaal? Kom dan dinsdag 9 juni gezellig met je 

mama en/of papa een uurtje kijken en spelen. Limonade/koffie en thee met wat lekkers staat voor 

jullie klaar. De ochtend is van 9.30 tot 10.30 uur. 

 

Groetjes leidsters en oudercommissie. 

 

Peuterspeelzaal Pinokkio 

Wilhelminastraat 1, Zoutkamp, tel: 0595-402070 (ma-woe-vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur) 

 

 

 

 

 



  

Bericht van de Speeltuin 

 

Hallo kinderen, ouders, opa’s & oma’s, leden& donateurs. Hebben jullie het leuk gehad 2de 

paasdag? Als bestuur kijken we terug op een drukke en gezellige ochtend.  Naast het eieren zoeken 

werd het schminken ook druk bezocht. (Miriam, Karina & Rianne, bedankt voor alle mooie 

snoetjes) Het weer was goed en Garnalenkoningin Marloes Buikema en Bloemenmeisje Ilse hebben 

de nieuwe borden onthuld.  

Kortom een gezellige dag met positieve reacties. 

 

Iedereen die een bijdrage aan deze dag heeft gedaan ontzettend bedankt!  

 

Hoe nu verder: 

 

In juli wordt de speeltuin gekeurd. We willen daarom op zaterdag 13 juni de toestellen gaan 

schilderen. Bij slecht weer die dag verzetten we de boel naar 20 juni. Voor het schilderen zoeken 

we hulp; Al is het maar voor een ochtend of een uurtje. Geef u op via de mail of facebook (of meld 

het even aan een van de bestuursleden) De speeltuin is dat weekend gesloten. 

 

Na de keuring weten we weer waar we staan, wat er nog extra moet gebeuren en welke kant we op 

kunnen met onze speeltuin.  

 

Even twee opmerkingen:  

 

Met zijn allen maken en breken we de speeltuin. Dus als u er eens langs komt en u hoort dat er te 

ruig gespeeld wordt zeg dan even wat. Vaak gaan kinderen op in hun spel en gebeuren de dingen 

niet moedwillig. We zijn allemaal lid of donateur en dragen allemaal verantwoording wat er met 

onze speeltuin gebeurt. Samen maken we er wat moois van! 

 

Donateurs en contributie 

In maart zijn onze mensen diverse keren bij u aan de deur geweest. Misschien hebben ze u 

desondanks nog gemist. Wilt u de speeltuin alsnog financieel steunen? U kunt uw contributie 

(€10,00) of donateurschap (vanaf €5,00) overmaken op  rekeningnummer NL91 RABO 0316 0550 

69.  

 

Zeer geslaagde koffieochtend op koningsdag 27 april j.l. in het ontmoetingspunt. 

  

De belangstelling was goed en de sfeer erg gezellig, er was koffie/thee met overheerlijke 

oranje slagroomsoesjes en deze lieten zich goed smaken. 

Voordat we t.v. gingen kijken was er een verrassend optreden van de dames Helder en 

Proper (Aly Vogel en Baukje Zwart), ze brachten een lied uit de oude doos ten gehore 

maar bij velen onder ons zeer bekend en het refrein werd dan ook uit volle borst meegezongen.  

met me vlaggetje, me hoedje en me toeter  ( van  het Oranjevrouwtje Corry Vonk) 

  

Hierna gingen we naar de t.v. uitzending kijken van onze koning en familie op bezoek in Dordrecht, 

en onder het genot van een advocaatje  met slagroom of een wijntje of een glaasje fris en wat 

lekkere knabbelnootjes was het tegen half één tijd om naar huis te gaan. 

Het bestuur van het ontmoetingspunt kan terug kijken op een geslaagde morgen en ze hopen 

bij een volgende activiteit ( dat is 5 juni Fré Schreiber) weer vele dorpsgenoten te mogen begroeten. 

Vriendelijke groet namens het bestuur Lies Visser 
 



  

Nieuws van Dorpsbelangen 

Social sofa’s  
De kunstenaars die betrokken zijn bij het project Social Sofa’s zijn bij onze bestuursvergadering in april 

aangeschoven. Ze willen graag een beeld hebben van het dorp en het onderwerp waar de bank uiteindelijk 

over moet gaan. We hebben alle facetten van Zoutkamp van toen en nu besproken, en zijn er uiteindelijk 

uitgekomen op (hoe kan het ook anders): Visserij.  

De kinderen van de basisscholen hebben tekeningen gemaakt over hoe ze Zoutkamp zien. Deze zijn aan de 

kunstenaars overhandigd. Voor het vervolg is een goede locatie nodig waar de bank tot zijn recht komt en 

zijn er vrijwilligers nodig om de bank te maken, details hierover komen later. Een goede locatie om de bank, 

samen met andere banken van andere dorpen, te maken is er nog niet. Volgens de delegatie is het een 

langzaam proces, wanneer de volgende update hierover komt kunnen we dan ook niet precies zeggen. 

Uiteraard houden we jullie op de hoogte. 

Vervolg dijkgebied 

Er is contact met een aantal betrokken partijen rondom het dijkgebied om gezamenlijk om tafel te 

gaan. Alle partijen staan positief en open in het overleg, ook worden de problemen aangestipt in het 

rapport erkend. In de volgende Schudzeef hopelijk meer! 

Strand idee 

Ideeën voor het aanleggen van een strandje op de plek van de windroos achter de dijk gaan al een 

tijdje door het dorp. Wij vinden het idee goed en we willen dit dan ook verder gaan uitwerken. Dit 

uitwerken willen we zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden gaan 

doen. In het verleden is een dergelijk idee ‘gestrand’ op de kwaliteit van het zwemwater. Nu is er 

toestemming van de Provincie en is de locatie toegevoegd aan de lijst ‘zwemgelegenheden in 

oppervlaktewateren’.  

Lid worden? 
Om te kunnen blijven doen wat we doen en uw belangen goed te kunnen behartigen hebben we u nodig als 

lid! Wij zijn gemotiveerd en ambitieus, maar zonder de inwoners zijn we nergens! 

 

U geeft toch ook om Zoutkamp? 

 

De contributie bedraagt € 8.- per jaar per huishouden. Stuur uw aanmelding naar 

info@dorpsbelangenzoutkamp.nl of neem even contact op met een van de bestuursleden. 

www.dorpsbelangenzoutkamp.nl 

www.facebook.com/DorpsbelangenZoutkamp  

 

Toeristisch Informatie Punt (voormalig VVV) Zoutkamp 

  

Beste mensen, 

Graag maken wij u erop attent dat het Toeristisch Informatie Punt Zoutkamp/Visserijmuseum (TIP) 

aan de Reitdiepskade vanaf 1 april jl weer is geopend. 

De openingstijden zijn: van maandag t/m vrijdag 10 tot 17 uur. Zaterdag van 10 tot 16 uur en op de 

zondag van 13 tot 17 uur. 

 

Momenteel kunt u in het museum de prachtige schilderijen zien van Peter J. Sterkenburg en er is in 

de maand mei een kleine expositie “Zoutkamp in de Tweede Wereldoorlog “  te zien met verhalen 

en foto’s . 

  

Wij hopen dit jaar weer vele bezoekers aan Zoutkamp en het Lauwersmeergebied de weg te kunnen 

wijzen. In 2014 hebben ongeveer 10.000 mensen een bezoek gebracht aan de 

informatiebalie/Visserijmuseum. Dus zoals u begrijpt een belangrijke voorziening waarvan de 

medewerkers de bezoekers graag doorverwijzen naar alle mogelijkheden die ons dorp te bieden 

heeft. 

 

 

 

mailto:info@dorpsbelangenzoutkamp.nl
http://www.dorpsbelangenzoutkamp.nl/
http://www.facebook.com/DorpsbelangenZoutkamp


  

Bericht van begrafenisvereniging De Laatste Eer te Zoutkamp 

 

Op 10 april jl heeft de Algemene leden vergadering  (ALV) plaatsgevonden Het bestuur 

verwelkomde 9 leden en onze uitvaartverzorger mw. Hanneke Boersema. Onze voorzitter Rense de 

Vries moest helaas verstek laten gaan maar in de persoon van Jan Berend Zijlstra was een waardige 

vervanger gevonden. De gebruikelijke zaken zijn aan bod gekomen (zie voor de agendapunten 

schudzeef no 2 van 2015). Een aantal zaken willen hierbij even belichten.  

 

Door privé omstandigheden was het de penningmeester nog niet gelukt een afspraak te plannen met 

de kascommissie  om de boeken te controleren . In de vergadering is besloten dit na de ALV te doen 

en terugkoppeling te geven via de Schudzeef. Intussen zijn op 28 april de boeken en de kas 

gecontroleerd door de kascommissie en in orde bevonden De Kascommissie stelt voor decharge te 

verlenen. Een ander punt is de evaluatie mbt instellen van het individueel lidmaatschap en de 

daarbij behorende contributie aanpassing. Deze aanpassing is over het algemeen goed ontvangen en  

leidt tot een eerlijker verdeling van de lasten. 

 

In de vergadering staan we stil bij het afscheid van dhr. E. Tammens als drager. Dhr. Tammens ging 

in 1997 op 57 jarige leeftijd met de vut en melde zich vervolgens bij dhr. B. Davids aan als drager . 

Met het bereiken van de 75 jarige leeftijd afgelopen jaar sluit hij een periode van 18 jaar af als 

drager. Hij is in het zonnetje gezet met een enveloppe met inhoud en een boeket bloemen. Dhr O 

Bos geeft aan dat hij ivm verhuizing vanaf september ook niet meer zal dragen voor de vereniging. 

Verheugd zijn we ook te kunnen melden dat we 2 nieuwe draagsters hebben in de persoon van mw. 

J Abbas en mw. T . Loonstra. Zij zijn recent in de juiste kleding gestoken via Omko in Emmen en 

kunnen nu meedraaien als draagsters, ook zullen ze Rense ondersteunen/ vervangen bij opbaringen 

en uitvaarten. 

 

Tot slot graag aandacht voor onderstaande. 

Vriendelijk doch dringend verzoek aan de Leden  met betrekking tot wijzigingen in de 

gezinssituatie: Indien er een verandering plaatsvindt in de gezinssituatie (bijvoorbeeld: 

adreswijziging, geboorte , huwelijk, samenwonen of scheiding), WILT U DIT AUB DOORGEVEN 

AAN DE PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via zoutkamp@fedgron.nl.  Vanaf 18 jaar dient 

men zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit email adres of via de onderstaande 

telefoonnummers. 

 

Het bestuur wijst u erop dat indien mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging er bij 

overlijden geen uitbetaling kan plaatsvinden.   

 

Het Bestuur: 

Dhr. R.G. de Vries (voorzitter), Dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395, Mevr. 

S.G. Oortwijn (penningmeester) tel:402530, Dhr. J. Mollema, Dhr. J.B. Zijlstra 

 

Beste dorpsgenoten, 

Stichting ‘Zoutkamp beleef(t) het’ heeft de week voor Pasen paaseitjes verkocht. Dit was een groot 

succes. De stichting bedankt iedereen die, op welke wijze dan ook,  deze actie gesteund heeft!  

Groeten, Stichting Zoutkamp beleef(t) het  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zoutkamp@fedgron.nl


  

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp 

www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 

 

Optreden ‘Found’ op 1e Pinksterdag in Zoutkamp 

 

We zijn blij dat we vanuit de kerk ook weer een stukje van het totale 

Pinksterprogramma konden vullen.  De Christelijke band ‘Found’ uit Zuidwolde zal op 1e 

Pinksterdag een optreden verzorgen in Zoutkamp. Dit optreden maakt deel uit van het totale 

programma voor de Pinksterfeesten in Zoutkamp en is georganiseerd vanuit de Protestantse 

Gemeente Zoutkamp in samenwerking met de Stichting Vlaggetjesdagen Zoutkamp. Het optreden 

van Found vindt plaats vanuit de trailer op het feestterrein bij de binnenhaven en begint om 13.30 

uur.  

 

Found is opgericht in juli 2012 en bestaat uit de leden: Christiaan Oosterbeek - keyboard, Carin 

Kruijer - basgitaar, Richard de Roo - drums, Tjako Smit - akoestische gitaar en zang, Nienke Bos - 

zang, Tjeert Kruijer - geluidsman en Arend Kruijer - elektrische gitaar. 

Meer informatie over de band is te vinden op hun facebookpagina www.facebook.com/band.found 

 

Vlag weer op de dijk 

 

 Sinds 5 mei staat de Groninger vlag weer op de dijk. In 2013 werd de  gerestaureerde Provinciale 

sluis opgeleverd door de Provincie Groningen. Het geheel werd gecompleteerd met een nieuwe 

vlaggenmast die naast het monument voor verdronken varenslui geplaatst werd, overigens op 

dezelfde plaats waar vroeger ook al een vlaggenmast stond. De provincie leverde er een Groninger 

en een Nederlandse vlag bij. Mooi gebaar naar ons dorp. De mast en de vlaggen werden op verzoek 

van de provincie geadopteerd door het Visserijmuseum. 

Bij gelegenheid werd de rood-wit-blauw gehesen en voor de rest de Groninger.  

 

Helaas duurde dat niet zo lang. Vandalen vernielden de boel en de Groninger vlag en de top 

verdwenen. Zo heeft de mast een jaar lang beschadigd op de dijk gestaan. Dit voorjaar is hij 

gerepareerd door vrijwilligers met gekregen onderdelen. De vereniging dorpsbelangen betaalde een 

nieuwe Groninger vlag, trouwens geleverd door de Vlaggenindustrie Groningen voor een 

gereduceerde prijs. Zo kon Zoutkamp op 4 mei en op 5 mei op gepaste wijze vlaggen. We hopen dat 

de vlaggenmast en de bijbehorende vlaggen die nu feitelijk eigendom zijn van ons dorp een wat 

langer leven beschoren zijn. Misschien kunnen we er met elkaar een beetje om denken. E.L. 

 
Beste dorpsgenoten, 

 

Stichting ‘Zoutkamp beleef(t) het’ heeft de week voor Pasen paaseitjes verkocht. Dit was een groot 

succes. De stichting bedankt iedereen die ,op welke wijze dan ook,  deze actie gesteund heeft!  

Groeten, Stichting Zoutkamp beleef(t) het  

 
advertentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Culinaire route Zoutkamp 2015 
Proef en beleef Zoutkamp tijdens een culinaire route door Zoutkamp op zaterdag 18 juli! Diverse 

ondernemers zullen klaar staan met een hapje of drankje. 

Tijd:  13.00 - 16.30 uur 

Hoe doet u mee aan deze smakelijke reis?  

U start deze route bij het Kegelhuis. U kunt hier een strippenkaart kopen voor 5 euro. Kinderen 

t/m 12 jaar zijn gratis. Op de strippenkaart staat aangegeven waar u heen kan gaan. U toont uw 

strippenkaart en de ondernemer zet een stempel of handtekening.  Daarna kunt u genieten van een 

hapje of drankje.  

We wensen u alvast veel plezier!  

Marijke en Janny  

 

http://www.facebook.com/band.found


  

 

 

Meevaren met “De Vlinderbalg” tijdens het inhalen van 

de Garnalenkoningin. 

 

Hoogtepunt van Vlaggetjesdag is het binnenhalen van de 

Garnalenkoningin vanaf het Lauwersmeer. Zoutkampers en 

bezoekers van Vlaggetjesdag kunnen dit evenement meemaken door gratis mee te varen op een 

garnalenkotter. Helaas is dit meevaren op een kotter niet voor iedereen weggelegd. Zoals voor 

ouderen en mindervaliden. Om hen toch mee te laten genieten van de intocht heeft Stichting 

Vlaggetjesdag Zoutkamp rondvaartboot “De Vlinderbalg” ingehuurd. (Oud) Inwoners van 

Zoutkamp die 55 jaar of ouder zijn en mindervaliden kunnen gratis meevaren.  Tijdens de vaart 

worden de opvarenden een kopje koffie en wat lekkers aangeboden. Verder is er aan boord een bar 

waar tegen betaling een hapje en drankje kan worden genuttigd.   

 

Opstapplek is bij de viszaak van G.Postma aan de Reitdiepskade in Zoutkamp. Degene die mee 

willen varen moeten op Pinkstermaandag 25 mei om 13:00 uur aanwezig zijn bij “De Vlinderbalg”. 

U moet wel in het bezit zijn van een opstapkaart. De afvaart is om 13:30 uur. 

 

De opstapkaarten kunt u bestellen via de site www.pinksteren-zoutkamp.nl     (contact – 

info@pinksteren-zoutkamp.nl). Bij de bestelling graag naam, adres en telefoonnummer opgeven. U 

kunt de kaarten ook telefonisch bestellen bij Pieter Hoekstra, telefoonnummer 06 - 523 98 677. 

Mocht u mee willen varen, bestel uw kaarten vroegtijdig want het aantal plaatsen is beperkt. Heeft u 

nog vragen over het meevaren op “De Vlinderbalg, dan kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen. 

 

Vriendelijke groet, 

Pieter Hoekstra 

Secretaris Stichting Vlaggetjesdag Zoutkamp 

 

Beste dorpsgenoten, 

  

Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt zullen hebben zijn we niet meer bij de tijd. 

De tijdsaanduiding op de torenklok van de Nieuwe Kerk vertoont al enige tijd haperingen, evenals 

het slaan van de uren. Het college van kerkrentmeesters heeft hier onderzoek naar laten doen. 

Hieruit is gebleken dat er in het uurwerk twee elektromotoren moeten worden vervangen en dat er 

voor het aangeven van de uren er een nieuwe hamer moet komen.  

 

Al met al een investering van c.a. € 5000,00. We hebben al opdracht gegeven om het één en ander 

te herstellen, zodat we binnenkort weer helemaal bij de tijd zijn. De investering is mogelijk gemaakt 

door het potje van het oud papier. U, die het oud papier bij de weg zet, en de vrijwilligers die het 

ophalen willen we hierbij van harte danken. Ook Loonbedrijf Geertsema en de Fa Heiploeg willen 

we bedanken voor het gratis beschikbaar stellen van hun ruimtes en materieel.  

Zonder dit alles was bovenstaande reparatie niet mogelijk geweest. 

  

College van Kerkrentmeesters van de Nieuwe kerk. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.zoeken.nu/upload/43a794a22110d2df504819ad48a456ad.jpg&imgrefurl=http://www.zoeken.nu/730311/bedrijf/rondvaartbedrijf-lauwersmeer.html&h=320&w=320&tbnid=x-gPaGAzFue_VM:&zoom=1&docid=3M1_UJEhPy8MkM&itg=1&hl=nl&ei=nkVHVbbuDsb1avT5gfgD&tbm=isch&ved=0CCsQMygLMAs
http://www.pinksteren-zoutkamp.nl/


  

De middenstand van Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog (2). Dorpsstraat en 

zijstraatjes. 
 

We komen weer van Hofmans sluus en slaan bij café Buitjes linksaf de Dorpsstraat in. Aan onze 

linkerhand ligt in ’t knoalje de woonboot van Lambert van Hylkema en daarachter aan het eind een 

oude tjalk. Met deze tjalken werd vroeger turf uit Drenthe gehaald en gedurende de winter werd 

deze turf vanaf het schip verkocht. In de jaren vijftig en zestig was dit echter meest voorbij en werd 

er met antraciet en eierkolen gestookt. Waar het water ophield kon je zo helgn op. Links stond een 

grote loods van Heidema (waarin later het kantoor van Heiploeg was gevestigd) en rechts een loods 

van Jans Smit (de opa van Johannes, Willem etc.). In deze loods werden vroeger mosselen 

uitgezocht, heerntjes gesorteerd en garnalen uitgegeven. Met een bocht kwam je dan bij de huizen 

die er nu nog staan (Witkamp etc.) Daar was ook het bouwbedrijf van Bolt en Visser gevestigd. 

Alleen Visser was niet Brant Visser, maar Hessel Visser. ( Geen familie.) De Bolt familie was 

dezelfde. 

 

Terug naar de Dorpsstraat. Rechts de kruidenierswinkel van Luuds Beerntje, later o.a. Ozinga en 

Spijk. Daar tegenover de bakkerij van Jan Bolt. Achter bakker Bolt stond nog het overblijfsel van 

de rokerij van Scherpenhuizen. In de glorietijd van de trawlers werd daar haring gerookt. Als 

kwajongens speelden we vaak in dat gebouwtje. Je kon er zo lekker in klimmen.  Daarnaast een  

loods waarin eerst Gerrit Faber en later Dirk en Mat Ozinga hun melkhandel uitoefenden. Die 

melkboeren gingen iedere dag  het dorp door  en de huisvrouwen kwamen dan naar buiten met een 

pannetje om een litertje melk en/of een litertje soepenbrei af te halen. Dat werd dan per halve liter 

uit een groot vat getapt. Er kwam in die tijd ook nog een melkboer Balkema uit Winsum met een 

autootje in Zoutkamp. De dames in spe hadden dus best wel een dagelijkse band met de melkboer. 

Als er dan soms een baby werd geboren dat er wat anders uitzag dan de andere kinderen werd er 

altijd gegrapt dat het wel een van de melkboer zou zijn. 

 

 Bakker Bolt stond bekend om zijn lekkere kantkoek. Daar haalden wij thuis zaterdags altijd de 

boodschappen. Omdat mijn vader voor de levering van meel alle 5 bakkers in het dorp tot klant had, 

moest je natuurlijk ook van allemaal kopen. Anders had je een probleem. In dat geval maakte het 

ook niet uit of je gereformeerd of hervormd was. Nu was dat met de bakkers ook wat moeilijk, want 

4 bakkers waren gereformeerd en alleen bakker Baas was niks, zoals wij dat noemden.  (bakker 

Baas stond bekend om zijn lekkere hardbroden).  

 

Toen wij in 1960 een paar maand getrouwd waren (we woonden in de Wilhelminastraat in het huis 

waar Bienze het laatst heeft gewoond) kregen we de beide concurrenten, bakker Bolt en bakker 

Ozinga  op bezoek. Namens de kerkenraad van de Ger. Kerk. Ze hadden daar bedacht dat wij nu 

ook maar iets voor de kerk moesten gaan doen. Geppie kon wel reserve organist worden, want ze 

hadden gehoord dat ze kon orgelspelen. Eerst werd ze inderdaad reserve achter de organisten Daan 

van Wieren, Fokke Mulder en ouwe Tromp. Later heeft ze om en om met Trijn Beukema de 

middagdiensten verzorgd. En nog bij talloze trouw- en rouwdiensten gespeeld. Het liefste speelde 

ze echter in ‘Asingahof’. Ze heeft deze ‘hobby’ bijna 50 jaar volgehouden.  

Nu kan ze helaas de noten niet meer lezen. De beide broeders hadden verder bedacht dat ik wel een 

jongensclub zou kunnen leiden. Zo gezegd, zo gedaan. (Let wel, de mores in die tijd waren dat je 

eigenlijk geen nee kon zeggen! Tegenwoordig moet je van goeden huize komen om zelfs maar 

genoeg kerkenraadsleden te krijgen). Een van die eerste jaren gingen ik toen met jongens als bijv. 

Jan en Roelf Broere, Joop Bolt, Appie de Graaf, Geert spook enz. ook een weekje in een 

kampeerboerderij op Ameland.  

Ik heb ze toen een keer met een stormachtige westenwind in de rug over het strand op de fiets naar 

het Oerd laten fietsen. Weer terug was echter een moordpartij. Het fietspad naar het Oerd was er 

nog niet en daarom moest je over het mulle zand van het strand terug zien te komen. Als die 

jongens het woord ‘Oerd’ nu horen krijgen ze nog de bibber! 



  

 

Naast bakker Bolt woonden toen George en Jacomien Brian. Jacomien was een sterke, struise, 

onafhankelijk denkende vrouw, die zei wat ze dacht. Een echte Kenau dus. (Zouden de 

schoolkinderen tegenwoordig trouwens nog leren dat Kenau Simonsdochter Hasselaar in de 

tachtigjarige oorlog kokende olie over de Spanjaarden die Haarlem wilden innemen, kieperde?). Op 

zekere dag zei Jacomien tegen mijn schoonvader (boderijder Geert Vrij);’Geert, als doe mörn noar 

stad gaist wilst doe veur mie den wel van C&A een penzeknieper! mitneemn? De wiedste dai der 

is”. Twee keer raden wat dat is. Moet misschien eens door TV Noord als Gronings woord van het 

jaar worden voorgedragen.  

 

Worden korsetten trouwens nog gedragen? In die tijd had bijna iedere vrouw zulk een 

martelwerktuig. Toen het eten in de oorlog wat krapper werd zei Jacomien eens tegen de 

buurvrouw: ‘Wat een bouln wat een bouln, een mens ken ja gain fatsoanlijke keuln meer draain’. 

Toch ook heel wat origineler dan bijv.:’’ We hebben niet te veel te eten en daarom heb ik wat last 

met mijn ontlasting’’. De beide boderijders in het dorp (Geert Mollema en Geert Vrij) werden echt 

soms met de gekste boodschappen op pad gestuurd.  

 

Er waren 2 marktdagen. Dinsdag en Vrijdag. De bakfiets ging mee naar het bodenterrein. En dan s 

’morgens waaierden die boderijders  op hun fiets door de stad om de wonderbaarlijkste 

boodschappen. Eenmaal terug op het bodenterrein kwamen  de grotere leveranciers daar hun koffie, 

thee en andere spullen voor de winkels hier in Zoutkamp brengen. Wat Jacomien verder betreft, er 

waren enkele vrouwen meer in het dorp zoals zij (later meer hierover) maar vergeet niet dat in die 

tijd de man de baas in huis was. Een man bijv. kookte bijna nooit eten, waste niet af, deed geen 

boodschappen of de was.  

Als een vrouw in die tijd voor haar huwelijk werkte nam ze bij haar trouwen altijd ontslag, want ze 

moest het huishouden doen, kinderen baren, wassen, kleren herstellen of zelfs maken, manlief 

verzorgen etc. Dat ging echt heel ver. Als bijvoorbeeld de man bij de warme maaltijd iets niet lustte 

kreeg hij vaak iets anders op het bord. En dat alles met een bijna lege portemonnee. In die tijd 

kregen sommige meisjes van hun ouders voor hun trouwen een kunstgebit cadeau! De echte kiezen 

en tanden (nooit was daar een tandarts bij geweest)  werden getrokken, een nieuw gebit aangemeten 

en hub dan ging men kiespijnvrij het huwelijksbootje in. Echt onvoorstelbaar!  Dames, vergeleken 

met jullie moekes en opoes leven jullie nu in ‘paradise’! 

 

George en Jacomien woonden dus naast bakker Bolt. Het was een dubbele woning. Aan de andere 

kant woonden Gerben Benes en Akke met hun zoon Enne. Waalke Smit heeft er jaren geleden al 

een huis van gemaakt. Daarnaast de brandstofhandel van Hartsema. Na de oorlog werd dit een 

naaiatelier. Zoutkamp had toen een echte textielindustrie.  De cheffin kwam uit Kloosterburen en 

heet nu mevr. Buitjes (van David Jan). Op een gegeven moment was het naaiatelier niet meer 

rendabel en toen heeft meubelhandel Dijkenga daar jaren een filiaal gehad. Nu is het een 

expositieruimte. Daar tegenover had je timmerman Roelf Havinga (het pand waar Folgert Oostema 

jaren in heeft gewoond). Nu ik dit zo neertik ben ik zelf ook weer verbaasd hoeveel bedrijfjes 

Zoutkamp destijds had. (Een tijdje terug kreeg ik trouwens van Stieny, van Jan van Bienze, een 

lijstje dat haar vader, Folgert Oostema, ooit had gemaakt over de middenstand in Zoutkamp vanaf 

ongeveer 1915. Hierop staan ongeveer 80 namen! van middenstanders,  buiten de plm. 30 

garnalenvissers.  

Ieder verdiende in die tijd een paar rotcenten aan elkaar. Elk dorp was een kleine economie op zich. 

Op de namen van dat lijstje hoop ik later nog wel eens terug te komen).  

 Wordt vervolgd. 

 

 

 

 



  

P.S.  

Nog een keer terug naar de Spuistraat. Toen het pand van slager Visser (nu Peter Lukkien) er nog 

niet was, stonden hier de zogenaamde ‘barakken’. Dit waren een paar donkere, aaneengeschakelde 

huisjes waarin de allerarmsten van Zoutkamp woonden. Die bewoners moesten vaak overleven door 

wat klusjes te doen en met soms alleen een paar gulden per week steun van de diaconie van een van 

de beide kerken. Mijn tante, Sietske Visser-Porte (97 jaar) vertelde me dat ze als kind eens vanuit 

de pastorie van de Ger. Kerk ( waar ze toen met haar ouders, mijn opa en opoe Porte woonde) had 

gezien dat een familie uit een van die huisjes was gezet omdat ze de huur van een paar kwartjes per 

week niet meer konden betalen.  

 

De kinderen van die familie schuilden toen onder een droogrek met een kleedje er over. Ze had er 

niet van kunnen slapen. Als mijn tante de andere kant opkeek zag ze het huisje van Sygerlida en 

daarachter het piepklein vissershuisje, dat nu achter het visserijmuseum staat. Daarin woonde 

omstreeks 1925 het gezin Verheek. Dat was een van de gezinnen die van buiten (vaak van een van 

de Waddeneilanden) naar Zoutkamp waren gekomen omdat toen de trawlervisserij ‘booming’ was. 

Het huisje was zo klein dat de helft van hun huisraad bij mijn opa en opoe op de pastoriezolder lag 

opgeslagen. Toen na de crash op Wallstreet in 1929 de trawlervisserij niet meer lonend was zijn 

deze gezinnen weer weggetrokken. De eerste bewoner van de pastorie was trouwens dominee 

Krohne. Dat was een Oost-Duitser die in het begin van de twintigste eeuw hier predikant is geweest. 

 

 Het is van hem bekend dat hij een groot deel van zijn karig  traktement aan de arme mensen in de 

barakken gaf. Verder moet het ook een prachtkerel geweest zijn. In die tijd was het bijvoorbeeld de 

gewoonte dat de hoge heren sigaren rookten en Jan met de pet kauwden pruimtabak. Ds Krohne 

pruimde echter ook graag en aangezien zijn vrouw dit niet in huis wilde, liep de dominee na de 

koffie altijd naar de trap bij het korte hoofd en stond daar al pruimend in het dialect met de oude 

vissers te kletsen. In de kerkelijke omgeving stond hij bekend als ‘Het kroontje van Zoutkamp’. 

Zijn uitleg van de bijbel moet soms ook nog al direct en confronterend zijn geweest. Een 

eigenzinnig type dat waarschijnlijk precies bij Zoutkamp paste. 

 

Dan nog een opmerking over Sipke Faber. Dergelijke types hoorden er helemaal bij. Ik kan me ook 

niet herinneren dat we als kind deze mensen pestten. Dat lag natuurlijk wel een slagje anders 

wanneer Jan de Roos op bezoek kwam! Dan was het echt feest voor ons. Jan kwam met de bus uit 

Groningen in de verschillende dorpen zijn zangkunsten vertonen. De borst vol met de gekste 

medailles (autoplaatjes enz.)boog hij met zijn wandelstok diep naar de grond en dan zong hij kreten 

als ‘’Roooh, Roooh!”.  

 

Als kwajongen deden we hem natuurlijk na en dan kwam hij ons met de stok achterna of hij ging 

naar de meester zijn beklag doen, maar die arme man kon er ook niets aan doen. We achtervolgende 

Jan de Roos totdat hij weer met de bus vertrok. (Als je hem trouwens nog eens wilt horen zingen: 

hij staat op u-tube onder zijn eigen naam). Volgens sommigen was Jan de Roos trouwens lang niet 

zo gek als hij leek, maar had hij een goed bestaan.  

 

Ik eindig met een citaat over Sipke uit het boek van Wim Mollema geschreven door Aldert Geert 

Frik: ‘’Sib Foaber hielp voak om törf bie körfvol bie lu op beun te droagen of woar ze het den ook 

hebbn wollen. Per woagen törf kreeg Sib zeuven stuver. As je hom sums ’n dubbeltje en ’n kwartje 

gaven, wer hai nareg. ’t Was nait genog noar zien dunken, moar gaaf je hom 35 rooie centen, dan 

was ’t goud. Hai mos veul hebben en 35 lösse centen is ’n haile hand vol. As d’er gain törf was, den 

houl hai eerappelschil op. Zien bruier Tjip haar ’n melkerij. Sip was wat slicht, haar ze nait 

hailemaol ien rieg stoan. ’t Was verder wel ’n beste kerel, dij gain mens kwoad doan zöl.’’ Erg 

mooi verwoord! En het zegt veel over de tolerante sfeer die toen in de het dorp heerste tegenover 

mensen als Sipke.  

Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) 0653 653 335.  

mailto:nienhuis@inn.nl


  

Binnenkort in Houwerzijl 

 

Rommelmarkt Houwerzijl, zondag 13 juni van 10:00 tot 14:00 Hollemastraat. Er zijn nog plaatsen 

beschikbaar. Info. 0595-572597 

  

Zeskamp in Houwerzijl, voor de dorpen Zoutkamp, Ulrum, Vierhuizen en Niekerk zondag 13 juni 

om 14:00 op het terrein van “Het Ganzehuis” hoek Zwarteweg Hoofdstraat. Er kunnen nog teams 

worden opgegeven Info 0595-435051 Jan de Keijzer  

  

Aqua-gym 
Lijkt u dat wat? Vanaf 14 september 2015 (maandag van 14.00 tot 15.00 uur) gaan we weer los.    

Een groep enthousiastelingen gaan al jaren naar Kollum voor aqua-gym. Er kunnen nog een paar 

bij. Er is plaats voor zowel mannen als vrouwen vanaf 50 jaar. DOEN ! Een half uur aqua-gym en 

de rest v.d. tijd is er de mogelijkheid nog even te zwemmen. Na afloop gezellig samen een kopje 

koffie/thee drinken. Opgave bij graag voor 1 augustus)  Baukje Zwart, tel. 401590.    

 

 

 Ladiesfair of night 
  

Afgelopen vrijdag 20 maart was er een ladiesfair. Iedereen werd ontvangen met een hapje en een 

drankje dat aangeboden werd door ZK86. Door de diversiteit van kleding, make-up, nagelstylist, 

henna tattoo en vele andere waren de reacties zeer positief. Wij kijken op een geslaagde middag 

/avond terug. En doen wij het zeker volgend jaar weer. Wij willen iedereen bedanken voor de 

belangstelling.  

 

Medewerkers Zk 86 ,Sylvia en Jannie 
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Pinksteren 2015 en het 41e Buckel Volvo Treffen, maar nu in Nederland! 

 

Tijdens het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei 2015, wordt het 41e 

Buckel Volvo Treffen georganiseerd. Het is een jaarlijks - normaal gesproken 

in Duitsland - georganiseerd weekend voor de eigenaren van een Volvo 

Katterug of Duett / Buckel Volvo. 

 

Uniek Buckel Volvo Treffen in 2015 

In 2015 wordt het Buckel Volvo Treffen voor het eerst in Nederland gehouden. Dit op veelvuldig 

verzoek van de enthousiaste Duitse Buckel Volvo Treffen leden. Henk & Anneke Bruins nemen de 

organisatie op zich en hebben de hoofdlijnen al uitgezet, voor de organisatie in noord Nederland. 

De start zal zijn vanuit Best Western Hotel Restaurant Aduard. Het wordt een heel speciaal Treffen, 

want naast de Duitse leden zullen er ook veel leden vanuit de Nederlandse Volvo clubs aanwezig 

zijn. Er wordt deelgenomen door zo’n 55 Volvo Katteruggen en Duett’s, en zo’n 110 personen. 

 

De leden van het Duitse Buckel Volvo Treffen vormen een heel leuk en gezellige gezelschap, met 

hele mooie oude Volvo Katteruggen en Duett’s. Mensen die verknocht zijn aan hun oude Volvo. 

Er vinden drie dagen lang toertochten plaats door de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. 

Langs prachtige landelijke bezienswaardigheden en stops bij mooie dorpjes, molens, havens en 

musea. Prachtige ritten met de met veel tijd voor ontspanning 

 

Koningsdag 

 

Maandag 27 april was er weer een rommelmarkt. Wat hadden we een geluk met het weer ,wel een 

frisse wind maar het was droog. Het was weer een gezellige dag ,de meeste mensen hadden goed 

verkocht. Maar aangezien de belangstelling voor de rommelmarkt minder word, (wat natuurlijk 

jammer is) hebben wij (Sylvia en Jannie) besloten om er na 6 jaar mee te stoppen om de 

rommelmarkt te organiseren. Wij willen iedereen bedanken voor 

hun medewerking. Met veel plezier kijken wij terug op het 

organiseren van de rommelmarkt. Sylvia en Jannie 

 

Op 27 april vond in de Grachtstraat weer de traditionele vrijmarkt 

plaats. Ondanks de iets mindere publieke belangstelling werden er 

toch goede zaken gedaan en kon de jeugd als extra attractie ook 

nog even pony rijden. (foto en tekst Fotoveen) 

 

 

 

Nieuwe brug 

 

De ZK 47 van Robin Bouma heeft bij scheepswerf 

Welgelegen op Lauwersoog een compleet nieuwe brug 

gekregen. Een klus van ongeveer 4 maanden, maar met een 

resultaat waar men trots op kan zijn. Op 23 april vond met 

goed gevolg de proefvaart plaats. (foto en tek st Fotoveen) 

  
 

 

 

 

 

 



  

 

Pinksterfeesten/ Vlaggetjesdag Zoutkamp 2015 (onder voorbehoud) 

 

Vrijdag 22 mei 
16:00 - 18:00 uur:  Garnalen Party       

16:00 uur:   Opening Kermis  

19:00 -20:45 uur:  Voetbalwedstrijd Oud Zeester - Jong Zeester   

20:00 uur:   Live muziek in diverse horecagelegenheden 

 

Zaterdag 23 mei 
09:00 - 16:00 uur:  Rommelmarkt        

09:45 - 17:00 uur:  Fly Board (deelname mogelijk voor bezoekers)   

10:00 -12:00 uur:  Jurering vissersschepen 

10:00 - 16:30 uur  Optreden Smartlappenkoor Zoutkamp    

10:00 - 17:00 uur:  Pimp my ride auto ’s  / Oude Volvo ’s Reitdiepskade / Gruno  

13:00 uur:   Opening Kermis 

12:00 - 17:00 uur:  Rondvaarten verzorgd door het Visserijmuseum 

12:00 - 17:00 uur:  3D Printen voor de jeugd Reitdiepskade 

12:00 - 17:00 uur:  Open Podium met spreekstalmeester     

    Voice of Zoutkamp  

13:00 - 17:00 uur:  Zeekadetten         

20:00 uur:   Live muziek in diverse horecagelegenheden 

23:00 uur:   Vuurwerkshow achter de dijk Nittersweg     

Zondag 24 mei 
10:00 - 17:00 uur:  Oude ambachtenmarkt / Creativiteittenmarkt   

10:00 - 17:00 uur:  Modelboten        

12:00 - 17:00 uur:  Visshow met diverse vissoorten  

12:00 - 17:00 uur:  Rondvaarten verzorgd door het Visserijmuseum 

12:30 - 16:00 uur:  Garnalenpellen demonstratie 

13:00 - 15:00 uur:  Wedstrijd Nettenboeten 

13:00 - 17:00 uur:  Zeekadetten        

13:30 - 14:30 uur:  Optreden Gospelkoor       

15:00 - 18:00 uur:  Muziekfestival Radionl binnenhaven    

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

20:00 uur:   Live muziek in diverse horecagelegenheden 

 

Maandag 25 mei 
09:00 - 17:30 uur:  Jaarmarkt Zoutkamp       

10:00 uur:   Opening Kermis 

11:00 – 15:00 uur:  Optreden Shanty - / Smartlappenkoren    

13:00 uur:   Bekendmaking Koninginneschip 

13:00 uur: Inschepen vissersvloot voor het binnenhalen van de 

Garnalenkoningin( Meevaren gratis, maar wel op eigen risico!) 

    Inschepen “De Vlinderbalg” 

13:30 uur:   Afvaart vissersschepen 

    Afvaart “De Vlinderbalg”      

15:30 - 16:15 uur:  Ontvangst van de Garnalenkoningin  

met Hofhouding, toespraak Garnalenkoningin 

16:15 uur:   Prijsuitreiking vissersschepen 

20:00 uur:   Live muziek in diverse horecagelegenheden 

 



  

Zeskamp 
  

Zaterdag 13 juni is er zeskamp in Houwerzijl. Daarvoor zoek ik deelnemers om zoutkamp te 

vertegenwoordigen zowel dames als heren opgeven voor 30 mei.                                        

  

opgave: Jan van Dijken Grachtstraat 9 Zoutkamp tel : 0595 571149 

 

Garage sale 

 

Zaterdag 9 mei was het dan zover onze eerste gezamenlijke garage-tuin-schuur verkoop. In eerste 

instantie had ik graag eerder een oproep in de schudzeef geplaatst maar ik wist dat ik te laat was dus 

op goed geluk op de sociale media begonnen en zelf een aantal flyers gemaakt. Ik hoopte stiekem 

dat er 20 opgaven zouden komen maar het werden het er zelfs 37!!!! Boven verwachting en wat was 

het een leuke positieve dag, veel mensen van buiten af; uit Vries, Tolbert, Groningen en Kollum. Ze 

hebben Zoutkamp op een leuke manier leren kennen lieten ze weten. Op naar volgend jaar; dan zal 

ik het weer proberen.   Groetjes Lizette 

(tip: nog spullen over....... misschien een leuk idee om met Pinksteren in de haven te zitten)  

 

Rubriek "In the picture" 

 

 

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

aan Jack Swijghuisen. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:  Jack Swijghuisen 

Geboortedatum:  9 mei 1976 

Geboorteplaats:  Leek 

Woonachtig in Zoutkamp sinds: 2003 

Burgerlijke staat:  Getrouwd 

Familie:  Een moeder nog en verder veel familie onbekend 

Huisdier(en):  Nu nog 2 katten zijn nog aan het kijken voor weer een hond 

Karaktereigenschappen: Recht door zee en hopelijk vrolijk 

Opleiding:  MAVO 

Beroep:  Vakspecialist Bijzondere wetten (Nederlandse politie) 

Hobby’s:  Veel te veel maar natuurlijk airbrushen en tekenen. Maar vooral veel met de handen 

bezig zijn 

Favoriete tv-programma: Bijna alles van Discovery channel 

Muziekgenre:  Hard rock/ metall en dan zo hard en snel mogelijk 

Lekkerste gerecht: Patat van Harm 

Vakantiebestemming:  Gran-Canaria 

Bewondering voor: Mensen die weten en doen wat ze willen (binnen het toelaatbare natuurlijk) 

Mooiste moment in je leven: Cliche....geboorte van onze Danique  

Grootste wens:  Natuurlijk gezond blijven, maar ook mijn "Baron Airbrush" verder uit te breiden en 

daarin te groeien 

Levensmotto:  Alles kan als er maar een wil is... 

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave:   Mijn grote vriend John Houwen... 

 

 

 

 


