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Redactie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Redactie 
 
Ingrid de Graaf tel: 401281 Penningmeester 
 
Marieke Bos tel: 402353 Secretaris 
 
Esther v.d. Broek tel: 438218 Voorzitter 
 
Claudia de Boer tel: 402635 Acquisitie 
  
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 8 juli 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 1 juli 
 
Kopij 
Kopij voor De Schudzeef dient bij voorkeur per mail als JPG, TIF of DOC 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 2016: 

 

Eenmalig 1/1 A4  € 30,00    6 x per jaar 1/1 A4 € 168,00    

Eenmalig ½ A4 € 17,00    6 x per jaar  ½ A4 € 84,00 

Eenmalig ¼ A4 € 9,00    6 x per jaar  ¼ A4 € 42,00 

 

Afmetingen advertenties: 

¼ A4   h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND 

½ A4   h: 13,5 cm x b: 17,5 cm LIGGEND 

 

Aanpassingen in advertenties door de redactie op uw verzoek toegepast zullen vanaf heden in 

rekening worden gebracht. De kosten hiervoor bedragen € 7,50. 
 
 

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. 

 

Woont u elders en wilt u graag De Schudzeef per post ontvangen? Tegen de vergoeding van de 

portokosten (€ 15,- per jaar) sturen we u de Schudzeef toe. (binnen NL) 

 

Heeft u geen Schudzeef ontvangen? Haal er een bij de Spar! 

 



  

Agenda 

 

13 t/m 16 mei Vlaggetjesdagen  Programma in deze schudzeef 

21 mei Viswedstrijd   Info bij de Hengelsportwinkel 

26 & 27 mei  Stratenvolleybal  Sportpark Toercamp, starten om 18.30 uur 

3 t/m 5 juni Festival OVERdeVLOED Meer info in deze schudzeef  

17 juni Damestoernooi  Sportpark Toercamp, aanvang 18.30 uur  

18 juni BB Toernooi   Sportpark Toercamp, aanvang 10.30 uur 

6 augustus Culinaire route  Horeca Zoutkamp 

27 augustus Zoutkamp Beleef-t het Binnenhaven 

16 t/m 18 september Slag om Zoutkamp  t.h.v. de Batterij/ Dijkcoupure 

 

Voorwoord 

 

Beste mensen,  

Het is geweldig dat er altijd zoveel georganiseerd wordt in ons mooie dorp en dat er zoveel 

enthousiaste mensen zijn die van alles bedenken en organiseren. Zo was er de Zoutkamper Reünie, 

dit was een groot succes en gelukkig hadden we er mooi weer bij. Ook de komende periode is er 

weer van alles te beleven in ons mooie dorp. Nog even en dan is het pinksterweekend weer 

aangebroken. Velen van jullie kijken hier toch altijd weer naar uit. We hopen dat het een mooi 

weekend mag worden. Er is in elk geval genoeg te beleven!  

 

 

Opening nieuwe viswinkel van Postma 

 

Dinsdag 12 april vond de opening plaats van de 

nieuwe viswinkel van Gaele en Alma Postma. 

Onder zeer grote publieke belangstelling opende 

garnalenkoningin Manon, samen met haar 

zussen  de nieuwe zaak door de vlag te hijsen. Op 

de foto luisteren, Gaele, Alma, Jony en Mayke naar 

de speech van zus Manon 

 

Foto en tekst: Jan van der Veen 

 

Bedankje 

 

Lieve mensen, 

  

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens de opening 

van onze nieuwe viswinkel. Het was echt overweldigend! 

Het mooie weer, de mooie speech, het hijsen van de vlag door onze dochters en de grote 

belangstelling maakte het voor ons een onvergetelijke avond. 

  

Wij en onze familie en natuurlijk ook ons team hebben genoten die avond. 

Door de vele giften die wij mochten ontvangen voor de AED is het ruimschoots mogelijk 

deze aan te schaffen en te onderhouden. Echt dit hadden wij nooit verwacht. 

Hartelijk, hartelijk dank en binnenkort wordt de A.E.D. in onze winkel geplaatst. 

   

Met vriendelijke groet, 

Palingrokerij Postma  Gille en Alma, 

Aagtje,  Martha, Nettie,  Gaele, Lisette, Marjan, Andrea, Reiny en Keanu 



  

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog 5 

(Dorpsstraat en zijstraatjes) 

 

Tegenover het gangetje dat naar het Bakkersplein voerde was het bedrijf van Tiemen Horneman 

gevestigd.  In de volksmond werden deze mensen ‘vouerman’ genoemd.  Naast het woonhuis stond 

een grote schuur, waarin vroeger veel vis is verwerkt (sardien enz.). Je ziet dat nog op oude foto’s. 

Daarna hebben Tjeerd Nienhuis en Jager uit Ulrum in die loods de Marnedienst opgestart. 

Aanvankelijk zat ‘bakker Hein’ (zie mijn stukjes over het Meulendiekje) daar ook bij, maar die zou 

er door de beide aandeelhouders uit zijn gewerkt, volgens de overlevering. Weer later zat in dat pand 

ijzerhandel Bol. Naast Horneman was het Frits Pleimastraatje. Deze Pleima was onderwijzer in 

Zoutkamp en schijnt de vissers geholpen te hebben met de oprichting van o.a. Hulp in Nood. Ook 

zou men toen al gedacht te hebben aan de vorming van een soort coöperatie.  

 

Heel geinig is trouwens dat ook nu door een aantal vissers weer gedacht wordt aan de vorming van 

een soort vissers coöperatie die met een eigen merk garnalen in de handel wil komen. Met een 

pelstation in Lauwersoog (Telson/Kant) zou dit natuurlijk goed mogelijk zijn. Vroeger is er trouwens 

al eens een  coöperatie geweest voor het drogen van de pufgarnalen. Leidende kracht hiervan was 

Tamme Bolt Sr. Op het laatst waren er nog 3 drogerijen over: De coöperatie, Freek Smit en Heidema. 

Het was een felle concurrentiestrijd. De een gaf een of twee centen meer voor de bushels dan de 

ander! Jarenlang liep er een scheiding door de Zoutkamper visserij vanwege die coöperatie.  

 

Aangezien ik toen al bij Heiploeg werkte zat ik in het andere kamp. Maar het moet gezegd, de zoon 

van Tamme, wijlen Berend Bolt (vader van Tamme en Lammert), was een hartstochtelijk verdediger 

van de klokverkoop op Lauwersoog. Ook als het hem soms geld kostte. Dat had hij toch waarschijnlijk 

van de coöperatieve gedachte overgehouden. Trouwens ook Berend zijn zonen, Tamme en Lammert, 

zijn al jaren trouwe klokvissers. En Lammert is voorzitter van de inkoop coöperatie. De appels vallen 

dus niet ver van de stam. (Over al die drogerijen die er destijds in Zoutkamp waren, is ook best een 

aardig stukje te maken. Als er mensen zijn die hierover meer weten of anekdotes kunnen vertellen 

dan houd ik mij aanbevolen).  

 

Aan het eind van het Frits Pleimastraatje woonden de Gebr. Bosveld (Jan Aines jongens). Dat waren  

palingvissers. Er hingen altijd fuiken te drogen in de perenbomen. Toen ze al heel oud waren (nu ja 

oud, misschien wel jonger dan ik nu!) zag je ze nog leunend op een stokje naar de dijk scharrelen om 

daar bij laagwater hun fuiken te legen. Eenmaal op de ‘sliekslee’ werden het echter weer jonge kerels. 

Een knie op de slee en met de andere voet afzetten. Deze Bosvelds hadden de mooiste plek voor de 

fuiken. Tussen grote sluus en Fraise sluus. Tussen grote sluus en Hofmans sluus waren de vangsten 

meestal wat minder. Het slik daar was ook wat hoger. Deze Bosvelds waren vroeger zeevisser. Ze 

bezaten 3 botters. In onze jeugd lag daarvan de ZK 1 nog in het knoalje.  Daar speelden wij als 

kwajongens vaak op, want de oude Bosvelds konden ons toch niet belopen.  

 

Bij de grote scheepramp in 1884 is met de ZK 16 ook een Heine Bosveld verdronken (50 jaar). Dat 

zal vermoedelijk een vader of opa zijn geweest. Met de ZK 10 is in die zelfde superstorm onder 

anderen ook de 17jarige Jacob Visser ten onder gegaan.  Er woonde ook nog een andere tak Bosvelds 

in Zoutkamp. Dat waren 2 broers die een sleepboot hadden gehad, waarmee ze goed hadden verdiend. 

Nadat ze deze sleper hadden verkocht hebben ze alle twee een nieuw huis aan de Stationsstraat laten 

bouwen. Deze Bosvelds waren heertjes die met een bolhoed op door het dorp kuierden. Hun zuster, 

Bee, had een naaischool aan de Dorpsstraat (naast café Buitjes). Mijn moeder (en vele generaties 

meisjes) heeft daar ook nog naaien geleerd.  

 

 

 



  

Nog even terug naar het fuiken vissen. Dit was een soort algemene sport in Zoutkamp. Je kocht op 

het gemeentehuis in Ulrum een consent voor 0,50 cent en je mocht achter de dijk vissen. Overal zag 

je fuikjes staan. Natuurlijk waren de beste plaatsen voor de beroeps maar de lol was er niet minder 

om. Als kwajongens kochten wij ook een consent en dan mochten we ‘poeren’ op aal. ’s Morgens 

vroeg douwpieren zoeken, inrijgen en dan bijv. onder het lange hoofd poeren. De beste peurder was 

Marten Vogel. Die lag altijd met zijn roeibootje bij ‘zinkstukken’ (Dat was ongeveer bij de ingang 

van de jachthaven). Bij een stormvloed waren de beste plekjes echter de loopplank over de diepe geul 

die voor ‘ploat’ langsliep. (Achter Koninginne- of Wilhelminatrap) of op het eind van de Grote Spui 

‘bie Tuutterdiek’. Op het beste van het tij hingen er dan soms wel een stuk of tien palingen aan de 

peur, waarvan de meesten loslieten voordat ze in het leefnet terechtkwamen.  

 

Op die zelfde ploat stikte het in het voorjaar van de kloet eieren. We hebben er heel wat  geraapt. Op 

een keer hadden we de zakken vol en gingen naar huis. Het schip van Boersma (de huidige ZK 46) 

lag juist te schutten en we lieten ons meedraaien met de brug. Aan boord waren passagiers uit 

Groningen bestemd voor Schiermonnikoog. In hun beste kloffie (zo ging dat in die tijd). Een meneer 

had een gleufhoed op. Het water steeg bij het schutten en de hoed kwam hoe langer hoe dichter bij 

ons op de brug. Eenmaal op gelijke hoogte, legden we in de gleuf een stuk of wat kloeteieren. Na een 

paar passen donderden die natuurlijk op het dek en veroorzaakten een smeerboel. Ach ja, kwajongens 

doen overal en altijd het zelfde!  

 

Als er trouwens in de maand mei een keer een stormvloed water was spoelden al die eieren van de 

ploat. Die lagen dan allemaal kapot of soms nog heel tegen de dijk aan. Ook zag je dan veel 

verdronken kuikentjes. Er waren toen echt veel kloeten. Dergelijke catastrofes kon de stand blijkbaar 

gemakkelijk aan. Waar zouden die vogels nu broeden? Geen idee of er nog veel kloeten zijn. Na zulk 

een voorjaarsstorm lag er ook veel rommel en zeegras (‘roet’) tegen de dijk. Aries v.d. Klei en zijn 

mannen moesten de dijk daarna weer schoon maken. Met een greep de rommel in een kruiwagen 

doen en over de dijk kruien. Een enkele keer lag er zoveel rommel dat wij als jongens voor wat 

zakcenten mee mochten doen met het opruimen van dit roet. 

 

Terug naar ons straatje. Naast de Bosvelds woonde de familie Huizinga (Trien van Louwes Ge). Die 

verkochten ook petroleum. Verder had Maarten Lap in een bouwvalige huisje daar zijn fietsenhandel. 

In een van de kleine huisjes aan dat straatje woonde Kremer met als bijnaam ‘Batsie Boem’. Deze 

Kremer was kort voor de kop en als we als kwajongens bij hem gingen ruitje tikken of met een hele 

ploeg op klompen door het straatje denderden kwam hij altijd met veel bombarie en lawaai naar buiten 

om tegen ons te tieren. Zijn bijnaam schijnt hij gekregen te hebben toen hij eens door de haven kuierde 

en daar bij de aanleg van de kade een stapel stenen omviel. Toen schijnt hij gezegd te hebben: “Batsie 

Boem”.  

 

Kremer was gereformeerd en ging trouw naar de kerk. Op een morgen toen er om 11u dienst was 

duurde het wat langer voordat de dominee kwam. Daan van Wieren speelde nog wat extra versjes 

maar het werd toch wat roezemoezig in de kerk. Plotseling ging Kremer staan en zei: “Zo krieg ik 

mien eerappels nooit op tied goar” en marcheerde de kerk uit. Doodse stilte. Aangezien wij op school 

van de meesters juist de spannende Bijbelse verhalen over Elia op de Karmel (vuur van de hemel) en 

over Dathan en Abiram (die wegens ongehoorzaamheid zo maar in de grond verdwenen) hadden 

gehoord, zat ik ademloos te kijken of er nu ook zoiets zou gebeuren. Maar nee, Kremer had geluk! Er 

gebeurde niets en hij kon zijn aardappelen opzetten. Kremer is nadien nooit meer in de kerk geweest!  

 

 

 

 

 



  

Van mevr. Olthof hoorde ik dat in dat straatje ook Jaanje Visser heeft gewoond. Die liep met een juk 

om de nek met negotie bij de deuren langs. In die tijd zag je 

vaker mensen met een juk lopen. Boeren bijvoorbeeld als ze in 

de wei aan het melken waren.  De genoemde Jaanje Visser was 

de moeder van ‘Lollipop’, Jans Visser of Jans van Kloas. Jans 

had een klein garnalenbootje de ZK 49 waarmee hij op garnalen 

viste. Hij viste bijna altijd gelijk op met de ZK 4 (het 

museumschip) van George en Floris Brian. Ik zie ze nog over 

eb het Zoutkamper Gat uittrekken, ‘achter de rooien’. De ZK 4 

vooraan en de ZK 49 er schuin achter. Over de vloed ging het 

dan in omgekeerde richting weer naar binnen. Jans’ zonen Kees 

en Klaas waren beiden ook aan boord. Die hebben later een 

groter schip gekocht. Hans van Straten heeft jarenlang bij hen 

gevaren en daar het vak geleerd. (De familie van Straten heeft 

ook nu nog een ZK 49 in de vaart). Jans van Kloas woonde in 

Ulrum. In de winter lag het kleine bootje altijd in het 

Hunsingokanaal voor zijn huis aan de Trekweg.  

(Zie foto van het kleine kottertje en het grotere schip).  

 

Aan het begin van het Pleimastraatje had je Lukkien met zijn brandstoffenhandel. Daartegenover  het 

café, annex sigarenhandel, Bol. In de zomer stond de deur naar het café altijd en het rook er altijd 

heel lekker. Daarnaast het pand van v.d. Ploeg (eerst boderijder en later garnalen) en vervolgens de 

winkel waar eerst Sieb Zant zijn kruidenierswinkel  had en IJs Huizinga zijn groentewinkel.( In de 

zestiger jaren werd het pand van v.d. Ploeg omgeturnd tot de pellerij van Heiploeg en bouwde Sieb 

Zant zijn nieuwe winkel aan het Dorpsplein en de Dorpsstraat.) Naast Lukkien was het gangetje naar 

de Parallelstraat (waar nu ook ongeveer het gangetje loopt). Aan dat straatje woonde de familie 

Koster. Voor de oorlog moet er een schoenmaker gevestigd zijn.  

 

De volgende ondernemer was slager van Wieren. Die mannen slachten wel eens buiten. We zagen 

vaak een geslacht varken aan de achterkant van het pand hangen aan een ladder. Met de kop naar 

beneden. Dan kon het bloed voor de bloedworst eruit lopen. Naast van Wieren had je groenteboer 

v.d. Werf. (in het pand waar Treintje Postma nu woont). Ze gebruikten de voorkamer als winkel. 

Waar die arme mensen met een stuk of vier dochters dan woonden is mij nog steeds een raadsel. De 

volgende ondernemer was schoenmaker Groefsema (waar de mevr. van Duinen woont). Ze hadden 

ook een schoenwinkel waar ze misschien een paar schoenen per week verkochten. Alleen zondags 

werd er in die tijd namelijk op schoenen gelopen. Groefsema was nog een echte schoenmaker. 

Gezeten op een krukje, gebogen over een leest waar de schoen op lag, joeg de schoenmaker een voor 

een de spijkers in de zool.  

 

Naast Groefsema was de kruidenierswinkel van Wets Tiet. Dat was nog een ouderwets winkeltje met 

een grote rinkelende winkelbel die lang nagalmde. Bij Tiet kreeg je lekkere snoepjes als je klant was. 

Wij als gereformeerden winkelden echter bij Jan en Tea, maar op en keer bedachten mijn broer en ik 

dat we maar moesten proberen om wat bloemen te plukken, goltjeblommen en venneblommen, om 

die vervolgens voor wat snoep aan Wets Tiet te verkopen. Die vlieger ging echter niet op, waarop wij 

op onze klompen de winkel uitrenden en ‘’Stik wief, stik wief’’riepen. Op dat ogenblik stond er ook 

een nieuwe klant in de winkel, mevr. Vaatstra, de vrouw van  chef monteur Vaatstra van de 

Marnedienst. Tegen haar zei mevr. Frik: ‘’Dat zijn de boefjes van het dorp!’’. We hebben het verhaal 

vaak moeten horen, want later raakte de familie Vaatstra bevriend met onze ouders. ( Hun zoon Klaas 

is later dominee geworden en heeft vaak in Zoutkamp gepreekt. Hij is helaas vrij jong overleden. 

Klaas was bevriend met Berend Zwart, de huidige voorzitten van het Visserijmuseum).  

 



  

We zijn inmiddels op het Dorpssplein beland. De ondernemers aan de overzijde heb ik al eens 

genoemd in mijn stukjes over het Meulendiekje. Als slot volgt nog een stukje over de Sluisweg en de 

Churchillweg en dan hebben we de ondernemers en dorpsfiguren wel zo ongeveer gehad. Daarna heb 

ik nog iets over het leven in Zoutkamp tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dat is echter voor 

mijn tijd. Dus dan moet ik putten uit andere bronnen. 

Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl). Tel 0595-401755 of 0653 653 335. 

 

Oproep 

 

De Zonnebloem is nog op zoek naar een vrijwilliger/contactpersoon voor Zoutkamp. 

Misschien kunnen we op zoek gaan naar gasten die zich ook bij ons willen aansluiten. 

Wij verzorgen uitstapjes/gezellige middag/vakanties voor mensen met een fysieke beperking. 

Je kunt contact opnemen met: 

Bouktje Bottema  Kloostersingel 13 9977RJ Kloosterburen 

0595481683  hbbottema@home.nl 

 

Gevraagd 

 

Standhouders groot en klein (uit Zoutkamp). 

Om zaterdag 14 mei te staan op de rommelmarkt in de haven!! Van 9.00 tot 16.00.  

Je hoeft je niet op te geven. 

 

TSN Thuiszorg 

 

Graag willen wij verzorgenden & verpleegkundigen  van TSN thuiszorg  het volgende met jullie 

delen; Zoals duidelijk is heeft TSN  een faillissement voor de huishoudelijke verzorging en voor 

begeleiding aangezegd gekregen. Deze financiering loopt via de gemeente en raakt de BV  

Verzorging en Verpleging niet. Wij leveren vanuit een andere landelijke financiering, namelijk de 

Zorgverzekeringswet. Dit betekend dat TSN verzorging & verpleging, TSN Zorgcentrale, TSN 

Woonzorg de zorg leveren als voorheen en dat dit ongewijzigd blijft.  

 

De continuïteit van onze dienstverlening staat absoluut niet ter discussie. Wij,  van TSN verzorging 

& verpleging, blijven staat voor kwaliteit van zorg waarin de cliënt centraal staat. Wij willen onze 

zorgverlening van top kwaliteit blijven geven met een uitstekende dienstverlening naar onze 

cliënten toe. Onze bereikbaarheid is 24 uur, 7 dagen in de week, 365 dagen in het jaar, waarbij na 

kantooruren doorgeschakeld wordt naar de zorgcentrale. 

U kunt ons bereiken op; Telefoon: 06-13113561 Of: 0595-447110 

fax 0595-571888  email: winsum@tsn-thuiszorg.nl 
 
 

Vrijwilligers 

 

Ik ben een verwoed Schudzeef lezer en ben altijd blij als hij weer achter de brievenbus ligt. Als lezer 

denk je er moet altijd maar weer wat in staan. Ik dacht bij me zelf ik wil eens al die vrijwilligers in 

Zoutkamp bedanken voor hun inzet, zelf doe ik er ook wel af en toe aan mee.  

 

Ik begin maar met de speeltuin, het huidige bestuur dat er nu zit is erg actief, de speeltuin wordt ook 

goed bezocht en ligt er goed verzorgd bij. Dan mensen die tafeltje dekje rijden en er is nog zoveel 

meer b.v. Lauwersmeer Mars, oud papier op halen en er is nog zoveel meer, nu de reünie commissie. 

Ik hoop dat de Schudzeef nog een lang bestaan heeft, en als Zoutkampers van die leuke stukje hebben 

zoals Hendrik Nienhuis, laat ze plaatsen.  

 

Met vriendelijke groet een blije Schudzeef lezer uit Zoutkamp. 

mailto:nienhuis@inn.nl
mailto:hbbottema@home.nl
mailto:winsum@tsn-thuiszorg.nl


  

advertorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankje 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die met ons mee geleefd hebben in welke vorm dan 

ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Beatrixoord. Dit doet een mens ontzettend goed. 

Hartelijk dank daarvoor. Kees en Jannie Mollema 

 

Lauwersmeer Mars 

 

In 2017 hoopt stichting Lauwersmeer Mars weer de wandeltochten te organiseren. Er zijn een paar 

bestuursleden vertrokken, zodat er enkele nieuwe bestuursleden worden gezocht. Zoals het nu gaat 

is de Lauwersmeer Mars om de twee jaar. Het voordeel is er ligt een heel goed draaiboek. Denk je 

ik wil wel mee helpen meld je dan aan bij: Lies Visser Dorpsstraat of bij Bauke Visser 

Margrietstraat beide te Zoutkamp.  

(Je hoeft niet perse een Zoutkamper te zijn om  het bestuur mee te helpen.) 

Met vriendelijke groet bestuur Lauwersmeer Mars Zoutkamp. 

 

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp 
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 
 
Op 1e Pinksterdag 15 mei treedt Gospelgroep ‘De Regenboog’ uit Dokkum op in 
Zoutkamp. Dit optreden vindt plaats om 13.30 uur bij de trailer op het 
feestterrein bij de binnenhaven. We nodigen iedereen uit bij dit concert 

aanwezig te zijn. Op hun website www.ggrd.nl zegt het de groep over zichzelf: 
 
DE REGENBOOG 
Teken van hoop en kracht voor de toekomst, door God gegeven. 
De veelkleurigheid van de regenboog, zoals we die regelmatig buiten 
kunnen zien en er over kunnen lezen in de Bijbel, komt terug in ons 
repertoire met een diversiteit aan liederen. 
Die veelkleurigheid willen we ook graag uitstralen bij onze optredens 
door ons enthousiasme en het zingen. We hopen, dat mensen zo daadwerkelijk kracht en hoop 
kunnen putten uit het evangelie, dwars door alle zorgen en tegenslagen heen. 

 
Onze vereniging is door de jaren heen uitgegroeid tot een interkerkelijke koor en daarom niet 
gebonden aan één kerk. Naast de muziek is ook de onderlinge betrokkenheid erg belangrijk. Voor 
de meeste leden is het lidmaatschap van de groep ook veel meer dan alleen maar samen zingen. 
Het is ook samen het Geloof beleven en omzien naar elkaar, in het besef dat het om de blijde 
boodschap draait. 

Oosterheerd Montage & Schoonmaak 

Even voorstellen 
Nadat ik ruim 15 jaar voor verschillende werkgevers in de zonwering heb gewerkt heb ik de stoute 

schoenen aangetrokken en ben ik per 1 april voor mijzelf begonnen als Oosterheerd Montage & 

Schoonmaak.  

Ik richt me hierbij op de verkoop, levering en montage van zonwering, raamdecoratie, rolluiken, het 

opnieuw bekleden van markiezen en horren. Ook voor overige voorkomende 

montagewerkzaamheden bent u bij mij aan het juiste adres.  

 

Daarnaast ben ik u graag van dienst bij het schoonmaken van uw ramen, goten, kozijnen en andere 

zaken. Zie voor mijn contactgegevens de advertentie elders in dit blad. 

 
Met vriendelijke groet, 
Kor Oosterheerd 

 

http://www.ggrd.nl/


  

Bericht van begrafenisvereniging De Laatste Eer te Zoutkamp, 

 

Op 13 april jl heeft de Algemene leden vergadering  (ALV) plaatsgevonden Het bestuur 

verwelkomde 9 leden en onze uitvaartverzorger mw. Hanneke Boersema. De gebruikelijke zaken 

zijn aan bod gekomen (zie voor de agendapunten Schudzeef no 2 van 2016). Een aantal zaken 

willen we hierbij even belichten: 

 

Vorig jaar is de ledengeldverandering doorgevoerd waardoor iedereen individueel lid is geworden 

en niet meer per gezin. Kinderen tot 18 jaar blijven lid via de ouders. Deze verandering  is 

kostenneutraal doorgevoerd. Ons Actuarieel reserve staat echter i.v.m. rente ontwikkelingen onder 

druk. Om toekomstbestendig te zijn zullen we nu een verhoging moeten doorvoeren. Het voorstel 

van het bestuur om met ingang van het jaar 2017 de contributie van de vereniging  te verhogen naar 

€ 17,50 is met algemene stemmen door de vergadering aangenomen. 

  

De dames H.D. Postma-Lap en B Zwart – Koolstra hebben vele jaren het huis aan huis bezorgen 

van de kaartjes voor het rondzeggen in geval van overlijden verzorgd. Ze hebben aangegeven 

hiermee te willen stoppen. Het bestuur bedankt ze voor hun inzet. Intussen heeft het bestuur een 

opvolger gevonden in de persoon van dhr. B Visser. 

 

Het terrein bij onze aula wordt sinds 2013 door een enthousiaste groep vrijwilligers bijgehouden. 

Recent zijn ze gezamenlijk weer gestart met de voorjaarsschoonmaak. Alles is weer aan spik en 

span en er is een schema opgesteld waarbij de vrijwilligers per toerbeurt het terrein bijhouden. Dit 

geeft het geheel een verzorgde indruk. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen.  

 

Oproep: De vereniging is op zoek naar extra dragers. Op dit moment hebben we 3 dragers, 2 

draagsters en 1 reserve drager van buiten het dorp. We zouden graag het aantal willen uitbreiden. 

Indien u belangstelling heeft, neemt u dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een 

email naar het secretariaat: zoutkamp@fedgron.nl 

 

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 

 

Parkeren tijdens Pinksteren: 

 

Zaterdag 14 mei niet parkeren aan Reitdiep. 

Maandag 16 mei niet parkeren in Dorpsstraat en Spuistraat. 

Graag op deze dagen niet parkeren in genoemde straten zodat we de voorbereidingen voor de 

Pinksterfeesten zonder hindernissen kunnen uitvoeren en zorgen voor een groot feest! 

 

Parkeerkaarten 

De parkeerkaarten om tijdens Pinksteren met de auto het dorp in te kunnen rijden zijn te verkrijgen 

via Jacob Jelle Tuma, Churchillweg 69. 

mailto:zoutkamp@fedgron.nl
mailto:zoutkamp@fedgron.nl


  

Nieuws van de Speeltuin 
 

Hallo iedereen, 

Hier weer een bericht vanuit de speeltuin. We hebben er weer een drukke tijd opzitten. 11 & 12 

maart hebben we de NLdoet actie gehad. Op vrijdagmiddag kwamen de groepen 5/6 en 7/8 van de 

scholen helpen met klussen in de speeltuin. De kinderen hebben rommel opgeruimd, houtsnippers 

verspreid en onkruid gewied. Aansluitend konden ze nog even spelen en wat drinken.  

 

Op zaterdag hebben we de gele glijbaan uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet. Dit moest 

want een deel van de glijbaan is door vuurwerkmisbruik kapot gemaakt. We hebben echt geluk 

gehad dat we een nieuwe draai konden maken anders was de glijbaan niet meer bruikbaar geweest. 

Hierbij willen we alle kinderen en volwassenen nogmaals bedanken voor alle hulp. 

 

Door het nieuws van de kapotte glijbaan hebben een paar kinderen van de Soltecampe het voortouw 

genomen en tijdens NLdoet een lege flessen en statiegeld actie opgezet. Zij hebben hiermee € 241,- 

opgehaald. Dank jullie wel! Wij gaan hier een mooi doel voor vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 maart was het tweede paasdag en dus de start van het buitenspeelseizoen. We hadden een goede 

opkomst ondanks het slechte weer. De brandweer heeft het hek opengeknipt en aansluitend konden 

er paaseieren worden gezocht. Na het zoeken van de eieren mochten de kinderen oefenen voor 

brandweerman of vrouw, met de spuit spuiten en in de tankautospuit. Wat een feest! 

 

Afgelopen maandag zijn er door Ability bomen gekapt omdat deze bomen ziek waren. Nu de 

speeltuin er weer goed bij ligt komen we in deze periode bij u aan de deur voor de contributie 2016. 

Dit keer met hulp van Bauke Visser. Net zoals vorig jaar is de contributie voor alle gezinnen met 

kinderen t/m 12 jaar (jongste kind) €10,-  Heeft u de kinderen groot maar draagt u de speeltuin een 

warm hart toe? Al vanaf € 5,- kunt u donateur worden.  

 

En aangezien de speeltuin een ledenvereniging is houden we ook een jaarvergadering.  

Deze gaan we in de maand oktober houden. Meer informatie hierover ontvangt u t.z.t.  

 

Vriendelijke groet van het bestuur 

Sandra Dijkstra, Harmen Visser, Bjorn Oortwijn & Esther van den Broek  

 



  

Programma Pinksterfeesten Zoutkamp 13-16 mei 2016 

 

vrijdag 13 mei 

16:00 - 18:00 Garnalenparty 

16:00 Opening kermis  

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

20:00 Live muziek in diverse horecagelegenheden  

 

zaterdag 14 mei 

09:00 - 16:00 Rommelmarkt, standhouders uit Zoutkamp  

10:00 - 17:00 3D printen en lasersnijden voor jong en oud  

10:00 - 12:00 Jurering vissersschepen/kleine vloot  

10:00 - 15:30 Show gepimpte auto's  

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

13:00 - 13:30 Bubblica bellenshow  

13:00 - 17:00 Grabbeljurken Gratis!  

13:00 - 17:00 Kinderschmink Gratis!  

13:00 Opening kermis  

13:00 Roeiwedstrijden  

13:30 Jurering zeilbootjes  

14:00 - 14:30 Optreden Smartlappenkoor Zoutkamp  

14:30 - 15:00 Bubblica bellenshow  

15:00 - 15:30 Optreden Smartlappenkoor Zoutkamp  

15:30 - 16:00 Prijsuitreiking gepimpte auto's verzorgd door de Garnalenkoningin  

16:00 - 16:30 Bubblica bellenshow  

16:00 The Beatstones uit Emden  

20:00 Live muziek in diverse horecagelegenheden  

23:00 Vuurwerkshow achter de dijk  

 

zondag 15 mei 

10:00 - 17:00 Oude ambachten- en creativiteitsmarkt 

10:00 - 17:00 Show vaargroep "De Blauwe Wimpel" modelboten  

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

12:00 - 17:00 Visshow met diverse vissoorten  

12:30 - 16:00 Demonstratie garnalenpellen t.h.v. Visserijmuseum  

13:00 Opening kermis  

13:00 - 15:00 Wedstrijd netten boeten  

13:30 - 14:30 Optreden Gospelkoor De Regenboog  

15:00 - 18:00 Muziekfestival; Radio NL  

20:00 Live muziek in diverse horecagelegenheden  

 

 

 

 

 

 

http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/garnalen-party
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/opening-kermis-8
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/voetbalwedstrijd-oud-zeester-jong-zeester-dames-en-heren
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/live-muziek-diverse-horecagelegenheden
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/vrijmarkt
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/3d-printen-voor-jong-en-oud
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/jurering-vissersschepen-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/mazda-autoshow-reitdiepskade
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/rondvaarten-verzorgd-door-het-visserijmuseum
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/bubblica-bellenshow
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/grabbeljurken
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/kindersminken
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/opening-kermis-5
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/roeiwedstrijden-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/jurering-zeilbootjes
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optreden-smartlappenkoor-zoutkamp-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/bubblica-bellenshow-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optreden-smartlappenkoor-zoutkamp-3
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/prijsuitreiking-gepimpte-autos-verzorgd-door-de-garnalenkoningin
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/bubblica-bellenshow-4
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/the-b
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/live-muziek-diverse-horecagelegenheden-5
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/vuurwerkshow-achter-de-dijk
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/oude-ambachtenmarktcreativiteitenmarkt
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/show-vaargroep-de-blauwe-wimpel-modelboten
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/rondvaarten-verzorgd-door-het-visserijmuseum-3
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/visshow-met-diverse-vissoorten-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/demonstratie-garnalenpellen
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/opening-kermis-6
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/wedstrijd-nettenboeten-3
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optreden-gospelkoor-4
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/muziekfestival
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/live-muziek-diverse-horecagelegenheden-6


  

maandag 16 mei 

09:00 - 17:30  Jaarmarkt 

10:00  Opening kermis  

10:00 - 17:00  Rondvluchten helikopter  

11:00  Bekendmaking Koninginneschip  

11:00 - 13:00  Optredens shanty- en smartlappenkoren  

13:00  Inschepen "De Vlinderbalg"  

13:00 
 Inschepen op de vissersvloot voor het binnenhalen van de Garnalenkoningin. 

Meevaren gratis, maar wel op eigen risico!  

13:00 - 15:15  Optreden Lou Leeuw  

13:00 - 17:00  Steltenact Sandy Wagner  

13:30  Afvaart De Vlinderbalg  

13:30  Afvaart vissersvloot  

15:30 - 16:15 
 Ontvangst van De Garnalenkoningin met haar Hofhouding. Toespraak 

Garnalenkoningin  

16:15  Prijsuitreiking vissersschepen  

16:30 - 18:00  Optreden Lou Leeuw  

20:00  Live muziek in diverse horecagelegenheden 

 

Maandag 16 mei meevaren op de Vlinderbalg: 
 

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 65 jaar of ouder zijn en mindervaliden uit Zoutkamp kunnen gratis meevaren.   

 

Tijdens de vaart wordt 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. Mensen die niet 

onder de doelgroep vallen en niet in aanmerking komen voor een gratis kaart kunnen ook meevaren. 

Zij moeten bij het aan boord gaan een kaart bestellen voor €15,00. 

 

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

mee willen varen moeten op Pinkstermaandag 16 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 door een mail te sturen naar 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. 

 

 

 

  

http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/jaarmarkt-zoutkamp-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/opening-kermis-7
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/rondvluchten-helikopter
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/bekendmaking-koninginneschip-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optredens-shanty-en-smartlappenkoren-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/inschepen-de-vlinderbalg
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/inschepen-vissersvloot-voor-het-binnenhalen-van-de-garnalenkoningin
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/inschepen-vissersvloot-voor-het-binnenhalen-van-de-garnalenkoningin
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optreden-lou-leeuw-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/steltenact-sandy-wagner
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/afvaart-seniorenboot-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/afvaart-vissersschepen-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/ontvangst-van-de-garnalenkoningin-met-haar-hofhouding-optreden-burdy-bij-ontvangst-garnalenkoningin-toespraak-garnalenkoningin
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/ontvangst-van-de-garnalenkoningin-met-haar-hofhouding-optreden-burdy-bij-ontvangst-garnalenkoningin-toespraak-garnalenkoningin
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/prijsuitreiking-vissersschepen-2
http://pinksteren-zoutkamp.nl/evenementen/optreden-lou-leeuw-3


  

Dagboek van een garnalenvisser 

 

11 april, Maandagmorgen zijn we om 4 uur aan boord. Samen met de ZK 37 stomen we eruit nadat 

we er 1000 kg ijs in gegooid hebben. De reis gaat de NO in. We willen een reisje in de Sylt proberen, 

kijken of daar een paar garnalen zijn. Het is namelijk brand zuinig en de prijs is opgelopen tot boven 

de 10 euro, een prijs die dachten we nooit weer te zien. Maar doordat de afslagklok op Lauwersoog 

nog draait is dit blijkbaar mogelijk. Als Ingrid van huis belt val ik nog in een grotere verbazing, weet 

je wie jouw garnalen gekocht heeft? Geen idee. Kopers zijn vaak van Belzen/Roem van Yrseke 

Telson en Hppp en hp bij gelegenheid. De Rousant heeft hoogste markt gedrukt, 19.60 euro. Zo kan 

je maar weer zien zelf afslag directeur en koopt op Lauwersoog. Een wondere wereld de garnalen 

visserij. 

 

Weerberichten zijn NO 5-6 daarna afnemend, een mooi stoompje er recht in op. Als we voor de Elbe 

zijn knapt het aanzienlijk open en lijkt het eindelijk eens voorjaar. Om 18.15 liggen we bij het wrak 

van boeree we gaan er hier maar aan, we stomen onderhand al 13 uur. Wrak van Boeree is het kottertje 

van voormalig stig de dreef. Ons dorpsgenoot Luuk van Ellen heeft dit kottertje nog een aantal jaren 

gehad, daarna is ie in Wieringer handen gekomen en heeft hier zijn laatste rustplek gekregen. Onze 

eerste trek levert zoals verwacht niks op, water te helder. Henk, ZK 37 ligt noordelijker en heeft al 

meer geluk. Hij had er 20 kg in.  

 

Met donker vissen we West in, er loopt een dikke eb met de oosten wind. De WR 42 ligt voor ons en 

samen trekken we op de stenen aan, bij Helgoland, pure dikke garnalen 20/25 kg. Op den duur liggen 

we op 5 mijl van Helgoland, ook hier het zelfde. Samen met de ZK 12 vissen we met de vloed NO. 

Bij de dag zijn we bij de Amrumbank. Een grote vloot, ik denk wel 40 schepen, liggen er omheen. 

Visserij is steeds 20/40 kg lange trekken, een goed leven erbij zeg maar. Woensdagnacht liggen we 

met ZK 47, WR 2 en VD 6 bij het munitieveldje. Hier zien we eens een keer 50 kg.  

Tamme belt, morgen vroeg staat er een auto op Havneby van Koos Merema voor vishal Lauwersoog. 

Donderdagmorgen stomen we met ZK 44, 14, 13, 87 en 8 door Strandgat en lossen de garnalen in de 

auto. Dit was lang geleden dat we hier in de haven zijn geweest. De laatste maal herinner ik me maar 

al te goed, een keer met gevoel van twee kanten. Samen met Benny Wolters hebben we nog 3 maand 

op de N88 “Nova Cura” gevaren. Doordat er een hydrauliekleiding knapte, en we dus genoodzaakt 

naar Havneby moesten om een nieuwe leiding en olie, zaten we daar ’s nachts om half 12 aan 

aardappels en prei. “Nou” see Wolters “door zit je din min ien naagt”. Ik ben toch blij dat we toch 

drie maanden samen hebben gevaren.  

 

Hierna is het regelen om gasolie te krijgen. Er komt hier geen Koos v/d olieboer. Maar met het pasje 

van de leuke mevrouw van de havendienst lukt dit en gaan we er in de middag weer uit. Blak, zonnetje 

erbij, voorjaar oftewel frütling. Voor het gat er maar weer aan 20/40 kg. Vrijdag appje van Sikke 

10:48 – 10:48 euro ja zo loopt er gauw een reisje uit. De weerberichten zijn niet mooi ZO/ZW 6-7, 

hoop dat we nog een nachtje redden. We liggen met de ZK 8 voor het gat en zaterdagmorgen begint 

het gesodemieter 5-6 later 7-8 met lw om 16:00 gooien we hem voor de zee er loopt dan ook even 

minstens 3 meter en dat is voor de ZK 18 dan ook helemaal geen weer. Scheef er vooraan gaan we 

door strandgat. Iets wat eigenlijk super gaat. Het gat loopt onder het strand van Sylt door NNO/ZZW. 

Bij het strand van lijst zetten wij de tuigen aan dek. Het waait nou stijf 8. Samen met de ZK 8 komen 

wij op Havneby. Weerbericht is tot dinsdag kloten dust we hakken de knoop gauw door. Broer Sico 

mag even weer van zijn oude beroep genieten, nu niet met lkw naar Harvneby maar met pkw .  

 

Zondagmorgen is hij er met het busje. De garnalen, 400 kg, lossen we bij Poseidon/v berken. Dit is 

eigenlijk goed geregeld, je red jezelf maar en bent weer vrij man. Om 12:30 start Sico de Opel en na 

een reis van 7 uur zijn we weer in Zoutkamp. Ja Sylt, je moet er zijn als het weer is en de berichten 

zijn niet ruim, Deen NNW 8 13m-15m hele week. De Duitser is wat beter maar ook niet dat je zegt 

we gaan even een vakantiereis maken.  



  

Woensdag om 06:00 staan we bij Schorre voor de deur, toch maar heen we zien het wel. Als we bij 

Flensburg rijden staan de vlaggen nog strak, niet goed dus. Op Havneby lijkt het wat beter. ZK 14 

lag al te vissen en het knapte wat op zei er dus met de ZK 8 er maar uit, viel ook wel mee. We vissen 

voor tij vangerij zelfde bij de dag zelfs niet hoger dan 20 kg. Bolt stuurt appje 60-75 kg bij de Deense 

mijlen, nou maar Noord in. Na drie trekken zijn we er ondertussen 2 meter zee dus je verstoomd ook 

niet. Samen met de ZK 87, 14 WR 98, 17 liggen we hier om de stenen heen te vissen, lange trekken. 

Zaterdagmiddag stomen we naar binnen met HW. Ook nu staat er NW 6. Als we in de haven zijn is 

het luisblak vreemd weer. Olie laden en douchen. ‘s Nachts komt Merema over Havneby en lossen 

Lammert en ko hun goldshrimp’s. Wij erachteraan, apart zaterdagnacht op een uitgestorven haven. 

Lammert en ko knopen hem aan de steiger voor de zondag. We stomen er om 02:00 maar weer uit 

het is blak geworden.  

 

Eerste trek buiten de drie mijl van Havneby gaat NW in. Na een uur vissen blijft ie er mee liggen, 

dikke steen voor het sb net gelukkig geen schade. We vissen hier de dag wat heen en weer voor 20-

40 kg lange slepen. Maandag het zelfde tafereel, het weer is goed. Lammert ZK 49 en Wim ZK 2 

stomen nou van Lauwersoog af. Er loopt daar 2 meter zee, geen stoom weer, maar bij ons is er hooguit 

een zeetje van 1.20. 

 

Dinsdagmorgen stomen we even naar binnen voor ijs, de garnalen moeten immers tot donderdag in 

het ruim en dan is het zaak dat ze goed in het ijs komen. Dinsdag vissen we bij Harrold van de ZK 5 

en bij de Katwijker en de pufboot. ‘s Nachts een trek van 60-70 kg helaas maar 1x. Het water meet 

ik elke week en dat was 8,5 gr te koud. Woensdag dwars van Hornum, dikke bries NNO 5-6-7 niet 

veel aan maar ja; op A.M.I Deense weerbericht zie ik dat er een geel windveldje aan komt dus ‘s 

avonds wordt het beter. De nacht nog een paar trekken en dan stomen we met Tamme naar Havneby. 

Hier staat een auto van leegwater en kunnen we lossen voor transport naar wallstreet Lauwersoog. 

Wij maken onze week af en stappen om 12:15 ook in het busje. Na Hamburg even een pispauze bij 

Ossenthal. Bij Bunde komen we onze garnalen weer tegen met de LKW, zo zie je; veel verdienen 

weer aan onze garnaaltjes.  

 

VR GR JR ZK 18 “Liberty”  

 

Straten volleybal 
 

Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei organiseert v.v. Zeester in samenwerking met Sportdorp 

Zoutkamp een stratenvolleybal toernooi!!! Beide avonden beginnen om 18.30 uur.                                  

Publiek is van harte welkom, dus kom gezellig uw buurtbewoners aanmoedigen. Het toernooi vind 

plaats op de velden van Zeester.      Graag tot ziens… 

 

Bedankje 

 

Er is veel leed en oorlog in de wereld. Dat horen en lezen we dagelijks. Maar er zijn ook veel goede 

dingen om ons heen. Dat heb ik ook (weer) mogen ervaren. Na een verblijf in het Martini 

Ziekenhuis en revalidatie in de Twaalf Hoven ben ik sinds 18 maart weer thuis.  

Wat heb ik veel goeds ondervonden. Zoveel mooie kaarten en briefjes met goede wensen, 

bezoekjes, veel bloemen, bloemstukjes en andere mooie attenties. Als je zelf een kaart stuurt besef 

je niet altijd wat dat betekent. Nu dus wel!  

Door dit berichtje wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven en de attenties. Het deed 

ons goed. De kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en ik hebben dit zeer gewaardeerd. 

 

Pie Ozinga - Buikema 

 

 



  

Oproep: vrijwilligers & figuranten gezocht  

 

De Slag om Zoutkamp & De Verovering van Soltcamp 

Tijdens de 80 jarige oorlog bezetten de Spaanse troepen De vesting Soltcamp. De vesting was een 

kleine schans, maar van groot belang. Wie de schans in handen heeft, heeft ook de macht over het 

achterland en de toevoerwegen naar de stad Groningen. In het jaar 1589 heroveren de Hollanders 

onder leiding van Willem Lodewijk de vesting. Op 16, 17 en 18 september 2016 wordt de tijd in 

Zoutkamp teruggedraaid naar de tijd van deze belangrijke slag.  

Op 17 september wordt de slag nagespeeld. Dat betekent bulderende kanonnen, en knetterende 

musketten, maar ook de burgers en ambachtslieden, laten zien hoe het er in 1589 aan toe ging in 

Zoutkamp. De verovering van Soltcamp  

 

Behalve het naspelen van De Slag om Zoutkamp, wordt dit jaar voor het eerst een 

toneelvoorstelling opgevoerd tegen de achtergrond van De Slag. De Verovering van Soltcamp is 

een komisch liefdesverhaal tegen de achtergrond van de Slag om Zoutkamp in 1589.  

Freja, inwoonster van Soltcamp heeft haar hart verloren aan Jan, een Groeninger die aan de zijde 

van de Spanjaarden vecht. Als de bevrijders onder leiding van Willem Lodewijk aan de poorten van 

het door de Spanjaarden bezette Soltcamp rammelen, is Jan zijn leven niet zeker... De voorstelling 

is op 16, 17 en 18 september te zien als onderdeel van De Slag om Zoutkamp. Daarna speelt de 

voorstelling in het weekend van 1 oktober nog eens vier keer. 

 

Voor zowel De Slag om Zoutkamp als De Verovering van Soltcamp zoeken we nog vrijwilligers. 

We zoeken: 

 

Figuranten voor de voorstelling en De Slag.  

Denk aan kraaien, soldaten, piekeniers, malle babbes, burgers, boeven en bedelaars. 

Bemensing voor de Heksenwaag. Mensen voor het maken van kostuums, Begeleiders bij de 

kinderactiviteiten, Horecamedewerkers, Decorbouwers, Productiemedewerkers: kassa- en 

garderobemedewerkers, publieksbegeleiders, sterke mannen en vrouwen voor het ombouwen van 

het decor. 

 

Meer informatie en aanmelden: 

Wilt u meer informatie of zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met de organisatie: 

T: 401956 (Henk Zijlstra) E: soz1589@gmail.com 

Of ga even langs bij Dieverdoatsie (Sluisweg 3a) 

 

Organisatie: Frieda Buitjes, Henk Zijlstra, Elise Bos, Petra de Vries, Dirk Lukkien, Josiena Broere 

 

Nieuws van het Ontmoetingspunt 

 

De komende periode staan er de volgende activiteiten op de agenda: 

 

Koffie drinken kan van maandag t/m donderdag van 9.30 – 11.00 uur, iedereen is hier van harte 

welkom. 

Dan is er iedere 1e maandag van de maand kaartjes maken.  

Op woensdag 25 mei is er de eettafel, aanvang 12.00 uur.  

Dan is er op 29 juni een gezellig eten met elkaar bij de ZK86, aanvang 17.00 uur opgave bij het 

ontmoetingspunt.  

Wij hebben een hele gezellige koningsdag gehad op 27 april, koffie met iets lekkers en een drankje 

en daarna een stamppotbuffet, het was zeer geslaagd en iedereen ging tevreden naar huis 

 

Info bij Lies Visser: 0595-401834  



  

Reünie 2016 

 

Het is alweer voorbij. 

De dag begon direct goed want het was droog en het zonnetje scheen. Het kon niet beter. 

Na alle voorbereidingen was het dan zover. Om half 10 begonnen de mensen te komen. 

Ze werden ontvangen door verschillende garnalenkoninginnen. 

Dhr. H. Nienhuis deed de opening daarna werd onder begeleiding van Harma Weber het 

zoutkamper volkslied gezongen. 

Toen had Jozef Blom nog de tekst van ‘Dorpje aan de zee’. 

Mevr. Klootsema sloot de opening af met een eigen verhaal. 

En toen kon men eindelijk met elkaar in gesprek gaan en herinneringen ophalen. 

Wat een gezelligheid en plezier om elkaar na jaren weer te zien. 

Ook waren er diverse locaties geopend die ook goed zijn bezocht. 

 

Om 16.00 uur werd de afsluiting gedaan door burgemeester K. Wiersma en Betty Rispens. 

Volgens ons kunnen we op een geslaagde en memorabele dag terug kijken. 

 

De foto’s kunt u bestellen via www.janspoelstra.nl/zoutkamp 

 

Wij willen iedereen bedanken voor hun medewerking! 

 

Hartelijke groet Betty, Hink, Jannie 

www.zoutkamp.net/reunie 

 

Festival OVERdeVLOED viert het gebied op 3, 4 en 5 juni! 

Een festival over maar liefst 90 km Groningse dijk. Van Lauwersoog naar Nieuwe Statenzijl. Langs 

het net nieuw aangelegde fietspad van 90 kilometer. Midden in Werelderfgoed Waddenzee 

UNESCO. Uniek in zijn soort. Dat is festival OVERdeVLOED. Noteer het alvast in je agenda: 3 tot 

en met 5 juni 2016. Op vrijdag 3 juni is er een waddenconcert, op zaterdag 4 juni zijn er diverse 

mini-festivals langs de dijk (Lauwersoog, van Noordpolderzijl tot Eemshaven, 

Termunten/Termunterzijl en nabij het Ambonezenbosje) en op zondag wordt er afgesloten met een 

theatrale wandeling in Lauwersoog. Vlakbij Zoutkamp vind je op zaterdag 4 juni een dijkplaats, 

oftewel een mini-festival, in het Lauwersmeergebied. Je kunt er terecht op het terrein van 

Activiteitencentrum De Bosschuur van Staatsbosbeheer.  Alle mini-festivals zijn gratis toegankelijk 

en je vindt er van alles: kunst, cultuur, muziek, lekker eten en veel gezelligheid.  

De dijkplaats in het Lauwersmeergebied wordt tijdens het festival omgedoopt tot een groots 

singer/songwritersfestival. Meer dan 30 artiesten brengen hier hun liedjes ten gehore. Ze zijn jong 

en oud en afkomstig uit Groningen of andere delen van het land en zelfs buitenland. Zoals 

bijvoorbeeld Bert Hadders, Eva Waterbolk, CT Heida, Gert Sennema & Westkantstad en zelfs 

Koschka uit Berlijn. Daar wil je bij zijn! Naast het activiteitencentrum ligt het huttenbouwbos, waar 

kinderen lekker kunnen spelen. In het centrum zijn ook netjes te leen waarmee kinderen 

waterdiertjes kunnen vangen en bestuderen. Ook is er een overdekte vuurplaats waar je je zelf 

meegebrachte brood kunt roosteren boven het haardvuur. Je kunt op deze dijkplaats terecht vanaf 

14.00 – 23.00 uur. 

Meer informatie vind je via de website van het festival: www.festivaloverdevloed.nl 

 

 



  

Rubriek "In the picture" 

 

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

aan Meta Buikema. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:  Meta Buikema - Dekker 

Geboortedatum:  04-05-1955 

Geboorteplaats:   Mensingeweer 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  1976 

De inwoners kennen mij van: Postbezorgen en Zeester 

Burgerlijke staat:  Getrouwd 

Familie :  Man: Kinderen:   Kleinkinderen: Moeder: 

                                                 Bert       Ralph & Corna,     Grietje 

    Marloes & Alfred   Lisa en Thijs  

 

Huisdier(en): Geen  

Karaktereigenschappen:  Sociaal  

Opleiding:  Toen Huishoudschool/Kappersopleiding 

Beroep:   Postbezorger bij Post.nl 

Hobby’s:  Haken, schilderen, fietsen, voetbal, activiteitencommissie  

   Zeester en Ontmoetingspunt  

 

Muziekgenre:  Nederlandstalig  

Lekkerste gerecht:  Zuurkoolschotel/snert 

Vakantiebestemming:  Duitsland, Oostenrijk en Nederland 

Bewondering voor:  Mensen met veel doorzettingsvermogen bv. door leed en ziekte 

Mooiste moment in je leven:  Geboorte kinderen en kleinkinderen  

Grootste wens: Gezond en oud worden met Bert en allen die me zo dierbaar zijn 

Levensmotto:  Geniet en pluk de dag!  

 

 

P.s.: Ik zie heel veel zwerfvuil liggen in de straten. Als we dat nu samen opruimen ziet Zoutkamp er  

veel schoner en beter uit. En als alle hondenbezitters nu eens een zakje zouden mee nemen om 

de poep van hun hond op te ruimen waren we ook van dat probleem af van poep onder de  

 schoenen. Zo zetten we Zoutkamp ook goed op de kaart.  

 

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Aagtje van der Veen - Zwart  

 

Koningsavond in Zoutkamp 

Dinsdag 26 april werd er een koningsavond georganiseerd door Zeester en Zoutkamp beleef(t) het. 

Gezien het slechte weer was het nog even spannend of de activiteiten door konden gaan….. 

Gelukkig waren de meeste buien om 18 uur verdwenen! Ondanks de spetters was er een ontzettend 

mooie opkomst! Bedankt allemaal! 

Via deze weg willen we de vrijwilligers en vossen nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet! 

  

Groetjes  

Zeester en Zoutkamp Beleef(t) het 

 

Ps. Zaterdag 27 augustus Zoutkamp Beleef(t) het! 

 



  

 
 

 


