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Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Enne Tammens. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 9 september 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 31 augustus 
 
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 

 

9 juli Driloefening Piekeniers Achter de Dijk 

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 

 

Hallo lezers, 

Wederom ligt er een verse Schudzeef voor u klaar zo voor de vakantie. Net toen we dachten dat het 

er eindelijk van ging komen, werd bekend dat de samenwerkingsschool toch niet doorgaat in 

Zoutkamp. Uitermate teleurstellend voor velen. Maar dit is vast niet het laatste wat wij hier over te 

horen krijgen, na de vakantie is men hopelijk weer ‘on speaking terms’. Nu eerst vakantie met leuke 

dingen op stapel zoals de Culinaire Route, Zoutkamp beleef(t) het en de Kinderspelweek. Genoeg te 

doen voor de thuis blijvers. Zoutkamp en omgeving, het is er goed vertoeven. Ook in dit nummer 

een nieuwe ondernemer van het jaar: Jacco de Jong. Veel leesplezier en tot september. 

De redactie. 

 

Ondernemer van het jaar: Jacco de Jong 

 

Dit jaar gaat de eer naar Jacco de Jong. We kennen hem (bijna) allemaal wel. Hij is veel aan het 

werk in en om Zoutkamp. Zijn werk bestaat vooral uit bestrating, tuin, schuttingen plaatsen, 

grasmatten, rioleringen. Ook staat hij de laatste dagen van het jaar altijd met de oliebollenkraam op 

het Dorpsplein. Jacco is geboren op 31 oktober 1980 in Groningen. Zijn vrouw, Mariska, is zijn 

steun en toeverlaat en ondersteund hem waar nodig. Jacco is niet van de papieren rompslomp, zo 

zegt hij het zelf. Samen hebben ze 2 dochters: Marrissa en Johanita.  

Jacco is vanaf zijn 16e werkzaam geweest op de kermis. Vanaf zijn 18e had hij zijn eigen 

kermisattractie, een spookhuis. Dit heeft hij gedaan tot hij in 2003 met zijn eigen bestratingsbedrijf 

begon. Vanaf het jaar 2005 heeft hij ook personeel in dienst.  

Een grote hobby van Jacco is voetbal. Hij heeft niet veel vrije tijd, maar als hij ergens tijd  

voor vrij maakt is het voetbal. Het mooiste aan zijn werk vind hij de waardering van klanten die hij 

krijgt. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor!  

 

 

 

 



  

Aanmeldingsformulier 

Spelweek 2016 
Naam:   ______________________ 
Geboortedatum: _____-_____-__________ 

Adres:  ______________________ 
Huisnummer:  ______ 

Woonplaats:  ______________________ 

Telefoonnummer: ______________________ 
School:  ______________________ 

Groep:   ______ 
 

Doorkrassen wat niet van toepassing is: 
Zwemdiploma JA NEE 

Ik blijf donderdagavond slapen  JA

  NEE  WEET NIET 

(vanaf groep 5) 

 
Medicijngebruik: 

___________________________________ 
 

Contactgegevens i.v.m. dringende zaken zoals heimwee, ziek zijn etc. 
Naam: __________________ Tel.nummer: __________________ 

Naam: __________________ Tel.nummer: __________________ 
 

Helpen als vrijwilliger: 

Uw hulp is van harte welkom en ook noodzakelijk om spelweek 2016 
weer tot een daverend succes te laten worden. We zouden het dan ook 

erg mooi vinden als u mee kunt helpen om uw kind een fantastische 
week te laten beleven! Hieronder kunt u aangeven voor welke dag u 

beschikbaar bent: 
Naam: __________________  Dag(deel): _______________________ 

 
Kosten 

De kosten voor de spelweek bedragen €7,50 per kind. 
Het bedrag moet worden betaald bij het aanmeldingsformulier bij: 

Joost Gerdez, de Schans 25 
Carina Roorda, de Snik 42 

Geert de Vries, Beatrixstraat 22 
 

 

 
 
 



  

 
Zaterdag 27 augustus 

‘Zoutkamp beleef(t) het’ 
Haven Zoutkamp 

 
                    

 

 

 

 

 

 

                      

Proef de Hollandse garnaal! Het lekkerst van allemaal!  

Uitgebreid programma met muziek en (maritieme) activiteiten in en rondom de haven van Zoutkamp 

- Garnalenkoters aan de dam    - Garnalen koningin  

- Garnalen pellen     - Braderie vanaf 10.00 tot 18.00 uur  

- Vis roken en vis bakken     - Klompjes zeilen  

- Nettenboeten      - Waterspektakel vanaf 13.30 uur 

- Ballonnen clown voor de kinderen     - Bezoek het visserijmuseum  

 

Live optreden van Ancora van 15.00 tot 15.30 uur! 

  

Klompjes zeilen:  Vanaf half 1 melden bij de schaftkeet naast de deurloods. Om 13 uur is de start in de 
haven  van Zoutkamp Ook dit jaar plaatsen wij weer een tent achter de dijk. Op zaterdag avond zal de band 
BLACK VELVET uit Dokkum optreden vanaf 20.30 uur.  



  

 
 

Feestelijke start van het seizoen in de Witte Tent te Lauwersoog! 
 
De Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied, in de volksmond beter bekend als ‘de 
Witte Tent’, is al sinds 1976 actief en viert dit jaar haar 40-jarig jubileum. De Witte Tent staat deze zomer op 
Lauwersoog van 10 juli tot en met 21 augustus. In die periode is er elke zondag ’s morgens om 9.30 uur 
dienst en ’s avonds om 19.30 uur een sing-in. Een vast onderdeel is daarbij het gezellig met elkaar praten na 
afloop of tijdens de pauze. De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. De tent staat op het 
terrein van Staatsbosbeheer achter het parkeerterrein van Jachthaven Noordergat. 
 
Feest! 
Dit jaar viert de vereniging haar 40-jarig jubileum. De eerste dienst van het seizoen krijgt daarom een extra 
feestelijk tintje. Kinderkoor Jong Vocalia uit Leens onder leiding van Diana Spoelman werkt mee aan de 
dienst. Jan van der Meer uit Oosternijkerk is voorganger. Voor iedereen is er een kleine attentie en na afloop 
is er wat lekkers bij de koffie. Want wie jarig is, trakteert! 
Ook de sing-in ’s avonds met Gospelgroep Our Choice uit Lauwersoog krijgt een extra feestelijk karakter. 
Het koor zal de bezoekers trakteren, niet alleen op mooie liederen en heerlijk samen zingen, maar op meer. 
“Wat we precies doen, verklappen we nog niet, maar we maken er ’s avonds ook weer een feestje van”, 
aldus Janneke Gerdez van Oir Choice. 
 
Ook zijn er de eerste week een tweetal extra jubileumactiviteiten. Op dinsdagavond 12 juli verzorgt de Chr. 
Muziekvereniging Wilhelmina uit Leens een concert in de Witte Tent. Liefhebbers van fanfaremuziek kunnen 
hun hart ophalen! 
Op donderdagavond 14 juli trekt men met elkaar de natuur in! Bezoekers kunnen kiezen uit een 
pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries of een tocht met de boswachter Jaap Kloosterhuis.  
 
Het volledige programma voor 2016 staat op www.vkrwlauwersoog.nl en de vereniging is ook te volgen op 
www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.  
Bezoekers zijn deze zomer weer van harte welkom in de ‘Witte Tent’! 

 

Culinaire Route 2016 

 

Zaterdag 6 augustus 2016 is er weer de culinaire route. 

 

Van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 

De start is bij kegelhuis “De Zeearend” Dorpsstraat 10 te Zoutkamp, 

daar kunt u voor €5,- een strippenkaart kopen (kinderen t/m 12 jaar gratis). 

Vervolgens loopt u de route langs 14 culinaire locaties. 

Alles wat u naast de aangeboden amuse neemt, is uiteraard voor eigen rekening. 

 

Wij hopen wederom op een gezellige middag. TOT DAN!! 

 

Groetjes Jannie en Marijke 

organisatie 

 

Dorcas 

 

Kleding inzamelen voor Dorcas ,deze  christelijke  instelling stelt zich ten doel om te zorgen voor 

de armen en verdrukten ongeacht hun ras religie geslacht of politieke overtuiging. Kleding kunt u 

zetten in het schuurtje, deze is altijd open bij Pieterke Bolt Churchillweg 19 Zoutkamp  

 

 

 



  

-advertentie- 

Jet van Dijk, brandweervrijwilliger in opleiding in ‘t Hogeland 

“Het onverwachte van een situatie en de spanning daarbij spreekt me juist aan!” 
Brandweer Groningen is gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers in Cluster ’t Hogeland. 

Voor verschillende posten zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vorig jaar zijn er twaalf 

nieuwe vrijwilligers gestart met de opleiding. Waaronder Jet van Dijk, 48 jaar en moeder van vier 

meiden.  

Jet werkt als verpleegkundige in een verpleeghuis. In maart 2015 is ze gestart met de opleiding tot 

brandweervrijwilliger. Een uitdaging waar ze al enkele jaren over nadacht. Jet: ‘’Toen de kinderen 

klein waren was het niet handig om bij de brandweer te gaan omdat je niet plotseling weg kunt. 

Maar toen ik de oproep via Facebook voorbij zag komen dacht ik, dit is het moment!” 

Waarom de brandweer? 

De interesse voor het brandweervak was dus al een tijdje aanwezig. “Misschien ook wel omdat ik in 

de zorg werk”, zegt Jet. “En daarnaast trekt de spanning mij wel. Het onverwachte, de onzekerheid 

van wat je ter plaatse aantreft en de verschillende incidenten die je tegenkomt, dat spreekt me aan.” 

Uitgebreide opleiding tot brandweervrijwilliger 

Voordat Jet als vrijwilliger aan de slag kan moet ze een opleiding volgen. Dit is dezelfde opleiding 

die de beroepsbrandweermensen doen en vraagt wel wat tijdsinvestering. Eén avond in de week 

krijgt ze drie uur les. Daarnaast is er huiswerk dat gedaan moet worden. “De opleiding is leuk”, 

geeft Jet aan. “We zijn met een club van twaalf, het is een fijne groep en de sfeer onderling is 

goed”.  

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen 

Ondanks dat de opleiding nog niet afgerond is, oefenen de nieuwe vrijwilligers al wel mee met de 

collega’s van de omringende posten. Jet: “We zijn bijvoorbeeld naar de zeehondencrèche in 

Pieterburen geweest waar we een oefening deden. Daarna kregen we een uitgebreide rondleiding 

door het gebouw en informatie over gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn. Zodat je enigszins 

voorbereid bent wanneer er echt iets aan de hand is.”  

Teamgevoel 

Jet kent meerdere collega’s die al actief zijn als brandweervrijwilliger. Jet: “Het is een hele leuke 

club en voelt al als een team.” Bij het team zitten nu vier vrouwen. “Het is ook leuk om een 

gemengde club te hebben”, geeft Jet aan. “Dat is ook goed, vrouwen hebben weer andere inzichten 

dan mannen en een andere manier van doen.” 

En als de pager gaat? 
“Ik ben heel benieuwd hoe ik reageer! Het is een beetje lastig te zeggen wanneer je het nog niet mee 

hebt gemaakt. Ik laat het eerst maar op me af komen. Maar het teamwerk lijkt me erg leuk. Dus we 

zien het wel, ik sta er heel open in”, aldus een enthousiaste Jet. 

 

Ook brandweervrijwilliger worden? 

Bij onze post in Zoutkamp zijn we op zoek naar nieuwe collega’s met passie voor het 

brandweervak. Is voor jou nu ook het moment aangebroken om klaar te staan voor de mensen in je 

directe omgeving en wil je deel uitmaken van een hecht team? Kijk op 

www.brandweergroningen.nl/vrijwilliger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.brandweergroningen.nl/vrijwilliger


  

Cast ‘Verovering van Soltcamp’ bekend 

 

 
Cast van theatervoorstelling ‘De Verovering van Soltcamp’ bekend (Foto: Astrid Warntjes) 

 

Sinds een aantal weken zijn deze enthousiaste amateurspelers onder leiding van regisseur Frank 

Odijk druk aan het repeteren voor de theatervoorstelling ‘De Verovering van Soltcamp’ dat 

onderdeel zal uitmaken van het bekende historische festijn ‘De Slag om Zoutkamp’. De voorstelling 

speelt op 16, 17 en 18 september in Zoutkamp, daarna speelt de voorstelling in het weekend van 1 

oktober nog eens vier keer. 

 

De voorstelling 

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... 

 

Repeteren in een mooie setting 

Het repeteren in de oude kerk in Zoutkamp is natuurlijk een feest. ‘Een geweldige locatie, natuurlijk, 

voor een historisch stuk als De Verovering van Soltcamp’ zegt regisseur Frank Odijk. Niet 

verwonderlijk dus, dat deze oude kerk één van de locaties is waar de voorstelling uiteindelijk gaat 

spelen. ‘We willen gebruik maken van al het moois dat Zoutkamp te bieden heeft, de voorstelling 

speelt dan ook langs een aantal van de mooiste locaties van het dorp.’ 

 

De spelers 

De voorstelling wordt gespeeld door: Willemijn Kroon (Freja), Johannes Scholtens (Lammert), 

Judiëth van Dijk (Trijnie), Carin de Wind-Tammers (Griet), Inge Bilstra (Klaassien), Jeroen Eefting 

(Gerardus), Jan van der Merk (Willem Lodewijk, niet op de foto), Tonnie Fokkema (Hindrik van 

Os), Jan (Gerard Suelmann), Harold Admiraal (Pier / Dominee Hoekstra), Louwe Smit (Tjoris), 

Lizette Visser (Zwaantje) en Freya Noest (Meldine). Kiki Nienhuis en Tieme en Zilla Smit (niet op 

foto) vertolken de rol van de 16e eeuwse Zoutkamper hangjeugd. 

 

De Verovering van Soltcamp is onderdeel van De Slag om Zoutkamp 16, 17 en 18 september, de 

voorstelling speelt op deze dagen en in het weekend van 1 oktober. Ga voor meer informatie over 

De Slag en De Verovering naar www.slagomzoutkamp.nl  

 

http://www.slagomzoutkamp.nl/


  

Bibliotheeknieuws 

 

Zomeropening 

Van 18 juli t/m 27 augustus is de bibliotheek geopend op: 

maandag 14.00 – 20.00 uur 

woensdag         14.00 – 17.00 uur 

vrijdag  14.00 – 17.00 uur 

 

service uren op maandag en woensdag van 15.00-17.00 uur 

 

Boekverkoop 

Lekker een boek mee op vakantie die niet mee terug hoeft in de koffer. In de Bibliotheek in Leens 

zijn vanaf maandag 6 juni de afgeschreven boeken te koop.We hebben voor iedereen wel wat, van 

jeugdboeken tot thrillers. Kijk voor de openingstijden op www.biblionetgroningen.nl 

Vakantiebieb app. 

 

Op zoek naar een mooi boek voor in de zomervakantie? Download gratis een grote selectie 

Nederlandse e-books via de VakantieBieb-app van de Bibliotheek. Er zit altijd wel iets tussen. De 

nieuwe app is van 1 juni t/m 31 augustus te downloaden. Kijk voor meer informatie op 

www.vakantiebieb,nl Ook voor niet Bibliotheekleden! 

 

Voordeel met je biebpas 

Met je Bibliotheekpas kun je meer dan alleen boeken lenen, je krijgt er ook voordeel mee! Als 

Bibliotheek lid heb je toegang tot diverse aanbiedingen op het gebied van kunst&cultuur, recreatie, 

educatie, sport&wellness en natuur. Een compleet overzicht van alle aanbiedingen vind je op 

www.voordeelmetjebiebpas.nl 
 

Flexbus 10 jaar  
 

De Flexbus bestaat alweer 10 jaar en in dat kader organiseert zij i.s.m.  de 

fotoclub  “De Marner Kiek” een fotowedstrijd. 

   

Thema is uiteraard de Flexbus! 

 Deze foto wedstijd is voor àlle inwoners van Gemeente De Marne – jong 

of oud!-  èn de leden van de fotoclub De Marner Kiek. 

 

U mag zelf bepalen wàt u precies als onderwerp kiest: 

o iets van / over de bus, 

o iets moois op de route,  

o dat ‘hele speciale’  uit  èèn  van de dorpen van de Marne waar de bus 

rijdt,  

o de prachtige natuur? Alles kan en mag!………………….. 

 

De foto’s worden geëxposeerd in het gemeentehuis in de maanden september en oktober. De winnende 

publieksfoto krijgt een ereplaats op de expositie en wordt ingelijst door de lijstenmakerij “nou nog 

mooier” en mag u na afloop houden! 

Let op :  

 Inzendingen moeten digitaal worden aangeleverd vòòr 15 juli op het volgende emailadres: 

fcdemarnekiek@kpnmail.nl 

 Uw naam, adres en emailadres  

 In Jpeg of RAW [bij RAW : graag verzenden via  Wetransfer]. 

 De inzendingen mogen in kleur of zwart/wit zijn. 

http://www.biblionetgroningen.nl/
http://www.vakantiebieb,nl/
mailto:fcdemarnekiek@kpnmail.nl


  

 

Toespraakje door Hendrik Nienhuis opening Zoutkamper Dag.  

 

Hartelijk welkom op deze eerste Zoutkamper Dag! Een mooi initiatief van een paar actieve 

Zoutkampers. Ik doe dit welkom praatje in het Gronings omdat we vroeger allemaal Gronings of 

boers praatten. Alleen de kinderen van een dokter of dominee spraken Nederlands. Maar het 

Gronings is op zijn retour. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt nu geprobeerd de taal in stand te 

houden. Ons nichtje, Ingeborg Nienhuis, is juist benoemd als streektoalfuncionoaris. Laatste zag ik 

een tweet van haar waarin ze zei dat een woord als ‘twaiduuster’ eigenlijk niet kan worden vertaald. 

En dat ze er ‘loos’ op is dat haar dochtertje van twee al wat woordjes Gronings spreekt. Zelf hoorde 

ik vorige week in ‘Klouk’ vragen wat  ‘Zai het ‘t lief vol aarms en bainen ‘ betekent. Juist : ze is in 

verwachting. Werd vroeger vaak gebruikt en dat in een tijd dat sex niet bestond! Althans er werd 

thuis en op school niet over gesproken. Ook de schoolopleiding was simpel: we gingen of naar een 

van de Mulo’s in Ulrum of naar de ambachtsschool in Wehe of de huishoudschool in Oldehove. 

Alleen de kinderen van de dokter en dominee  gingen naar Groningen. Naar de HBS. Allemaal erg 

overzichtelijk. En voordat de ambachtsschool of de huishoudschool er waren had je klas 7 en 8 op 

de lagere school. Mijn broer Jan uit Amerika die hier nu ook over is, heeft nog in die klassen 

gezeten. Meester Volbeda heeft heel wat met die klassen te stellen gehad. Ik zie nog voor me dat hij 

voor in de klas Abel Zwart (de ex kapper) over de knie legde en hem met een stokje aftuigde.  

Het Zoutkamp van vroeger kun je in een paar periodes verdelen. In de eerste plaats de mensen die 

de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt (die worden minder en minder). Wie, zoals ik, 

de Duitse soldaten hebben zien marcheren en zingen, het gebrom van de vliegtuigen onderweg naar 

Duitsland hebben gehoord of –nog erger- hebben gezien dat sommige van deze vliegtuigen werden 

neergeschoten door een van de Duitse Messerschmidt jagers die op de Waddeneilanden waren 

gestationeerd. En ook het geluid van de  Canadese carriers met hun rupsbanden die op zondag 15 

april 1945vanaf de Friese  naderden, vergeet je nooit meer. De tweede, grote waterscheiding is 

natuurlijk de afsluiting van de Lauwerszee. Zoutkamp aan Zee, was toch een ander Zoutkamp dan 

aan het Lauwersmeer. We leefden mee met de vissers die elke nacht vertrokken (je hoorde de 

klompen klossen ’s nachts) en in de middag weer terug kwamen. De stank van de bushels die 

gedroogd werden en de geur van het slijk bij laagwater vergeet je nooit meer. We wisten precies 

wanneer het hoogwater was. ‘’Eben naear diek om te kieken hoe hoog ’t woater is’’ En het water 

stond soms erg hoog! Met een NW wind en springtij sloeg het water soms tussen de trap en de 

Batterij over de dijk. Het Korte Hoofd stond regelmatig onder water. Daarvan zijn nog veel foto’s in 

omloop. Je ziet daar de ZK 45 (van Eb van Job Tjaars) en de ZK 10 van Joke Sloot helemaal 

onbereikbaar aan de steiger liggen. Als het Lange Hoofd onder water stond, was het echt menens. 

Toch kan ik me niet herinneren dat de mensen zich voor de grote watersnoodramp van 1953 zorgen 

maakten over de toestand van de dijken. Na die ramp veranderde dat. Vooral de Friezen werden 

bang en hebben erg aangedrongen op de sluiting van de Lauwerszee. Doorslaggevend voor de 

sluiting was waarschijnlijk defensie die in verband met de Koude Oorlog oefenterreinen nodig had. 

Soms droom ik nog wel eens van Zoutkamp aan Zee. Jutten na een storm (zo vroeg mogelijk bij de 

dijk langs om te kijken of er iets was aangespoeld), bij laagwater in de klei rondbadderen in de 

Kleine, of Grote Spui. Daar hebben we ons zelf zwemmen geleerd. Hondje krabbend oversteken. 

Eerst in de kleine en dan in de grote spui. Als het laagwater was ’s middags zwommen we bie 

Keelns (of Rusland). Aan het eind van de vishalkade lag toen een oude verroeste trawler, de 

‘Johannes’. Daar doken we dan vanaf. Mijn broer Jan, die net een beetje kon hondjekrabben, zei 

dan tegen jongens als Dirk Ozinga, Hennie Volbeda etc.:’’ Gooi mie moar in ’t woader. Als ik 

verzoep is ’t joen schuld’’ Ze pakten hem dan bij de kop en de kont en slingerden hem zo een eind 

in het Reitdiep. Al hondjekrabbend scharrelde Jan dan weer naar de kant. We kleedden ons altijd 

om bij het hutje van Piet van Wolke. Dat hutje stond waar nu de 2 oude silo’s staan. Omdat het daar 

’s avond aardedonker was werd bij de luwte van dit hutje heel wat afgevreeën; evenals tussen de 

takkenbossen op het haventerrein. En dan gebeurde het wel eens dat de eerder genoemde  vraag in 

‘Klouk’ actueel werd! Kortom, we leefden bij  het water en bij de schepen. Leider, das war einmal! 



  

Tenslotte. Van oud Zoutkampers hoor je vaak dat ze niet veel meer herkennen van het Zoutkamp 

van vroeger. Dit klopt ook wel, maar ook wij die altijd in Zoutkamp zijn blijven wonen hebben dit 

gevoel. Vroeger kende je iedere inwoner van Zoutkamp. Voor de kom van het dorp geldt dit nog 

wel voor mij, maar de meeste inwoners buitende de kom ken ik ook niet. Een beroemde 

Amerikaanse auteur, John Steinbeck, heeft over dit verschijnsel een paar boeken geschreven, 

waaronder ‘Connery Wharf’ en ‘Traveling with Charlie’. Geboren in een vissersdorpje in 

Californie, Salinas, vertrekt hij later naar New York en woont op Long Island. In ‘Traveling with 

Charlie’ gaat hij na 30/40 jaar in een verbouwde truck met zijn hondje Charlie terug naar dat 

vissersdorpje van vroeger. Daar aangekomen ziet hij dat de visfabrieken zijn verdwenen en ook de 

visgeur is er niet meer. In plaats daarvan vakantiehuisjes van rijke Amerikanen aan de Pacific. 

Tenslotte vind hij in een bar nog een oude kennis van vroeger. Hij denkt dat hij daar dagen mee zou 

kunnen praten, maar komt na een half uur tot de conclusie dat ze uitgepraat zijn. Feiten uit het 

verleden hebben ze toch ieder op zijn eigen manier geïnterpreteerd. Sommige dingen hebben ze 

zelfs anders beleefd. Maar bovenal zijn ze zelf veranderd omdat de 30/40 jaar dat ze gescheiden zijn 

opgetrokken toch andere mensen van hen heeft gemaakt. Dit is alles heel herkenbaar voor ons 

allemaal. John Steinbeck loopt daarna nog een keer naar een hoogte en kijkt nog eens goed naar zijn 

dorpje om er later nooit meer terug te keren. Mijn zijn hondje Charlie en zijn truck Rosita racet hij 

via de Zuidelijk Staten van de USA terug naar New York. Geert Mak, de auteur van o.a. ‘De Eeuw 

van mijn Vader’ en ‘’Hoe God verdween uit Jorwerd’ heeft in 2010 die tocht van John Steinbeck 

overgedaan. Niet in een truck maar in per luxe auto. ‘Reizen zonder John’ is het boek dat hij 

daarover heeft geschreven. Erg boeiend! Eigenlijk een en al nostalgie naar een tijd die nooit meer 

terugkomt. En die –laten we dat niet vergeten- vaker mooier wordt voorgesteld dan ze in 

werkelijkheid was. ‘’You can never go home again’’zeggen ze in de U.S.A. Bovendien wordt vaak 

vergeten dat het gewoon heimwee is naar de tijd toen we jong waren en de hele wereld aan konden. 

Bovendien komen indrukken bij een jong persoon vaak veel harder aan dan bij oudere mensen. 

Maar laat ik stoppen met filosoferen en laten we genieten van deze dag en vooral laten we 

herinneringen ophalen aan een tijd die lekker ongecompliceerd was. Je was thuis om te eten en te 

slapen en voor de rest leefde je op straat! Onze moeder stuurde ons gewoon naar buiten ‘’Goa toch 

boaten speuln  en loop mie nait veur de vouten’’. Heerlijk! Veel plezier vandaag!  

P.S. Omdat ik vlak voor de opening besloot om deze speech in het Groningens te doen en 

bovendien uit het hoofd, kan de geschreven tekst hier en daar wat afwijken van het gesprokene. 

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

 

 

SOOS – SOOS – SOOS – SOOS- SOOS – SOOS –SOOS. 

 

Iedere donderdagmiddag vanaf 15.00 uur  is er  SOOS in het ‘t ANKER .  START: eerste 

donderdagmiddag in september dus 1 september 2016. 

Wilt U er een middag even uit? Uit de sleur van het alleen zijn? Kom dan eens kijken. 

  

Wat doen we op de SOOS? 

Spelletjes (o.a. kaarten, rummikub, sjoelen   en biljarten) 

En natuurlijk thee/koffiedrinken enz! En gezellig samen zijn. 

Eén maal in de maand een kleine bingo. Heeft U een ander idee? Vertel het ons. 

  

Voor het nieuwe seizoen kunnen er wel wat nieuwe leden bij.  
Neem uw buurvrouw/man en vriend/vriendin ook maar mee. Mannen zijn ook van harte welkom! 

Heeft U geen vervoer, we willen U graag ophalen van huis. Het zou toch jammer zijn, dat de SOOS 

verloren gaat? 

h.gr. Rense de Vries  tel. 402068. 

 

SOOS  -SOOS – SOOS – SOOS –SOOS – SOOS – SOOS – SOOS. 

mailto:nienhuis@inn.nl
http://h.gr/


  

 

Rubriek “In the picture” 

 

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

aan Aagtje van der Veen - Zwart. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod 

komt.  

 

Naam: Aagtje van der Veen - Zwart 

Geboren op: 28-01-1955 te Zoutkamp 

Woonachtig in Zoutkamp sinds : 1955 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: geboren 

De inwoners kennen mij van: Aagtje van Sjoert 

Familie in Zoutkamp en wie: kinderen en kleinkinderen 

Karaktereigenschappen: moeilijk om iets van jezelf te zeggen 

Beroep en wat houd dit precies in: werkzaam bij Palingrokerij Postma 

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: Beereboomstraat, omdat ik hier geboren ben 

Bewondering voor: mensen die in de zorg werken 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: zwemmen bij “Hofmanssluis”  

Over 10 jaar doe ik: nog heel veel (hoop ik) 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: het is hier goed wonen 

Mooiste moment in je leven: heel veel momenten 

Grootste wens: gezond blijven 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Dat de besturen van beide 

scholen er uit komen om samen te gaan voor één school op het dorp! 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Sjaak Muller 

Samenwerkingsschool 

Beste Dorpsgenoten, 

Zoals u wellicht heeft vernomen zijn in mei de onderhandelingen voor de samenwerkingsschool in 

Zoutkamp gestopt. De CBS de Ichthusschool en OBS de Solte Campe zouden opgaan in een nieuwe 

school, waarin beide identiteiten vertegenwoordigd zouden zijn. 

Wij als ouders van beide scholen vinden het erg belangrijk dat er een samenwerkingsschool komt 

op korte termijn. Dit is een voordeel voor de kinderen. Zij komen dan in grotere groepen bij elkaar 

in de klas, waardoor er geen of nauwelijks combigroepen zijn. Dit is voor het kind in sociaal 

opzicht beter en voor de kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zien we dat het op het voetbalveld 

en tijdens de spelweek de kinderen al heel leuk met elkaar op trekken. 

Op onze ouderavond die we op 9 juni 2016 hebben gehouden in de voetbalkantine, kwam heel 

duidelijk naar voren dat wij als aanwezige ouders de beide scholen willen laten opgaan in een 

samenwerkingsschool. Dit is voor de kinderen goed, maar ook voor de leefbaarheid in het dorp. Om 

extra kracht bij te zetten zijn wij daarom vorige week bij de deuren langs geweest voor 

handtekeningen van alle inwoners van Zoutkamp om de bestuurders zo snel mogelijk aan de 

onderhandelingstafel te krijgen. 

Deze gaan we aanbieden aan de bestuurders van beide scholen en aan de wethouder van o.a. 

onderwijs van de gemeente de Marne. 

 Rianne, Marloes, Siegrid en Mariska. 



  

Opening Sportkooi Zoutkamp 

Op zaterdag 11 juni is in Zoutkamp de nieuwe sportkooi officieel geopend door de  garnalenkoning: 

Hillechien Zuidersma en wethouder Kor Berghuis van Gemeente de Marne. 

Het afgelopen jaar is er door de vrijwilligers van Zeester hard gewerkt om de nieuwe sportkooi te 

realiseren. Behalve de nieuwe sportkooi werd in dezelfde periode ook het aantal parkeerplaatsen bij 

het voetbalcomplex verdubbeld. De sportkooi is dagelijks openbaar toegankelijk. In de sportkooi 

kan worden gevoetbald, gebasketbald enzovoort. 

De financiering van de nieuwe sportkooi werd mogelijk door bijdragen van: de Rabobank, de 

NAM, Gemeente de Marne, Bouwstichting Wierden en Borgen, Heiploeg International B.V., 

Stichting Boschhuysen, Sportdorp Zoutkamp en VV Zeester.                                                                                                                                                                                                     

Diverse sponsoren hebben machines en gereedschap ter beschikking gesteld om het project te 

realiseren.  

Het bestuur van Zeester wil bij deze alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan 

deze mooie nieuwe aanwinst voor Zoutkamp. 

              
Beste mensen, 

Wij willen iedereen bedanken voor het meeleven na het overlijden van  onze broer en zwager  en 

oom Roelf Broere. Alle kaartjes, telefoontjes, gesprekken op straat. De grote opkomst tijdens de 

begrafenis is voor ons allen een grote steun geweest. 

Fam Broere 

MarneCultuur - Dorpen van Gemeente De Marne in Beeld 

 

Op 22 juni j.l. is de nieuwe multimedia website MarneCultuur.nl gelanceerd. Sinds 2010 heeft de 

website zich een vertrouwde plek verworven in de regio. MarneCultuur is niet alleen een platform 

voor bewoners, kunstenaars en (culturele) ondernemers in de regio, maar ook mensen van buiten de 

regio vinden de weg steeds vaker naar de website. MarneCultuur, een initiatief van Stichting 

Hogeland in beeld, heeft een complete transformatie ondergaan: Gemeente De Marne komt 

letterlijk in Beeld. 

 

De Marne is een prachtige gemeente met ondernemende en creatieve inwoners, bijzondere 

architectuur en schitterende natuur. En dat is precies wat MarneCultuur laat zien. Per dorp zijn 

initiatieven, geschiedenis, culturele activiteiten en wetenswaardigheden in beeld gebracht. Met 

‘Marne TV’, inhoudelijke informatie, tips, een online agenda, facebook en twitter is MarneCultuur 

een virtueel doorgeefluik voor iedereen die informatie wil vinden en delen op het gebied van kunst, 

cultuur, projecten en activiteiten in de gemeente.  

 

Nieuw op de website is een plek waar open data (feiten & cijfers) te vinden zijn over alle dorpen in 

De Marne. De gemeentesite https://dorpen.demarne.nl is geïntegreerd in de website van 

MarneCultuur en derhalve opgeheven. Op het gebied van informatievoorziening is de 

samenwerking met gemeente De Marne en MarneCultuur in de loop der jaren aanzienlijk 

uitgebreid. Dit past bij de nieuwe manier van de lokale overheid om vooral lokale initiatieven te 

ondersteunen en niet alles in eigen huis uit te voeren.  

 

Inwoners van De Marne zijn van harte uitgenodigd gebruik te maken van MarneCultuur.nl of een 

bijdrage te leveren voor een zo compleet mogelijk overzicht. 

 

Website: www.MarneCultuur.nl 

 

https://dorpen.demarne.nl/


  

Damestoernooi 

Op vrijdagavond 17 juni werd het jaarlijkse 

Damestoernooi gespeeld bij VV Zeester in Zoutkamp. 

In totaal deden 8 teams mee. Omdat de eigen dames 

van Zeester tegenwoordig in een 7-tal spelen werd het 

toernooi ook met 7-tallen gespeeld. De teams waren: 

Gruno, Amicita 2, Zeester, Dokkum, De Lauwers, Oud 

Zeester, Combinatieteam Rodaboys/ Dokkum en de 

winnaar van het toernooi is Amicitia 1 uit Groningen. 

 

BB-toernooi 

Op zaterdag 18 juni was er het jaarlijks terugkerende BB-toernooi op Sportpark Toercamp in 

Zoutkamp. Dit jaar werd het voor de 17e maal georganiseerd.  

Met af en toe een hoosbui tussendoor was het een zeer sportief toernooi met als afsluiting een 

gezellig feest. De uitslag van dit jaar: Dokkum (9), Zeester 1 (8) , Jong Zeester (7) , Zeester 2 (6), 

Aduard (5), Team de Jong (4), VVSV'09 (3), De Lauwers (2) en de winnaar van dit jaar was FC 

Leo. Zij ontvingen een nieuwe bal en volgens traditie een fles Berenburger en een trofee van de 

Garnalenkoningin Hillechien Zuidersma. Op de foto het team van FC Leo, de Garnalenkoniging en 

Bert Buikema, naar wie het toernooi vernoemd is. 

 

De Slag om Zoutkamp 1589 

Beste burgers van Zoutkamp, 

Hierbij een inkijkje bij de voorbereidingen van de Slag om Zoutkamp.  U heeft vast nog vele goede 

herinneringen aan de twee vorige afleveringen van de Slag om Zoutkamp. Wat was het beide keren 

een leuke dag met veel te zien, te horen en te beleven!! U heeft zich toen geweldig ingespannen om 

Zoutkamp terug te brengen in de sferen van 1589 en er een onvergetelijke dag van te maken! 

Ook nu zijn er weer vele voorbereidingen nodig om de vesting Soltecampe   uit 1589 weer tot leven 

te wekken. Vele telefoontjes, mailtjes en brieven zijn al de deur  uit gegaan. Mensen, schepen, 

paarden, tenten en kanonnen, stropakken etc etc.. het moet er allemaal komen en al kost het soms 

wat moeite, dat gaat natuurlijk uiteindelijk goed komen… 

Op 17 september staat de hele dag weer in het teken van de Slag om Zoutkamp achter de dijk en  

het historische dorpsleven in de kern rondom de Oude kerk. Hier zal  weer van alles te zien en te 

beleven zijn. Het tentenkamp wordt groter dan ooit met meerdere demonstraties uit het dorps- en 

militaire leven van 1589. 

Nieuw dit jaar is het Theaterstuk dat zich afspeelt op de achtergrond van de verovering van de 

vesting Soltecampe. Het stuk is dan ook genaamd “De verovering van de Soltecampe”. Tijdens het 

hele weekend zijn er meerdere voorstellingen, beginnend op vrijdagavond 16 september. Diverse 

inwoners van ons dorp doen hier aan mee. Het belooft een erg leuk en  humoristisch spel  te 

worden.. de spelers hebben in ieder geval al veel plezier bij de repetities. 

De piekeniers zullen weer acte de preseance geven en worden weer gedrild door de Schutterij van 

Bourtange. De eerste driloefening wordt gepland op zaterdag 9 juli ! U kunt even een kijkje nemen 

om alvast in de sfeer te komen en misschien denkt u dan…ja ik doe toch ook actief mee… 

want  inderdaad…we kunnen nog wel wat mensen gebruiken die een handje  willen helpen. We 

kunnen het niet alleen!  Net als de vorige edities hopen en rekenen we op een kleine handreiking uit 

onze dorpsgelederen.. dat gaat lukken toch??!!  Je kunt je aanmelden via de website 

soz1589@gmail.com, bij de bestuursleden of loop  even binnen bij Dieverdoatsie aan de Sluisweg. 

Het complete programma wordt binnenkort bekendgemaakt. 

 Het belooft weer een fantastisch evenement te worden met bulderende kanonnen, moedige 

piekeniers, paarden, muziek, theater en natuurlijk Willem Lodewijk! 

Salut!  

Elise Bos, Josiena Broere, Frieda Buitjes, Dirk Lukkien, Petra de Vries en Henk Zijlstra. 

mailto:soz1589@gmail.com


  

STICHTING WELZIJN OUDEREN  AFD. ZOUTKAMP   BIEDT U AAN: 

Op vrijdag 19 augustus organiseren wij weer een boottocht met de “VLINDERBALG”   over het 

Lauwersmeer. 

Inschepen  vanuit Zoutkamp  om 13.00 uur  . 

 

De vaartijd  duurt  ongeveer  drie en een half uur. 

De kosten zijn € 7,50.  Incl. 2 kop koffie /thee met cake en één consumptie. 

Uw kunt U opgeven voor 10 augustus bij: 

Lia Rienks (tel. 06-23708284) en Baukje Zwart (tel. 401590)                     

 

Heeft U geen vervoer om bij de boot te komen ?  Geen probleem wij halen U van huis op en 

brengen  U ook weer thuis. 

 

“””’’’GENIETEN VAN DE NATUUR VAN HET LAUWERSMEER”” 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 

Dit jaar wil S.W.O. ook nog een paar uitstapjes organiseren  : 

Heeft U een idee ??????? 

Ook  U kunt met ons meedenken: 

o.a. museumbezoek  (bv. Warffum openluchtmuseum, blikmuseum Niezijl  of iets anders.) 

een autotochtje  en ergens een kopje koffie/thee drinken. 

Zin om naar de Kerstmarkt te gaan of een middag naar Paddepoel  ?? 

 

Heeft u zelf een voorstel geef dat aan ons door, wij zijn één en al oor. 

U kunt bij het bestuur  terecht van S.W.O.:  

Baukje Zwart, Rense de Vries, Trijn Zijlstra, Lia Rienks en Anja Hummelen. 

 

Wij doen een beroep op mensen voor begeleiding van de uitstapjes !!! 

Wie biedt zicht aan ??????????????? 

 

 

Maak je sterk tegen MS 

 

Collectanten gezocht! 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. 

Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om geld in te 

zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo 

weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen. 

 

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We 

ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de collecte 

kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

 

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en 

coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en 

organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. 

 

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we 

ons sterk tegen MS! 

 

 


