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DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 



  

 Colofon 

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 27 januari 2017 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 18 januari 2017 
 
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: Marieke Bos, Dorpsplein 4, Zoutkamp 
 Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 
 Ingrid de Graaf, Vissersstraat 8, 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 

 

18 november  Ledenvergadering ijsbaanvereniging  IJsbaan 

18 november   Wim Mollema     Ontmoetingspunt 

22 november   Tuinland     St welzijn ouderen 

26 november    Sinterklaasintocht    Binnenhaven 

9 december   Kerstmarkt     Grachtstraat e.d. 

10 t/m 27 december  Zoutkamp bij kerstlicht    Heel Zoutkamp                       

14 december   Kerst stukjes maken     Ontmoetingspunt 

21 december   Kerstmaaltijd     Ontmoetingspunt 

Januari 2017   Workshop schilderen     Ontmoetingspunt 

    

Voorwoord 

 

Het is gelukt. We hebben een prachtige editie van de Schudzeef samengesteld. Een ouderwetse 

voorpagina, prachtige foto’s van Jan v/d Veen, stukken van oud redactieleden, een verhaal van dhr. 

Nienhuis, een puzzel met prachtige prijzen, een kleurplaat voor de kinderen kortom genoeg om te 

lezen en te doen. Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om al onze vrijwilligers, nieters 

lopers en bezorgers even in het zonnetje te zetten. Zonder jullie is het niet mogelijk om alles 

voorelkaar te krijgen, BEDANKT ALLEMAAL!!!! Ook willen wij iedereen bedanken voor de 

aangeleverde stukken.  Geweldig dat zoveel mensen hier aan mee hebben gewerkt. Dit is waar we 

het voor doen een Schudzeef voor zoutkampers door zoutkampers. 

Veel leesplezier, de redactie: Chantal, Claudia, Marieke, 

Ingrid & Esther 

 

 

Het ontstaan van onze dorpskrant, 1991-2016  

 

De eerste Schudzeef verscheen in 1991. In hetzelfde jaar 

werd de  Stichting Dorpsbelangen, die toen ook al jaren 

had bestaan, opgeheven. De Stichting Dorpsbelangen 

Zoutkamp onderhield jaren lang de contacten met de 

gemeente en de inwoners van Zoutkamp. Zij 

organiseerde de pinksterfeesten en allerhande festiviteiten 

in het dorp, ondermeer voor de jeugd. In dezelfde notariële opheffingsakte werd de Vereniging 

Dorpsbelangen opgericht. De Ver. Dorpsbelangen richtte vervolgens de St. Vlaggetjesdag en de 

Stichting Visserijmuseum Zoutkamp op. De organisatie van de pinksterfeesten werd onder gebracht 

in een stichting om de bestuursleden te vrijwaren van allerhande (financiële) aansprakelijkheden. 

Ook de Stichting Visserijmuseum Zoutkamp werd in het leven geroepen onder de bezielende 

leiding van de directeur van de Openbare basis school ‘De Soltecampe’, Wim Meyers. Meyers had 

als voorwaarde gesteld toe te willen treden tot het bestuur van de nieuwe vereniging dorpsbelangen 

als hij zou mogen proberen een visserijmuseum voor Zoutkamp op te richten. 

 

In dezelfde periode werd er een dorpsagenda bedacht en dat werd al gauw een dorpskrant genaamd 

'De Schudzeef'. Een schudzeef is een apparaat op een garnalenschip maar de naam werd hier 

symbolisch gebruikt als zijnde een schiftings apparaat dat nieuws en dorpsroddel van elkaar zou 

moeten scheiden. Regisseur van bovenstaande was Zoutkamper in hart en nieren, oud directerur en 

mede oprichter van Heiploeg, dhr. Rieks Heidema. Hij wist mensen te mobiliseren en enthousiast 

te maken. Met grote tact stuurde hij aan. Op zijn grafsteen hier op het nieuwe kerkhof staat dan ook 

niet voor niets geschreven: ”DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE SCHERMEN…” en zo was 

het. 

Archief van E. Lukkien  



  
Het oprichten van een dorpskrant is één. Het in stand houden is een heel ander verhaal. De eerste 



  

schudzeven werden thuis uitgetypt op één van de toen nog heel schaars in het dorp aanwezige 

computers. De lay-out werd gemaakt door een paar avonden met schaar en lijm in de weer te zijn, 

letterlijk knippen en plakken dus en vervolgens uitprinten op ketting formulier. Dan het kopiëren. 

Dat gebeurt nu al jaren achtereen in het jeugdgebouw van de nieuwe kerk. In den beginne werd dat 

gedaan in de militaire kazerne en in de kantine van Zeester en later in de broodboetiek van Luit en 

Annie Brandsma. Ongeveer 500 exemplaren.  

Het in elkaar zetten, het rondjes lopen is ook op heel veel locaties gedaan. Evenals de 

vergaderingen, vaak bij mensen thuis maar later, ook jaren lang op de zolder van het Herv. 

Jeugdgebouw. Daar stonden ook de computers. We kwamen daar terecht na jarenlang gebruik te 

hebben gemaakt van het kantoor van Heiploeg aan de Dorpsstraat, kon allemaal in ons dorp. 

 

Gaandeweg de jaren kwamen er eigen computers, elektrische nietmachines etc. Ook moest er een 

herkenbaar voorblad komen. Dat wordt nog steeds gebruikt, zij het in iets aangepaste vorm, de 

tekening werd gemaakt door Ina Buitjes. De samenstelling van de redactie is natuurlijk geregeld 

gewisseld, maar opvallend is toch wel dat de meeste redactieleden jaren achtereen bleven.  

 

Om het financieel rond te kunnen breien is er van alles ondernomen, zoals bijvoorbeeld met Pasen 

een eieren verkoopactie door het dorp en de verkoop van kaarsen. En natuurlijk onmisbaar waren de 

adverteerders, waarvoor dank. Evenals een ander onmisbaar onderdeel de trouwe bezorgers en de 

‘rondje lopers’. ‘De Schudzeef’ bestaat nog steeds, dit jaar dus 25 jaar. En de huidige redactieleden 

zijn nog steeds enthousiast. “Ga zo door m’n kind” sprak een oud hoofdonderwijzer in Zoutkamp 

ooit….         Eppo Lukkien 

 

Antwoord prijsvraag Slag om Zoutkamp 

 

Het idee van een Slag om Zoutkamp te organiseren kwam van drs Peter van den Burg, nu wonende 

te Ulrum, al in 1989. Peter is afgestudeerd kerk historicus. Hij heeft verschillende boeken 

geschreven. We hebben altijd zijn studies gebruikt om het verhaal te vertellen. Hij schrijft dat 

Willem Lodewijk op 15 oktober vertrok van Oostmahorn. Er werden in die dagen daarna kanonnen 

afgevuurd en op 20 oktober was de beslissende slag.  

 

Er is ook het geheime dagboek van Johan Julsing stadssecretaris van 1589 - 1594. Hierin staat ook 

15 oktober 1589. Er staat geen specifieke dag bij maar wel een jaar later schrijft hij : zondag 14 

oktober 1590. Dus het jaar daarvoor viel 14 oktober op een zaterdag en 15 oktober op een zondag. 

Dus kortom het goede antwoord is Zondag 15 oktober 1589.Eigenlijk is er geen goed antwoord 

gegeven sommige mensen zeiden alleen 1589, dit was wel heel summier. De meeste mensen hebben 

een antwoord gegeven van 05 oktober 1589 sommige hebben deze ook aangevuld met een dag. 

Wikipedia zei inderdaad 05 oktober maar de fout wordt gemaakt door de wisseling van de 

gregoriaanse kalender naar de Juliaanse kalender dit heeft in oktober 1582 plaats gevonden. 

 

Het is ook wel heel vervelend dat niemand de kaarten wint dus hebben we alle mensen die als 

antwoord 05 oktober 1589 hebben gegeven (logische vergissing) in een bak gegooid. Tesse de Wijn 

4 jaar wonende te Zoutkamp heeft een lootje getrokken en de naam die daar op stond mocht op 16 

september om 19:00 naar de eerste voorstelling van de Verovering van Soltcamp. Stephanie Muller 

was de gelukkige en ze vond de voorstelling heel erg leuk. We hebben dan ook alleen maar 

positieve berichten gehad. 

 

Wij willen hierbij ook nog alle vrijwilligers bedanken die hebben meegewerkt aan de slag en de 

Verovering. Alleen maar lovende gehoord van de 3 kampementen, dat een klein dorpje toch heel 

groot kan zijn. Ze vonden het enthousiasme van de Zoutkampers en zijn ommelanders fantastisch. 

Bestuur Slag om Zoutkamp. 



  
Feestelijke opening Buurtzorg 



  

Buurtzorg de Marne 1 (Ulrum eo) 

Feestelijke opening van ons nieuwe kantoor aan de Leerweg 50!  

U bent welkom voor een hapje en een drankje tussen 14.00 en 

17.00 op 5 november. 

Wij kunnen ook vervoer voor u regelen voor deze middag! 

 

 

Rubriek “In de picture” 

 

Naam:       Dirk Lukkien 

Geboren op:       11-02-1955 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:    11-02-1955 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen:  zie boven. 

 

De inwoners kennen mij van: Toneel –Visserijmuseum- Slag om Zoutkamp. 

Famillie in Zoutkamp en wie: Broer Eppo Lukkien en zijn gezin, neven en nichten. 

Karaktereigenschappen: Mag een ander zeggen. 

Beroep en wat houd dit precies in: Werk bij de technische dienst van de Rousant  

en doe onderhoudswerk. 

Bewondering voor:   
Alle vrijwilligers die het dorp draaiende houden.  

 

Wat is de mooiste plek in Zoutkampen waarom:  
De oude kern van Zoutkamp, hier vind je nog wat er is over gebleven van de sanering van 

Zoutkamp. 

 

Je mooiste jeugd herinnering:  
De tijd van  “t`hoeske”oftewel Trangel , dat was het clubhuis van de jeugd op Zoutkamp. Tis 

allemaal al weggebroken. Dat huisje stond tegenover de oude kerk en hier woonde de famillie Frik, 

die woonde aan het Frits Pleinmastraatje. 

 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen:   
Dat de Babbelaar word opgeknapt. 

 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp:  
Gezellig dorp altijd wel wat te beleven. 

 

Over tien jaar doe ik:   Dat zain wie den wel weer. 

Mooiste moment in je leven:  Een oude bekende na jaren weer ontmoeten. 

Grootste wens:    Nog jaren gelukkig en gezond leven. 

 

 

Wie kies je voor de volgende uitgave: Onne Nienhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  

IJsbaanvereniging "de Eensgezindheid" 

 

Algemene ledenvergadering voor leden en donateurs in de kantine van de ijsbaan op  

18 november 2016 om 20.00 uur. 

 

1.Opening 

 

2.Medelingen en ingekomen stukken 

 

3.Notulen vorige jaarvergadering 

 

4.Jaarverslag Penningmeester 

 

5.Pauze met een gratis verloting 

 

6.Verslag kascommissie + benoeming nieuw lid 

 

7.Rondvraag 

 

8.Sluiting 

 

Gemeente De Marne waardeert inzet van vrijwilligers met een gezellige High Tea 

  

Elk jaar zetten vele inwoners van de gemeente De Marne zich vrijwillig in voor een buurt- of 

bewonersinitiatief, vereniging of stichting, kerk, sportclub, een goede doel, zorginstelling, school of 

een cultuur- of natuurorganisatie. Sommige vrijwilligers zetten zich voor meerdere organisaties en 

initiatieven in. Dankzij de inzet van deze enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, kunnen 

organisaties bestaan en activiteiten plaatsvinden. 

 

Gemeente De Marne wil graag de vrijwilligers in de gemeente bedanken voor de vrijwillige inzet en 

organiseert samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum op  

 

vrijdag 25 november 2016 van 14:30 tot 16:30 uur een gezellige High Tea op het 

gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2, te Leens. 

  

Aanmelden: Bent u actief als vrijwilliger en woonachtig in de gemeente De Marne, dan bent u van 

harte welkom! Aanmelden voor de High Tea kan tot 15 november a.s. 

via steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl . Bij aanmelding graag uw naam, woonplaats 

en de organisatie waarvoor u zich inzet vermelden. Het gemeentehuis biedt ruimte aan maximaal 70 

vrijwilligers, dus meld u snel aan! Deelname geschiedt op basis van volgorde van aanmelding. 

 

Zoutkamp bij Kerstlicht 

 

Beste dorpsgenoten, “Zoutkamp bij kerstlicht” staat opnieuw op de agenda. Ook dit jaar vragen wij 

u dit samen met uw straat/buurt te organiseren. Zoutkamp bij kerstlicht zal plaatsvinden van 10 

december tot en met 27 december.  

Tot ziens, en veel organisatie plezier.   Jan van Dijken en Karin Spijk 

 

 

 

 



  
 



  

Vrijwilliger Enne Tammens 

 

Op maandag 17 oktober zijn wij, de redactie, bij Enne 

Tammens geweest om hem te bedanken voor zijn jarenlange 

inzet voor de Schudzeef.  Enne stopt dit jaar met het kopiëren 

van de Schudzeef. Hij is hiermee begonnen toen hij in 1997 

met de VUT ging.   

 

Om nog echt een beetje bezig te blijven is hij ook nog 

18 jaar drager geweest bij de begrafenisonderneming. Mensen 

kennen hem vast ook nog wel van de koren waar hij bijgezeten 

heeft, o.a. mannenkoor, blaaskapel. Enne is in 1966 in 

Zoutkamp komen te wonen toen hij op 14 oktober het ja woord 

gaf aan zijn lieftallige vrouw Trijn Oostindiën. Hij is zelf 

opgegroeid in Leens waar nu ook nog vele familieleden van 

hem wonen.  

  

Als we zo verder op de avond wat gezellig zitten te praten 

omschrijft Trijn hem als een haastige en soms toch ook wel 

een beetje een driftige man. Wij moeten hier eigenlijk wel best 

om lachen want zo kennen we Enne toch niet??? Maar nu 

blijkt; dit moeten we ook niet erg letterlijk nemen. Ze geeft aan 

dat hij toch ook wel erg behulpzaam is naar zijn medemens 

toe.   

  

Waar we zeker een beetje van achterover vielen was toen hij 

vertelde dat hij een aantal jaartjes terug een computercursus gevolgd heeft voor computeren voor 

ouderen. En hij blijkt hier ook nog een goede aanleg voor te hebben. Hij is inmiddels in het bezit 

van een laptop, een tablet en een smartphone. Dus mocht u computerproblemen hebben geef hem 

gerust eens een belletje.  

  

Verder geeft hij aan dat hij graag in zijn vrije tijd op Youtube filmpjes kijkt van 

het  blaaskapelorkest en klassieke muziek.  

En nog een leuke verrassing HIJ BAKT GRAAG TAARTEN hmmmm. We komen gauw nog eens 

langs.  

  

Door wat problemen met lopen is hij de laatste tijd niet meer zo vaak op zijn favoriete plekje 

geweest. Hij kon daar altijd zo genieten van het uitzicht en de gezelligheid van de mensen daar en 

dan hebben we het natuurlijk over het leugenbankje.  

Toch vindt hij het wel jammer dat het dorp naar zijn inzicht wat verloederd en dan in de zin dat de 

gemeente het eigenlijk een beetje verwaarloosd om de bestrating eens aan te pakken en dan vooral 

de bestrating van het pad rond de Oude Kerk.  

  

Na ruim 2 uur en nog lang niet uitgekletst besluiten we toch maar om er weer vandoor te gaan.  

  

BEDANKT Enne voor al je inzet al die jaren!!!!!   

 

 

 

 

 

 



  

 

 

De print 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Het allereerste voorwoord van de eerste Schudzeef in mei 1991 

 

Ingezonden door Eppo Lukkien 



  
 



  

SINTERKLAAS  INTOCHT 
Beste kinderen, 

 

Ook dit jaar kom ik weer samen met mijn pieten naar 

Zoutkamp. En wel op zaterdag 26 november rond de 

klok van 14.30 uur!!!   

  

Uiteraard komen wij per boot aan in de binnenhaven, 

na een rondgang door het dorp (bij droog weer) zullen 

we aansluitend naar de kegeltuin gaan waar we samen 

met jullie het sinterklaasfeest zullen vieren. Dit is voor 

kinderen t/m groep 6!   

 

Ik hoop jullie allemaal dan te zien. 

Een groet van de Sint.        

 
Berichtje van St. Welzijn Ouderen.  

 

Een uitstapje op 11 oktober. Met 17 personen (R.K.bus en twee pers. auto’s) via toeristische route 

zijn we richting Opende gegaan. De rit alleen was al heel leuk. Mevr. Hummel van het WASCH 

MUSEUM aldaar, stond ons al op te wachten. Onder het genot van een kopje koffie/thee vertelde ze 

ons hoe zij er toe gekomen was om een museum te beginnen. Ze had er de ruimte voor; een 

boerderij, waar geen koeien meer op stal stonden. Daar moest wat mee gedaan worden. 

Een museum in IJsselmuiden wilde er mee stoppen en dat leek hun wel wat. Want in de buurt van 

Opende was geen museum waar dit wel op leek. Ongeveer 3 jaar bestaat dit museum nu. En je weet 

niet wat je ziet, wasmachines vanaf ca. 1900 kun je daar bewonderen. 

 

In  deze tentoonstelling ziet U enige voorwerpen uit die “DIE GOEDE OUDE TIJD” Wassen rond 

de eeuwwisseling  (1900) was een ingewikkeld en zwaar karwei. Vele ouderen onder ons zullen 

zich dat echt nog wel herinneren. En hoe deed (over)grootmoeder de was? Historie van 100 jaar 

wassen in beeld. De dames (en heren) waren daar dan ook heel erg verbaasd over wat ze daar 

zagen. Zoveel wasmachines van houten kuipen en zelfs koperen tot het allernieuwste toe. 

Ook konden we nog een film bekijken van de VENO fabrieken waar wasmachines werden gemaakt. 

En wat ondergoed betreft gold vroeger de spreuk: “Eén in de was, één aan de bast en één in 

de kast. “ 

 

De hr. Hummel heeft ook nog een mooie hobby. Hij heeft een oude dorsmachine weer helemaal 

opgeknapt en tijdens de oogsttijd geeft hij hiermee demonstraties. Voor de heren van het gezelschap 

was dat natuurlijk ook wel interessant. Na afloop werden we nog op een kopje koffie/thee met wat 

lekkers getrakteerd. Nu ging de reis naar Lauwersoog via een kleine omweg (over de Alddyk 

richting EE), daar hebben we ter afsluiting een visje gegeten. Iedereen heeft genoten van deze 

middag en tegen half zeven was iedereen weer thuis. 

  

Naar Tuinland op dinsdag 22 november a.s. vertrek ca 13.00 uur vanuit de Noorderschans 
U kunt zich nog opgeven. Maar wel graag voor vrijdag 18 november  i.v.m. met bespreken van 

auto’s 

  

Denkt u nou; Dat lijkt mij wel wat St. Welzijn Ouderen!!!!! Wij willen heel graag wat jongeren 

in het bestuur !!!!!!  Meld U zich bij het bestuur.  

Groetjes namens het bestuur ST.W.O. Baukje Zwart 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_1d6c4uzPAhXEzRoKHbaIA-gQjRwIBw&url=http://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/sinterklaas-kleurplaten/&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNEXGw8qC7r6BP8bgREFdMlxELixMQ&ust=1477169176566894


  
 



  

 

                      

 

 

“Uit de oude doos” ingezonden door Fotoveen. 

Dit is (volgens Jan van der Veen) een van de eerste artikel die Johan Rispens schreef. 

 



  
 



  

 
 

 

 

Sint Maarten  

 

Dit jaar staat de grabbelton van Vereniging Dorpsbelangen bij Bakkerij-

Lunchroom ‘De Zilte Bries’.  

 

 

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 de belangrijkste bron 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mscollecte.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://oud.digischool.nl/po/community12/Sint maarten/mit_Laterne.gif&imgrefurl=http://www.digischool.nl/po/community12/Sintmaarten.html&docid=vrTAgic1w1mbWM&tbnid=1xhVjQrO73xmJM:&w=386&h=365&hl=nl&bih=651&biw=1360&ved=0ahUKEwjDoZiZ5vfPAhUJhywKHdDiC3QQMwiBAShHMEc&iact=mrc&uact=8


  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koningin Beatrix 13-06-2007 

Streekbezoek 

Binnenhaven in 2010 & Binnenhaven omstreeks 1900 

Foto’s: Fotoveen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontonbrug 1982 

Eerste auto in Zoutkamp met fam. 

Mansholt omstreeks 1900 

Provinciale sluis 1925 

Marnedienst 1950 

Foto’s: Fotoveen 



  

 

 

                                          

AANBIEDING NIEUWE ATAG I CV KETEL 

ATAG I 28 C MET STANDAARD INSTALLATIE EN GRATIS ONE  € 1539,= 

ATAG I 36 C MET STANDAARD INSTALLATIE EN GRATIS ONE  € 1699,= 

ATAG I 28 EC MET STANDAARD INSTALLATIE EN GRATIS ONE € 1639,= 

ATAG I 36 EC MET STANDAARD INSTALLATIE EN GRATIS ONE € 1899, 

Over standaard installatie 

Heb je nu een HR ketel, dan kunnen wij vrijwel altijd jouw nieuwe ATAG HR ketel standaard 

installeren op de plek waar je huidige ketel hangt. Wij vervangen binnen 1 meter van de 

ketel  benodigde koppelstukken en leidingen tot aan de eerste koppeling. Ook monteren wij een 

nieuw expansievat en standaard muur- of dakdoorvoer voor de rookgassen. Hij sluit alle leidingen 

weer aan, stopt de stekker in een geaard stopcontact, vult het CV systeem en stelt je nieuwe ATAG 

CV ketel in bedrijf. Uiteraard krijg je een korte uitleg over hoe je nieuweATAG werkt. Je oude 

ketel ruimen wij als service graag voor je op.                                              

 

AANBIEDING GELDIG T/M DECEMBER 2016. 

                            

              OORBURG INSTALLATIE TECHNIEK WERFSTRAAT 12 9974RD ZOUTKAMP 

                                                                0623956383 

  
  
 
 

 



  

Bewust Bewegen. 
  

Vier keer op maandagmorgen heeft iemand van de stichting GOUDVEREG. een groepje van 7 

personen in het kort inzicht gegeven in oorzaken en herkenning van symptomen van de meest 

voorkomende klachten en aandoeningen die ontstaan naarmate de leeftijd stijgt, zoals hoge 

bloeddruk, diabetes, COPD, artrose en osteoporose. 

Maar er wordt ook aandacht besteed aan het brein en het belang van behoud van kracht. En daarbij 

speelt een belangrijke rol in een actieve leefstijl. Naast deze informatie ontvingen zij tips, adviezen 

en oefeningen om bewegen in te passen in het dagelijks leven. Jammer, dat er maar weinig animo 

hiervoor was. Want laten we nu eerlijk zijn, naarmate we ouder worden, krijgt ieder mens in meer 

of mindere mate last van zijn/haar lichaam. 

 

En bewust bewegen is toch heel belangrijk…  gr. Baukje Zwart 

 

Nieuws van het Ontmoetingspunt. 

 
De afgelopen maanden zijn er weer een aantal activiteiten geweest, zo hadden we de eettafel in 

september en er waren 15 deelnemers, het was heel gezellig en het eten smaakte goed.  In de maand 

oktober waren er twee keer op de woensdagmorgen 3 leerlingen van de Ichthusschool van groep 7, 

ze hebben voorgelezen in het Ontmoetingspunt in het kader van de boekenweek, nu dit werd door 

de aanwezigen zeer gewaardeerd, helaas stond de foto die naar de Ommelander was gestuurd niet in 

de huis aan huis krant. Ook hadden wij op 19 oktober weer herfststukjes maken, deze keer is het een 

herfstkrans geworden en iedereen ging trots en tevreden met het werkstukje naar huis.  

 

Hier volgen de activiteiten die voor de komende maanden op de agenda staan: 

 

Op maandag t/m donderdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur koffie drinken, iedereen is hier van harte 

welkom ook mensen die niet in het gebouw wonen.  Dan is er iedere 1e maandagmiddag van de 

maand kaartjes maken. Elke laatste woensdag van de maand is er de eettafel, nadien is er de 

gelegenheid om spelletjes te gaan doen met elkaar. 

 

Op 18 November komt Wim Mollema een dorpsfilm van Zoutkamp laten zien, aanvang  is om 

19.30 

Op 14 December gaan we aan de slag met kerststukjes maken, en de kerstmaaltijd is op 21 

December, aanvang 17.00 uur. 

In Januari 2017 is er een workshop schilderen van Esther Toxopeus-Visser nadere informatie volgt 

nog.  

 

Info en opgave bij het Ontmoetingspunt of bij Lies Visser 0595-401834  

 

Soltcamper kerstmaark! 

Vrijdag 9 december is het weer zover! Een gezellige kerstmarkt in en rondom de oude kerk van 

Zoutkamp. Dit jaar bent u van harte welkom vanaf 16.00 uur. De markt duurt tot 21.00 uur. Er zal 

weer voor ieder wat wils zijn. En natuurlijk kunt u weer een hapje of drankje nuttigen. Ook dit jaar 

is er een levende kerststal en het smartlappenkoor zal ook weer optreden in de oude kerk . 

Dat zal zijn om 19.00 uur en om 20.00 uur. Laat u verrassen en kom gezellig langs!! 

Hartelijke groet, 'De Soltcamper Kerstmaark groep' 



  
 



  

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog (6). 

 

Op mijn vorig stukje heb ik een paar leuke reacties gekregen die ik graag wil doorgeven. Zo had 

Thijs Buitjes, momenteel woonachtig in Engeland (daar gekomen als schipper op een vorige ZK 2 

die via Heiploeg naar Kings Lyn was verkocht), een paar leuke aanvullingen. Jan Aines jongens: 

Dat waren de fuikenvissers die op hun stokje naar de dijk kreupelden. Op het laatst hadden zij nog 1 

fuikje in de kom van de Lauwerssluis staan. Thijs zijn opa en later zijn oom Aldert hadden daar 

tegenover een lang ‘’stel’’ staan met ook eentje in de kom. Ze hadden daar een klein roeibootje 

liggen om de fuiken te ledigen. Thijs moest daar dan vaak helpen, speciaal wanneer oom Aldert, 

samen met schipper Floris Brian, bij laat tij, nog niet terug was met de ZK 4. Heel vaak sprong 

Thijs dan bij om de Jan Aines jongens te helpen. Zelf lukte hen dat nog amper. 

 

Kloeteieren: volgens Thijs waren de eieren die we op de ploat zochten geen kloeteieren, maar 

kopmeeuw eieren. De echte kloeten legden hun eieren meer op de open kwelders achter Vierhuizen. 

Tegenwoordig is de kloet een zeldzame vogel geworden.  

Marten Vogel: die ving met peuren altijd veel meer paling dan alle anderen. Hij lag dan bij 

zinkstukken. Hij ving altijd het dubbele van wat de anderen ophaalden.  Ook wanneer je vlak naast 

hem lag. Thijs vraagt zich nog steeds af hoe dat kon.  Martens bijnaam was Moeske. Een andere 

fuikenvisser was Thijs Lantinga (de petroleum-/haring-/garnalenventer, ‘’Genoaet, genoaet’’), die 

had zijn ‘eenvleugels’ altijd op de dam naar het vuurtorentje staan (achter Hunsingosluis). 

Jans van Kloas: Jans  moeder liep vroeger met een juk en werd in de volksmond ‘duuvels Jaanje’ 

genoemd. Daarom noemde ze Jans ook wel: ‘’Jans van Kloas van duuvels Jaanje’’. Een prachtnaam 

die ze volgens mij alleen maar in Zoutkamp kunnen bedenken.  

 

Volgens overlevering had Jaanje die bijnaam gekregen toen ze aan de lijn liep om hun schip door de 

kanalen te trekken!! Toen de beide zonen van Jans, Kees en Klaas, als visser verder gingen heeft 

Thijs nog 2 jaar bij hen gevaren (daarna kwam Hans van Straten). Ze kwamen eerst met de 

brommer van respectievelijk Ulrum en Noordhorn en zetten die  dan bij kapper Kroon achter het 

huis. Ze waren erg stipt. Om 8 u ’s morgen (en geen minuut eerder of later) kregen ze aan boord een 

stuk roggebrood met zure haring (moest beslist van Ouwehand zijn). Deze gewoonte heeft Thijs 

meegenomen naar Engeland. Alleen daar is geen Ouwehand te krijgen (als een werknemer van 

Heiploeg dit leest moet hij dit maar eens tegen zijn baas zeggen. Er ligt blijkbaar nog een markt in 

Engeland voor Ouwehand!). Dat eten aan boord was trouwens altijd een belangrijk item. Eerst nam 

men gewoon boterhammen mee; daarna werden het hele broden en als men buiten bleef was het 

aardappelen, blikgroente met klare vet.  Sommige vissers begonnen dit later langzaam uit te 

breiden. Maar de ene schipper was royaler dan de andere. Zo was er een waar aan boord geen koffie 

(hele sloten, zoals gebruikelijk in de visserij) werd gedronken, maar thee. Dat was goedkoper. Ook 

de warme hap was niet al te uitbundig. Daarom hadden de beide knechten, Theo Ritsema en Pieter 

Faber, afgesproken dat ze zelf maar een pannetje vlees van huis mee moesten nemen. Zo gebeurde 

het dat zij ’s avonds heerlijk sukade lapjes aten en de schipper met lange tanden aardappelen met 

pure vet. Daarna schijnt het wel goed gekomen te zijn!  

 

Als Kees en Klaas na het vissen weer naar huis gingen namen ze achter op de brommer het zootje 

vis van die reis mee en verkochten dat onderweg (in die tijd werd nog niet met de zeeflap gevist). 

Het waren meest scharretjes, maar in het voorjaar zaten er ook wel tongetjes bij. Als knecht moest 

je de garnalen op de schudzeef scheppen en ondertussen zocht je dat vis eruit. Daarvoor stond er 

altijd een korf naast de zeef. (Ik kan deze handeling nog wel dromen). Het geld dat de visser 

hiermee beurde kwam in een pot en met Sinterklaas werd dat leuk zakcentje gedeeld met de 

knechten.  

 

 

 



  
 



  

Van Betto en Louke Bolt ontving ik een reactie over hetgeen ik had geschreven over De 

Cooperatie. Ik wist wel dat dit nog altijd een gevoelig punt was, maar het mislukken van de 

coöperatie schijnt bij de familie Bolt nog altijd een pijnlijk verhaal te zijn. Het dieptepunt was 

volgens Betto dat op een zondagavond Heiploeg briefjes bij de vissers in de bus stopte met het 

dreigement dat men geen consumptiegarnalen zou afnemen van vissers die naar de coöperatie 

zouden overstappen. Persoonlijk kan ik mij dat niet meer herinneren, maar de stichting van die club 

was in 1961. Toen werkte ik zelf nog maar een paar jaar bij Heiploeg. Als jongste bediende bij 

Rienk v.d. Ploeg en boekhouder Boer. Ze zullen mijn mening over die zaak  zeker niet gevraagd 

hebben. De besluiten in die beginjaren werden gemaakt door Rienk v.d. Ploeg en Henricus Heidema 

met assistentie van Boer. Dat Heiploeg dat machtsmiddel inzette is natuurlijk niet ongebruikelijk in 

de handel.  Een gezamenlijk afname van puf- en consumptie garnalen was natuurlijk een sterk punt 

van het toen nog vrij kleine Heiploeg. 

 

De stichting van de coöperatie was op 5 april 1961 in Leeuwarden.  De volgende vissers waren lid: 

Gebr. Oostindien (ZK 18), R. Oostindien (ZK 32), Gebr. K en K Visser (ZK 49), J. Bottema (ZK 

34), M. en H. Rispens (ZK 46), P. Westra (ZK 9), V. Postma (ZK 6), J. Frik (Z 37), Gebr. G en J de 

Vries (ZK 3), H. Zwart (ZK 40), H.H. Zwart (ZK 8), D. Visser(Manneke)  (ZK 20), A. Postma (ZK 

17), A. Medendorp (UQ 1), Chr. Brian (ZK4), Gebr. Visser (ZK 53), M.Tillema (ZK 30), Tj. Smit 

(ZK 10), S. Postma (ZK 15).  

 

Uiteindelijk is de coöperatie een zachte dood gestorven, omdat er natuurlijk hoe langer hoe meer 

weerstand kwam tegen het meenemen van de pufgarnalen. Totdat er een algeheel verbod kwam. Er 

werd een vast bedrag per bushel betaald aan de leden en de overwinst werd later verdeeld. Louke 

liet me een afrekening zien van Jaap Frik van de ZK 37. Op 4 maart 1968 (7 jaar na de stichting) 

stond er op zijn rekening een bedrag van Hfl. 2.784,29. Best veel geld in die tijd. Of dat alles is 

uitgekeerd bij de liquidatie weet ik niet. Tevens kreeg ik een rekening van 23 december 1964 

bestemd voor mijn schoonvader (Geert Vrij) betreffende de levering van 25 kg gedroogde garnalen 

tegen 0,45 per kg. Mijn schoonvader verkocht dit vermoedelijk door aan een kippenboer. Zo 

verdiende men in die tijd een paar dubbeltjes aan dergelijke transacties! Al met al is de coöperatie 

tijd een rumoerige periode geweest. Trouwens het handjevol schelpenvissers in Zoutkamp kon er 

ook wat van. Dat was nog net geen moord en doodslag, maar het ging er altijd heftig aan toe. 

Kunnen we later nog wel eens een verhaaltje over maken. Evenals over de andere garnalen 

drogerijen. Als iemand daar nog iets over weet of documenten heeft liggen, hou ik me aanbevolen. 

 

‘Johannes’:  deze oude verroeste trawler lag jarenlang aan het eind van de Reitdiepskade (bie 

Keelns of  Rusland). Als het boatendiek laag water was, zwommen we daar. Jan Oostindien vertelde 

mij dat die oude trawler enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog (40/45) was gestrand op het 

Siemenszand. Jan en Piet Oostindien (Lutje Oostindies) waren daar het eerst bij met hun ZK 18. Ze 

probeerde tevergeefs met hoogwater het schip vlot te trekken. Met behulp van Jannie Toxopeus lukt 

het enkele tijen later wel en omdat men het niet eens kon worden over het bergersloon werd het 

schip als een trofee mee naar Zoutkamp genomen. Na jarenlang procederen kregen de bergers 

uiteindelijk gelijk, maar de opbrengst was amper voldoende om de advocaatkosten te betalen. Het 

schip is later naar een sloper gegaan.  

 

Hendrik Nienhuis (inn@nienhuis.nl) (0653 653 335). Oktober 2016.     
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Sport in Zoutkamp 

 

Beste dorpsgenoten, we zijn nu al zo’n acht maanden bezig met karate training in Zoutkamp. De 

karate leerlingen hebben al behoorlijke vorderingen gemaakt. En op het moment dat schudzeef nr. 6 

bij u in de postbus valt hebben we net de eerste examens achter de rug. De groep is zeer leergierig 

en de sfeer is prima.  De Karate vereniging Zoutkamp is in maart begonnen onder het project 

Sportdorp Zoutkamp. Wij hebben dit als zodanig afgesloten en zijn met ingang van 1 september 

2016 op eigen kracht, en eigen verzoek door gegaan. Dus zonder de steun van Sportdorp Zoutkamp. 

We trainen nu als Karate vereniging onder de KBN – Karate-do  bond Nederland. Ik wil hierbij 

nogmaals graag de organisatie van Sportdorp Zoutkamp hartelijk danken voor hun support. 

 

Toen de Karate vereniging al een paar maanden aan het trainen was kreeg ik afgelopen zomer het 

verzoek van enkele mensen uit ons dorp of er een mogelijkheid was om alleen het Kata te trainen. 

Even ter verduidelijking het Kata is een van de  trainingsonderdelen van het complete karate. Het 

Kata is een vorm waarbij volgens een vast patroon wordt verdedigd en aangevallen tegen een 

denkbeeldige tegenstander. Er is dus geen contact met andere Karateka. Het is enigszins te 

vergelijken met het Chinese Tai-Chi. De beoefening hiervan vraagt concentratie en 

lichaamsbeheersing. En men kan dit tot op hoge leeftijd blijven beoefenen. 

 

Ook tijdens de Karate demo van afgelopen 25 februari hier in de gymzaal aan de Doornbosweg 

waren er veel positieve reacties van mensen die wel karate training willen beoefenen maar de 

hardere contact training niet zo zagen zitten. Ik kan mij hier best iets bij voorstellen. Dus als er 

mannen of vrouwen zijn die hier iets voor voelen stuur dan een mailtje naar a.postma.zk@ziggo.nl 

en als er dan enige animo is kunnen we eventueel aanvangen met een Kata training op de Tai-Chi 

manier.  

 

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de fitheid veerkracht en lenigheid van het lichaam. 

Ook als er animo is voor de normale allround Karate training op de donderdagavond 

schroom dan niet om eens te komen kijken. Je bent van harte welkom en we trainen  

gedisciplineerd en met veel plezier en met respect voor elkaar. 

 

Met een vriendelijke groet, Andries Postma 

  

 

Nieuws van de Protestantse gemeente Zoutkamp 
www.pgzoutkamp.nl, e-mail: scriba@pgzoutkamp.nl 

 

Woensdag 2 november Dankdagdienst om 19.30 uur. Zondag 20 november Herdenkingsdienst 

om 19.00 uur. De vier zondagen daarna zijn de Adventszondagen. 

 

Op zondag 18 december is er een Volkskerstzang in de Nieuwe Kerk voor jong en oud. Samen 

mooie Kerstliederen zingen en luisteren. Met medewerking van Vocalo Ensemble en Chr. 

Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl. Janny van Wieren-Miske leidt de middag. 

Aanvang 16.00 uur. Gratis toegang, er is een collecte voor de onkosten.  

 

Zaterdag 24 december Kerstnachtdienst met Carin de Wind, m.m.v. Chr. Zoutkamper Mannenkoor. Aanvang 

22.00 uur. 

 

Zondag 25 december 1e Kerstdag, dienst met ds. Ariaan Baan om 10.00 uur. Met medewerking van een 

kinderkoor o.l.v. Christy Baan. 

Voor meer informatie, alle kerkdiensten, de agenda en het terug- of meeluisteren van de diensten gaat u naar 

www.pgzoutkamp.nl. Iedereen is van harte welkom in de kerk!  

 

 

mailto:a.postma.zk@ziggo.nl
http://www.pgzoutkamp.nl/


  
 



  

Recept Garnalenkroket 

 

Benodigdheden: 

2sjalotjes 

Bieslook 

125gr. Boter 

Bloem 

100ml. Witte wijn 

400ml. Visbouillon 

Zout en peper 

300 gram garnalen 

4 eiwitten 

Paneermeel 

Olie om in te frituren 

PEL en snipper de sjalotten, snijd de bieslook. Fruit de ui in ongeveer 2 minuten in de boter. Voeg 

in 1 keer de bloem toe en laat de bloem gaar worden. Blus af met de witte wijn. Voeg de witte wijn 

er bij en roer het tot een mooi mengsel en laat deze 10 tot 15 minuten zachtjes koken .Roer de 

garnalen, bieslook, zout en peper er door en neem de pan van het vuur. Schenk de ragout uit op een 

met koud water omgespoelde bakplaat of ruime ovenschaal en laat het afkoelen en 2 uur opstijven 

in de koelkast. Vorm van de stevige ragout met bebloemde handen kroketten. Klop de eiwitten los 

in een schaal en strooi bloem en paneermeel in 2 schalen. Haal de kroketten eerst door de bloem 

dan door het losgeklopt ei en daarna door de paneermeel. Verhit de olie 180 graden en bak de 

kroketten goudbruin. 

Eet smakelijk. 

 

Zoutkamp tussen de beide wereldoorlogen (1914/18 en 1940/45). 

 

In februari 1980 leverde mevr. T. Huizenga-Pot (Thea van de Vivo winkel) een vrije bijdrage voor 

de Ger. Vrouwenvereniging. Het stuk was geschreven door ene W.B. Huizenga te Hallem en werd 

gepubliceerd in het blad ‘’Wijd is de wereld’’. De vader van de schrijver was geboren in Zoutkamp. 

Ik vermoed dat dit een neef van Jan Huizinga moet zijn geweest. Jan Huizenga had zo ver ik weet 

maar een broer en die woonde in Kollum (diens zoon Rudolf is juist een dezer dagen 25 jaar 

organist in de nieuwe kerk alhier). Hierbij het artikel: 

 

‘’Een verhaal over ons dorp Zoutkamp. 

Mijn vader, van geboorte een Zoutkamper, vertelde dikwijls, dat er bij hen in het dorp vroeger 

iemand woonde, die aan de zeebodem kon proeven, of er sardien op de kust was! Die man heette 

Koert Sterkenburg. Zo tegen de herfst sprak hij soms enkele schippers aan: ‘’Verwissel je 

garnalennetten maar voor het kuilnet! De eventuele schade is voor mij’’. Enkele dagen later, 

wanneer de schepen weer uit zee konden worden terugverwacht, stond Koert reeds vele uren boven 

op de dijk met de verrekijker. Al van verre kon hij zien, of ze afgeladen waren. Dan liet hij, als de 

schepen met het blote oog nog maar nauwelijks waren te onderscheiden, de omroeper reeds met de 

bel door het dorp gaan: “Alle vrouwen van acht tot tachtig naar de verenigingsschuur”. “Stoof 

mitneem’n”.  

 

Tot diep in de nacht klonk over Zoutkamp dan die samenzang van die vrouwen, meestal geestelijke 

liederen. Ze zaten daar met de stoof onder hun koude voeten, de zilveren berg te sorteren naar: 

Sardien (werd meestal gebraden of gerookt;) Panharing ( een lang smal visje werd gebakken); Bliek 

(soms door boeren gekocht voor akkerbouwbemesting). Sardien werd ook wel naar het buitenland 

geëxporteerd en werd dan vooraf gekuipt in grote tonnen, evenals soms de puf, (de ondermaatse 

vis) die in vroeger jaren niet overboord gegooid werd maar op grote droogblazers kwam te liggen 

en verwerkt werd tot vismeel.  



  

 

Vaak stortte men het ook nog in grote metalen bakken met gaatjes, waar het overtollige vocht door 

naar buiten geperst werd. Nadat het gemalen was, kwam het als blank meel tevoorschijn. Die 

visverwerking had plaats op grote zolderschuiten halverwege het Reitdiep en was soms tot 

kilometers ver in de omgeving te ruiken, maar niemand (op één enkele dominee na) kwam met 

klachten. Want het gold voor de mensen als evangelie: “ALS ZOLKAAMP stinkt, verdaint 

ZOLKAAMP”.  

 

Vroeger was het in veel gezinnen meestal armoe troef. Onze grootmoeder was al heel jong weduwe 

en kocht vrijdags wel eens een grote ovalen mand vol sardientjes. De kinderen moesten dan de 

volgende dag de vis aan de man zien te brengen in omringende dorpen. Zo verdienden die kinderen 

met het uitventen van de sardien wel eens ƒ 1,40 per dag. Daar waren alle kosten af. “Schone winst” 

werd dat genoemd. Ze konden op zaterdagavond méér geld op tafel leggen dan een boerenarbeider 

per dag verdiende. Want die ontving slechts één harde zilveren gulden …. Ach, er waren in 

Zoutkamp vroeger een “haile bult kiender” die ’s morgens naar school gestuurd moesten worden 

met enkel een stuk koolraap of een plak roggebrood met een beetje zout er op gestrooid. Zo ging 

dat.  

 

In tijden van rijke vangst spraken de schippersvrouwen: “Wie kinnen ons geld hoast nait op”. Maar 

dikwijls ook werd er omtrent de vangst verbitterd gemeld: “Gain kop, gain staart, gain dooie, 

levende verröttenis!”. Het gaat op een vissersdorp vaak net als met het zeewater: Het gaat op …… 

en af.  

Er is van het dorp nog zoveel te vertellen. Het had kalkovens, het lag aan ’t spoor, er woonde een 

waarzegster, er ware behalve de 30 garnalenschepen, ook nog tien stoomtrawlers, die ver de zee 

opvoeren voor kabeljauw, schelvis, schol, tong enz. 

 

Ook ZOUTKAMP is geen zeehaven meer, de schepen blijven in Lauwersoog liggen. Het dorp heeft 

aan bedrijvigheid veel ingeboet. Maar de Zoutkampers zèlf hebben nog steeds dat eigen karakter: 

stoer en stug, en met een gekoesterde tegenzin tegen alles wat Fries is! Nog steeds staat er volk op 

de dijk, dat net zo lang wacht met het gesprek tot de vreemdeling verder loopt.’’ Tot zover het 

artikel. Dat waren beslist andere tijden! 

 

Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl)  (0653 653 335) Oktober 2016.  

 

P.S.  Op het stencil waarop dit verhaal stond getypt, kwamen ook nog enkele namen voor van 

dames die destijds op de vergadering van die datum iets moesten doen. Mevr. Thea Huizenga-Pot 

(overleden); Mevr. Klunder-de-Vries (nog steeds lid); Mevr. Ozinga-Buikema (nog steeds lid); 

Mevr. Van Wieren-Dijkstra (overleden); Mevr. Mollema-Froling (nog steeds lid) en Mevr. 

Heinstra-Alles. Bovengenoemd stencil kreeg ik van Mevr. Aukje Sterkenburg. 
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Ingestuurd stuk door Ada v/d Heuvel. Jomanda richt vizier op Zoutkamp… 



  

Prijspuzzel 

 

Hiernaast vind u een doorstreeppuzzel over Zoutkamp. De overgebleven letters vormen de 

oplossing. Uw oplossing kunt u mailen naar schudzeef@gmail.com . Per emailadres kunt u 1 keer 

meedoen. Uw inzending moet uiterlijk 5 januari binnen zijn. U mag de oplossing ook in de daarvoor 

bestemde bus doen bij Ons Washoek aan het dorpsplein. Vergeet niet uw naam en telefoonnummer 

er bij te zetten.  

Dit zijn de prijzen die u kunt winnen beschikbaar gesteld door onze vaste adverteerders: 

 

- Tegoedbon bij Spar Bergstra t.w.v. € 25,- 

- Knipbon voor 1 persoon bij Hair2Hair 

- Voetverwenmoment bij Voetverzorging de Marne 

- Een broodbon t.w.v. € 7,50 van de Zilte Bries 

- Een dubbele bingokaart t.w.v. € 15,- bij Kegelhuis de Zeearend 

- 6 flessen rode huiswijn restaurant ZK86 

- Heerlijke fruitmand van Groentehandel Pruim 

- 30 minuten behandeling bij Dermacare (t.w.v. € 27,-) 

- Visbon t.w.v. € 10,- bij Palingrokerij Postma 

-  

En dan vindt u in het midden van deze Schudzeef een dubbele fotopagina met daarop een collage 

van al onze vrijwilligers. Zonder jullie geen Schudzeef en wij zijn erg blij en dankbaar dat we op 

jullie kunnen vertrouwen. Maar U als lezer wint een slagroomtaart als u ons verteld wie deze 

mensen allemaal zijn…. Raad het plaatje. Uw inzending mag via de email of bij Ons Washoek. 

Voor 5 januari a.s. Succes!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Geachte leden en donateurs, 

 

Door opstandigheden is het niet gelukt bij al onze leden en donateurs aan de 

deur te komen voor de contributie.  

 

Via deze weg willen we u vragen om de contributie van € 10,- per gezin (tot de 

leeftijd van het jongste kind 13 jaar is) over te maken naar de rekening van de 

speeltuinvereniging. 

 

De komende jaren zal de speeltuin verandert moeten worden en daarbij kunnen 

wij alle hulp gebruiken! 

 

Hierbij willen wij u vragen uw contributie á € 10,- per gezin over te maken naar: 

NL91 RABO 0316 0550 69 t.n.v Speeltuin de Regenboog Zoutkamp 

 

Heeft u de kinderen al groot maar draagt u de speeltuin een warm hart toe? Als 

donateur bepaald u zelf hoeveel u de speeltuin gunt. 

 

Vriendelijke groet, 

Speeltuin de regenboog, Harmen, Sandra, Bjorn & Esther. 
 

 

mailto:schudzeef@gmail.com


  

I O O M P A R T E N N I G N I N O K  
L A U W E R S Z E E V E E R B O O T  
A A I O I W C T R B I L S I U L S A  
U N T O D A H I E R S A R E T A W A  
W M W N T T U U T A S U G I T S U R  
E E A G I E D E S N E W I N D I G T  
R R A E E R Z J E D R E Z E E V I S  
S E I N R S E G E W S R M U S E U M  
M N E O R T E A Z E H S I O K D N O  
E E N T R A F D N E U K D D I G N O  
E R I R U N N E P R I S D N U O E B  
R E D U U D T R G R S E E A F O G E  
U T L S P E O N S E J R N L S R N R  
I S I T E D E O I T E O S N IJ D I E  

M K W J T L G S U T S T T E W E N B  
T N S R E N L A H O N T A D N G O O  
E I O D I E E Z T K D I N D E N R T  
V P N S L G N I L A P P D A G E G E  
S A N A T R O P S R E T A W I T S N  
W U A N E T E O B R E C R E E R E N  
H O L L A N D S E G A R N A A L C H  
A P N I G N I N O K N E L A N R A G  
E M S I R E O T T E O Z H O R E C A  
S T E I F V I S S E R IJ G N I R A H  
K A L K O V E N L E U G E N B A N K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAL   LAUWERS   THUIS   

AANMEREN  LAUWERSMEER  TOERISME   

BEREBOOMSTRAAT  LAUWERSZEE  UITWAAIEN  

BOETEN   LEUGENBANK  VEERBOOT   

BOTEN   MIDDENSTAND  ZEEVIS   

BRANDWEER  MOOI   

VISJE -

ETEN  

 

DAGJE UIT   MUSEUM   VISSERIJ   

EIGENWIJS   NET   VISSERSHUISJES  

FIETS   PALING   WADDENLAND  

FUIK   PINKSTEREN  WANDELEN  

GARNALENKONINGIN  PITTORESK   WATER   

GEDROOGDE VIS  PUUR   WATERSPORT  

GRONINGEN  RECREEREN  WATERSTAND  

HARING   REITDIEP   WILD   

HOLLANDSE -

GARNAAL  RUIMTE   WIND  

 

HORECA   RUST   WOONGENOT  

HUNSINGO  RUSTIG   ZEE   

KALKOVEN   SCHUDZEEF  ZEESTER   

KONINGINNETRAP  SLUIS   ZOET   

KOTTER   SPORTDORP     

 



  

Kegelhuis/tuin 

 
Herfst programma: 
 

Zat 12 nov Fransen play’s Fogerty 

v/d creedence clearwater rivival band 

in het kegelhuis (vrij entree) 

 
 

Vrijdag 18 nov Bingo 
 

 

Zat 26 nov Radio nl disco show 

Met oa optreden van burdy 

 

Zaterdag 24 dec kerst nacht bal met  

Allround band Sunshine 

 

 

Zat 2 febr 2017 slam fm drive in show 

 

 

Zat 18 maart top band Melrose 

 

 

 

 



  

Voetverzorging de Marne 

Medisch pedicure 

 

Gespecialiseerd in de diabetische voet en de risicovoet (reumatische, 

spastische, oudere en verwaarloosde voet enz.) 

 

Bel voor een gratis voetencheck: 

0595402635/0610866657 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeling op dinsdagavond en 

vrijdagavond ook mogelijk!* 

 
*Vraag naar de voorwaarden 

 


