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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Culinaire route 

• Kinderspelweek  

• Zoutkamp beleef(t) het 
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Chantal Oostindiën tel: 401160 Voorzitter 
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Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema. 
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Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 6 september 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 1 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). 

 



  

Agenda 

8 juli t/m 31 augustus   Expositie Maritieme schilderijen 

26 augustus    Culinaire Route Zoutkamp 

26 augustus    Groningen Swim Challenge start Zoutkamp  

28 augustus t/m 1 september  Kinderspelweek  

30 augustus    St. Welzijn Ouderen Zoutkamp dagje uit Blauwe Stad 

2 september    Zoutkamp beleef(t) het 

28 oktober    Lichtjestocht Zoutkamp 

 

Voorwoord 

Beste lezer, het is alweer een aantal weken geleden, het pinksterweekend. Wat was het een gezellig 

weekend en wat een prachtig weer. In deze editie kunt u de rede die onze vorige Garnalenkoningin 

tijdens de garnalenparty op 2 juni jl. heeft uitgesproken lezen.  

Ook in de zomerperiode is er weer van alles te beleven. Er zijn weer veel enthousiaste vrijwilligers 

bezig geweest om van alles te organiseren, o.a. de Culinaire Route, Kinderspelweek en Zoutkamp 

beleef(t) het. Wij wensen u een fijne vakantie! 

 

Culinaire route 

Culinaire route 2017 zal zijn op zaterdag 26 augustus van 13.00 uur tot 16.30 uur.  

De kaartverkoop vind plaats vanuit Kegelhuis 'De Zeearend' Dorpsplein 10 te Zoutkamp.  

Start verkoop: 12.45 uur 

Einde verkoop: 15.00 uur 

(Maximaal 500 kaarten) 

Één strippenkaart kost € 5,-- 

Kinderen t/m 10 jaar gratis (onder begeleiding van een volwassene) 

 
St. Welzijn Ouderen Zoutkamp  

Het is nog geen 30 augustus, maar voor je het weet is het zover. Het kan dus nog, maar wacht niet te 

lang. St. Welzijn Ouderen Zoutkamp organiseert een reisje naar Blauwestad. Vertrek 9.30 uur  

vanaf   “De Noorderschans”. We maken een rondvaart door de Blauwestad. Na een lunch in 

Nieuwolda maken we een rondritje door Oost Groningen. Komen we aan in Emmererfscheidenveen 

bij Nelis en Leentje in de woonboot enz. enz. Kortom een gezellige dag. Vraag uw buurvrouw/-

man, vriend of vriendin en familie. Opgave bij het Ontmoetingspunt, Trijn Zijlstra en Baukje Zwart. 

 

Nieuws van het Ontmoetingspunt 

Er zijn de afgelopen maanden weer allerlei activiteiten geweest. Op 5 april hebben we paas-stukjes 

gemaakt. Dit was zeer geslaagd en alle deelnemers gingen tevreden naar huis met hun zelfgemaakte 

paasstuk. Dan was er de paasmaaltijd, die heeft plaats gevonden op 12 april jl. Op 27 april was er de 

Koningsdag, koffie met wat lekkers, een hapje en drankje en aansluitend was er de maandelijkse 

warme maaltijd, goede opkomst en heel gezellig. Op 28 juni jl. hebben wij gezamenlijk met welzijn 

ouderen van een heerlijk koud/warm buffet genoten bij Alie’s buffet.  

In de zomermaanden gaan we het rustig aandoen, wel zijn er de koffie ochtenden en de laatste 

woensdag van de maand de eettafel. Koffie drinken van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 

uur en we zeggen het nog maar eens: iedereen is van harte welkom jong en oud. Het kaartjes maken 

begint weer op de eerste maandag van Augustus. Wij wensen iedereen een fijne zomer en hopelijk 

tot ziens. Het bestuur van het Ontmoetingspunt 
 

Dorcas Kleding depot  

Goede gebruikte kleding kunt u brengen op Churchillweg 19 Zoutkamp. Het schuurtje is dagelijks 

open om uw kleding te deponeren. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in 18 landen in 

Oost Europa en Afrika 165 projecten ondersteunt. Dorcas geeft 4 soorten hulp, noodhulp, sociale 

hulp, structurele hulp en financiële adoptie. 

Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. 



  

 
 

Nieuws van uw sportpedicure!!! 
Spierkrampen                                                                                     
Rusteloze benen  
Reumatische klachten 
Gewrichtspijnen 
Psoriasis 
Hoge bloeddruk                                                                                         
Vermoeidheid 
Hoofdpijn 
Depressie                                                   HERKENT U EEN VAN DEZE KLACHTEN? 
Eczeem 
 
Grote kans dat u een te kort aan magnesium heeft. Magnesium is na water en zuurstof de derde behoefte van het 
lichaam en stuurt meer dan 350 processen in het lichaam aan.  
Denk dan bijvoorbeeld aan: Ontspanning van de spieren 
                                                   Opbouw lichaamseiwit  
                                                   Het vormen van gezonde botten 
                                                   Verhogen van de weerstand  
                                                   Goed tegen stress 
                                                   Versterkt het geheugen en concentratievermogen 
                                                   Reguleert het gehalte in ons lichaam van calcium, zink, kalium, vitamine-d. 
                                                   Overdracht van zenuwprikkels 
De huid is transdermaal, dat wil zeggen, de lichaamseigen stoffen worden snel door de huid opgenomen en gaat 
rechtstreeks naar de cellen, door naar de bloedbaan en is effectief daar waar het moet zijn.  Er zijn ook 
magnesiumpillen, deze komen in het maagdarmkanaal waar veel verloren gaat. Daarom is het beter om 
magnesiumolie te gebruiken zodat maag en darmklachten worden voorkomen. 
Wilt u ook magnesium producten gaan gebruiken of gebruikt u ze al en u bent nieuwe nodig,  
Kunt u bellen met: Claudia de Boer 
                    0595402635/ 0610866657 
 

 
 
 

 
 
 
Mededelingen vanuit de kapsalon: 

 

Maandag 10 juli en 17 juli door omstandigheden kapsalon gesloten. 

 

In de zomervakantie aangepaste openingstijden: 

Deze hele zomerperiode op vrijdagavond tot 18.00 uur geopend  

Johanna is afwezig in week 30/31/32 (dan ook maandag gesloten) 

Metha en Griejanne zijn afwezig in week 32/33/34 

Stieneke is afwezig in week 37/38/39 

  



  

Rede van de Garnalenkoningin, uitgesproken tijdens de Garnalenparty op vrijdag 2 juni 2017 

in het Visserijmuseum. 

Geachte aanwezigen, 

De tijd lijkt ons soms als zand door de vingers te glijden, want er is alweer een jaar voorbij. Mijn 

taak als Garnalenkoningin zit er bijna op. Ik kijk er met plezier op terug en dank u allen voor het 

vertrouwen dat u mij hebt geschonken. Als afsluiting van mijn periode als Garnalenkoningin lees ik 

deze rede aan u voor. 

In mijn ambtstermijn was het relatief rustig aan het front van mijn vissers. Immers veel zaken zoals 

MSC en de onderhandelingen over de Visserij in beschermde gebieden, kortweg Vibeg, lopen nog. 

Hopelijk kan mijn opvolgster volgend jaar hier melden dat het Vibeg-akkoord een feit is en dat mijn 

vissers tevreden zijn met het resultaat. Hoewel we allen weten dat mijn vissers hierover nooit echt 

tevreden zullen zijn, het gaat tenslotte om hun visgebieden en deze te moeten inleveren is een hele 

zure appel.    

Over de prijs van de garnaal kan ik het volgende melden. Gelukkig wordt de prijs Europees nog 

steeds geregeld door de afslag op Lauwersoog. Helaas komen er geen vissers bij op de klok, maar 

wel kopers zoals de Rousant en Smit Food.  

Ruim een week geleden kwam de prijs voor een kilo garnalen tot een ongekend hoog bedrag van € 

15,47, een recordbedrag dat mijn vissers nooit eerder meemaakten. In 2016 liep de prijs op tot 

maximaal € 12,- per kilo. Die prijs werd al vaker gehaald, maar nog niet eerder voor een langere 

periode. De gemiddelde prijs in 2016 kwam daarmee op € 7,75 per kilo. Een fantastisch resultaat 

dat financieel ruimte schept voor investeringen.  

De ZK46 van Henk Steigstra werd na ruim 40 jaar ingeruild voor een jonger casco. Ook Lammert 

Bolt van de ZK14 kocht een jonger schip. Michiel Broere pakte de draad weer op en vaart straks 

met de nieuwe ZK92. Vader en zoon Vrieze horen nu weer bij de Zoutkamper vloot. De HA50 

kreeg een opknapbeurt en bevaart nu de Noordzee als ZK50.  

‘Import’ Zoutkamper Johan Jeeninga heeft de knoop doorgehakt en begint met een eigen kotter, de 

WR 126. En Harrold Broere van de ZK5, gaat nieuw bouwen.  

Ik wens jullie allen veel succes hierbij! 

Ook aan wal is en wordt geïnvesteerd:  

Op 20 juni 2016 verhuisden Garnalenhandel Telson en GPC Kant, het bedrijf dat gespecialiseerd is 

in het machinaal pellen van garnalen, naar een nieuw gezamenlijk pand in de haven van 

Lauwersoog.  

Op 16 juli werd de ‘nieuwe’ haven van Lauwersoog officieel openend door gedeputeerde Henk 

Staghouwer van de Provincie Groningen. Hiermee is een lang gekoesterde wens van de vissers in 

vervulling gegaan. De kade is met ruim 200 meter verlengd, er is een drijvende steiger aangelegd 

aan de strekdam en de nieuwe passantenhaven, met een ruimere doorvaart, is klaar. Er zijn 

afmeervakken aangelegd voor verschillende soorten schepen, waardoor er meer aanlegfaciliteiten 

voor het laden en lossen van goederen zijn gecreëerd.  

Het droogdok van Welgelegen heeft zo’n 70 jaar lang dienstgedaan. Dokmeester Johnny Jongeling 

heeft na 21 jaar voor de laatste keer de kranen opengedraaid.  



  

Namens mijn vissers dank voor alle verrichte diensten. Een nieuw tijdperk breekt nu aan met de 

scheepslift van Next Generation Shiplift B.V., waar CIV Lauwersoog een overeenkomst mee heeft 

gesloten voor haar leden. Met deze imposante scheepslift kan Lauwersoog de komende jaren weer 

vooruit. 

Parlevliet & Van der Plas maakten onlangs de plannen voor een forse uitbreiding van Heiploeg 

Internationaal BV bekend. Een investering van vele miljoenen. Dit is goed nieuws voor de 

werknemers en voor de regio.  

Maar ook aan de Reitdiepskade zit men niet stil. Daar wordt gewerkt aan de realisatie van Pelatelier 

Garnaal Lokaal, waar de toerist met eigen ogen kan zien hoe er handmatig gepeld wordt. Voor dit 

pelatelier is men nog wel op zoek naar een nieuwe manager.  

Palingrokerij Gaelle Postma is vorig jaar verhuisd naar een ruime, moderne zaak aan de 

Reitdiepskade 16.  

En ik wil hier het nog jonge bedrijf Smit Food noemen. De eigenaar, Jacob Smit, is na de overname 

van Heiploeg door Parlevliet & Van der Plas, voor zichzelf begonnen. Inmiddels zijn de trucks van 

Smit Food een geregelde verschijning op de weg en prijkt het bedrijfslogo op de shirts van een 

jonge generatie Zeester voetballers. 

Al deze ondernemers wens ik veel succes! 

Ook de garnaal moet met de tijd mee. Vijf van mijn Zoutkamper vissers zaten twee jaar lang bij 

elkaar op geheime locaties te broeden op een concept om een eigen garnaal in de markt te zetten. In 

januari 2017 was het zover en werd het geheim van deze Zoutkamper vissers openbaar en was 

‘Solt’ een feit. Met ‘Solt’ zetten deze vissers een garnaal in de markt zonder conserveringsmiddelen 

en met zo weinig mogelijk kilometers van het schip naar de klant. Kortom, een garnaal van deze 

tijd! En de mannen hadden meer ideeën. Ook een bijpassend biertje was onderdeel van dit concept. 

Tijdens de Dag van de Garnaal werd dit nieuw biertje van Groninger bodem gepresenteerd. Een 

biertje met de naam Van Seeratt, naar de held van Groningen en Zoutkamp: Thomas van Seeratt. 

Een mooi initiatief en ik wens de vissers van de ZK37, 14, 11, 49 en 18 veel succes met ‘Solt’.   

In eerdere redes zijn de problemen rond de verzanding van het Westgat genoemd. Door onder 

andere de zandsuppleties bij Ameland is het voor diepstekende schepen moeilijk, zo niet 

onmogelijk en levensgevaarlijk geworden om Lauwersoog te bereiken. Grotere kotters komen niet 

meer naar Lauwersoog. Hierdoor loopt de haven van Lauwersoog jaarlijks ruim 28 miljoen euro 

mis. Het verheugt mij dat ik nu kan noemen dat in februari de minister groen licht heeft gegeven 

voor het baggeren. Dankzij de tomeloze inzet van onder andere gedeputeerde Staghouwer, 

gemeenten De Marne en Dongeradeel en vissers van Lauwersoog en Urk, zal het Westgat toch 

worden gebaggerd. Zowel op economisch als ook op ecologisch gebied verwachten mijn vissers 

hierdoor verbetering. 

Ander goed nieuws is dat de garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee in december vorig 

jaar een nieuwe vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet hebben gekregen. Deze 

vergunning geldt voor zes jaar en dat is langer dan tot nu toe het geval was. Gedeputeerde Henk 

Staghouwer is de voorzitter in de gesprekken over de Waddenzee en heeft zich ook bij deze lastige 

klus sterk gemaakt in de onderhandelingen.  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Visserijvereniging Hulp in Nood, de HIN-Award dit jaar heeft 

uitgereikt aan Henk Staghouwer, vanwege zijn verdiensten ten gunste van de visserij. Staghouwer 



  

draagt de visserij een warm hart toe en heeft bij diverse onderhandelingen bakens weten te 

verzetten. Met de uitreiking van deze Award is dat nog eens extra gewaardeerd. Vanaf deze plaats 

mijn welgemeende felicitaties voor de heer Staghouwer. 

Toch blijven er ook nog steeds zorgen. 

Al een aantal jaren reikt Visserijvereniging Hulp in Nood de Tjeerd Dussel bokaal oftewel de 

ziftselbokaal uit aan het schip dat het beste zeeft en daarmee de meeste garnaaltjes weer terugzet in 

zee. Ook vandaag wordt deze bokaal weer uitgereikt. Maar nu de garnalenprijs zo hoog is, hoor ik 

dat er verschillende vissers zijn die de kleintjes meenemen en dat er ook handelaren zijn die deze 

kleine garnalen aannemen en verhandelen. Ik waarschuw jullie! Vissers en handelaren, let op uw 

zaak! Laat het voorbeeld van een gerenommeerd bedrijf dat in gerookte paling handelt, een 

waarschuwing voor u zijn. Zij dachten dat het wel meeviel toen de paling op de viswijzer in rood 

stond. Echter, tot op de dag van vandaag verkopen ze nog geen enkele paling weer aan een 

voorheen hele grote afnemer, omdat deze retailer niet door de consument in verband gebracht wil 

worden met de verkoop van een beschermde diersoort. Laat het voor onze garnaal niet zover 

komen! 

Mijn vissers zijn van mening dat er bij alle ontwikkelingen niet naar hen en hun ervaringen in de 

praktijk geluisterd wordt. Dit heeft vice voorzitter Johan Rispens van de ZK18 doen besluiten zijn 

functie in het bestuur van Hulp in Nood op te zeggen. Ik respecteer zijn besluit, maar vind het 

tegelijk ook jammer en roep het bestuur van deze oudste visserijvereniging op vooral naar mijn 

vissers te blijven luisteren. 

Dit jaar moesten we ook afscheid nemen van oud Zoutkamper en visserijbestuurder Heine 

Lindemulder. Lindemulder bevoer als garnalenvisser met de ZK16 de Waddenzee en was een kleine 

20 jaar secretaris van Hulp in Nood. Hij overleed op 83-jarige leeftijd. Vanaf deze plek wensen we 

de familie veel sterkte met dit verlies. 

In de media hoort u berichten over innovatieve visserijmethoden als de pulsvisserij. Van mijn 

vissers hoor ik dat zij zich hierover grote zorgen maken: wat is het effect daarvan op de garnaal? 

Een goed onderzoek op de garnalenbestanden van mijn vissers is er immers nog niet geweest. Ik 

dring er bij de voorlieden op aan om hier nu gauw werk van te maken om een mogelijke 

ecologische ramp te voorkomen. 

Dan de kwestie MSC. Al meerdere jaren heeft u mij en mijn voorgangsters horen zeggen dat MSC 

binnen handbereik ligt. Ook hier zeg ik dat weer, want na tien jaar bureaucratisch gedoe lijkt het 

eind nu toch in zicht. Het is voor mijn vissers ook te hopen dat het MSC-certificaat er komt. Onze 

garnaal staat op de viswijzer nu nog in geel. Het zou verschrikkelijk zijn dat na zo’n lange periode 

het doek toch nog valt voor mijn vissers en de garnaal op de viswijzer in het rood komt te staan. Ik 

weet dat veel vissers het onzin vinden, maar de tijden veranderen. Onze sector ligt onder een groen 

vergrootglas.  

Ook de discardban en windmolenparken hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van 

mijn vissers. De discardban, oftewel aanlandplicht die in 2019 van kracht wordt, vereist dat alle 

bijvangst aan land wordt gebracht, terwijl de vis als ze overboord gaat, nog een overlevingskans 

heeft. De zegsmannen van mijn vissers doen water bij de wijn en verliezen in de gesprekken met de 



  

instanties steeds meer terrein. Daarom hebben vissers zich in 2016 verenigd in de Stichting 

Eendracht maakt Kracht. Ik roep mijn vissers op om samen naar een oplossing te zoeken en tot een 

compromis te komen, zodat een opnieuw jarenlang juridisch getouwtrek vermeden wordt. U in dit 

publiek roep ik op de petitie te tekenen op www.antidiscardban.eu.  

Maar niet alleen op visserijgebied waren er zorgen. Een van mijn vissers, Michiel Groefsema van 

de ZK21, werd het afgelopen jaar getroffen door leukemie en belandde voor lange tijd in het 

ziekenhuis. Grote zorgen voor zijn jonge gezin. Gelukkig is hij nu weer thuis en zien Michiel en 

zijn gezin de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Ik en mijn vissers wensen hem veel sterkte en een 

voorspoedig verder herstel.  

Naast alle zorgen en successen was er ook tijd voor ontspanning. Zoutkamp Beleeft ’t werd voor de 

vijfde keer georganiseerd. Een dag waarop vissers en truckers een sportieve onderlinge strijd 

leveren in en op het water en Zoutkamp en de garnaal nog weer eens extra op de kaart worden 

gezet.  

Hiermee ben ik aan het eind van mijn rede en sluit ik mijn ambtstermijn nu af. Maandag zal mijn 

opvolgster aan haar ambtstermijn beginnen. Ik roep u op haar een warm onthaal te geven en wens 

haar en mijn vissers het komende jaar veel succes en goede vangsten!  

 

 

 

Hout gevraagd voor de kinderspelweek! 

 

 
 

Beste mensen,  

 

De tijd vliegt en voor je het weet is de Spelweek weer in zicht…Zoals ieder jaar is er weer veel hout 

nodig voor het bouwen van de hutten! Heeft u nu of binnenkort hout (spijkervrij), behang en/of 

gordijnen liggen, neemt u dan contact op met één van de volgende personen: 

Geert de Vries   06 49840240 

Klaas Koster   06 55955466 

 

We komen het graag op maandag 28 augustus bij u ophalen. 

Alvast hartelijk dank! 

 

Bestuur kinderspelweek Zoutkamp 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG7f7rrszUAhVOZFAKHbzODZEQjRwIBw&url=http://nl.spiderpic.com/stock-photos/123rf/5277259-timmerman-mascotte-houden-boards-en-een-zaag&psig=AFQjCNGOqg-ZZjERlaTM34Zt4SoSwb3qag&ust=1498046115294040


  

Zaterdag 2 september  
‘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    - Houtzaag kunst LIVE 

- Garnalen pellen     - Braderie vanaf 10.00 tot 17.00 uur  

- Vis roken en vis bakken     - Klompjes zeilen  

- Nettenboeten      - Waterspektakel vanaf 13.30 uur 

- Ballonnen clown voor de kinderen     - Noord Nederlandse Modelbouw Groep 

- Garnalen koningin      - Bezoek het visserijmuseum 

- Vaargroep Noorderlicht                             
 

In de middag gezellige muziek van de ‘Stroatklinkers’! 

Vanaf 21.00 uur ……… hou onze facebook pagina  in de gaten!  
Klompjes zeilen:  Vanaf half 1 melden bij de schaftkeet naast de deurenloods. 

           Om 13 uur is de start in de haven  van Zoutkamp. 
 



  

 



  

          
Rubriek "In the picture" 

 

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

aan Jacob Smit. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:     Jacob Smit 

Geboren op:    26 januari 1974 te: Groningen 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  Mijn geboorte 

De inwoners kennen mij van:  

Heiploeg, Smitfood, Toneel, Feyenoord, Kerk 

Familie in Zoutkamp en wie:  

Naast mijn ouders en beide zussen ook zwager, ooms, tantes, neefjes en nichtje. 

Karaktereigenschappen:   

zelfverzekerd, eigenwijs, georganiseerd, humor 

Beroep en wat houd dit precies in:  

ik heb een eigen bedrijf die doet in het verhandelen en verwerken van dagverse vis en 

Noordzeegarnalen. Met een enthousiast team verzorgen wij dagelijks het transport van onze 

producten naar onze klanten in Duitsland en Denemarken. Daarnaast is het verzorgen en 

organiseren van cateringprojecten een mooie nevenactiviteit. 

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom:  

naast de Haven, het Hoogholtje, de Hoge dijk (achter het Spookbos), lange en korte Hoofd, De 

Schuit 49, is het gevoel wat je krijgt als je Zoutkamp weer binnen rijdt als je een aantal dagen bent 

weg geweest. Het geeft nog steeds een gevoel van dankbaarheid en trots dat je in dit mooie dorp 

mag wonen.  

Bewondering en respect voor:  

mijn zus Sjoukje. 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is:  

dat zijn er gelukkig vele, in mijn jeugd het spelen in het dorp, de leuke tijd die ik heb mogen 

beleven met mijn helaas veel te vroeg overleden ome Jan, voetballen bij Zeester, de weekendjes 

naar Schier en Ameland met de Zoutkamper vrienden, Sinterklaaslopen, Slag om Zoutkamp en 

natuurlijk de vele hele mooie voorstellingen die ik samen mocht en mag doen met een geweldige 

groep toneelvrienden met de toneelver. Dukdalf.  

Over 10 jaar doe ik:  

nog steeds genieten van mijn lieve vrouw en lieve kinderen! 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp:  

dat we in Zoutkamp nog naar de Kerk, supermarkt, bakker, slager, wasserij, kapper, slijterij, kroeg, 

dokter, apotheek, seniorenflat, restaurant, viswinkel, antiekwinkel, diverse verenigingen, diverse 

sportmogelijkheden, B&B, museum, soos, camping kunnen gaan.  

Mooiste moment in je leven:  

dat ik mijn vrouw ben tegen gekomen  

Grootste wens:  

Het kunnen blijven genieten van de leuke dingen die ik nu doe en mee maak. 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen:  

Wij hebben als bewoners, Zoutkamp in bruikleen en daarom moeten we er zo mee omgaan dat onze 

kinderen en hun kinderen er nog steeds zo van kunnen genieten zoals wij nu doen.  

 

 Ien het dörp wordt nog deur veul mensen Grunniger of Zoltkamperdialect sproken, dit is 

belangriek! Wie mon er din ook veur zorgen dat dit ook ien de toekomst zo blift.  

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Moeke Hilly 



  

 

 

 


