
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 

 
 
 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Vervolg verhaal van de heer Nienhuis 

•  Lichtjestocht 

• Sportdorp Zoutkamp 
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Colofon 

 
Redactie 
 
Chantal Oostindiën tel: 401160 Voorzitter 
 
Ingrid de Graaf tel: 401281 Penningmeester 
 
Marieke Bos tel: 402353 Secretaris 
 
  
Kopieerwerk 
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema. 
 
Eerstvolgende verschijningsdatum is 10 november 2017 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 1 november 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 

16 september Expositie Werelderfgoed Waddenzee Eenrum 

27 september Workshop decoupage Ontmoetingspunt 

29 september Oud papier Zoutkamp 

18 oktober Herfstukjes maken Ontmoetingspunt 

27 oktober Oud papier Zoutkamp  

28 oktober Lichtjestocht De Schuit 11 

20 t/m 25 november Collecte Nationaal MS Fonds Zoutkamp  

11 december Kerststukjes maken Ontmoetingspunt 

20 december  Kerstmaaltijd Ontmoetingspunt 

 

 

Voorwoord 

Moi, de vakantie is weer voorbij ( voor de meesten ) en iedereen komt weer in zijn ritme, zo ook de 

redactie van de Schudzeef. Wij hopen dat jullie allen een fijne zomer hebben gehad en hier goed op 

kunnen terug kijken. Voor u ligt dan ook al weer de 5e editie van het jaar 2017 met daarin onder 

andere het vervolg op de verhalen van dhr Nienhuis, het vernieuwde programma van Sportdorp 

Zoutkamp en een terugblik op de succesvolle culinaire route. Verder vragen wij uw aandacht voor 

het volgende: wij, de redactie van de Schudzeef hebben HARD VERSTERKING nodig! Lijkt het 

u leuk om om de twee maand 2 à 3 avonden gezellig met ons aan de Schudzeef te werken? Meld je 

dan aan bij Ingrid, Marieke of Chantal of stuur een mailtje naar schudzeef@gmail.com. Verder 

hopen wij dat jullie weer veel leesplezier zullen beleven aan deze editie.  

 

 

Nieuws van het Ontmoetingspunt  

De vakantieperiode is voorbij en wij zullen ons best doen om weer een aantal leuke activiteiten te 

organiseren. Het uit eten gaan samen met Welzijn Ouderen was een succes bij Alie’s buffet. 

Op 27 september is er ’s middags een workshop Decoupage die wordt gegeven door Nettie Zijlstra 

uit Ulrum, nadere informatie volgt. Het herfst stukjes maken is op 18 oktober in het 

Ontmoetingspunt, aanvang 14.30 uur. 

In de maand november gaan we proberen om Gerard Bakker weer te laten komen voor een 

schitterende foto voorstelling van de natuur in het Lauwersmeer. 

Dan zijn we alweer in de maand december aangeland, het kerst stukjes maken is op 11 december en 

de kerstmaaltijd is gepland op 20 december.  

Over al deze activiteiten komt nog een nadere aankondiging, opgave in het Ontmoetingspunt of bij 

Lies Visser 0595-401834 

Dan zijn er de koffieochtenden van maandag t/m donderdag van 9.30 -11.00 uur, de laatste 

woensdag van de maand is er de gezamenlijke eettafel, behalve in de maand December. Dan hebben 

we de kerstmaaltijd, waar een ieder welkom is en dat geld ook voor de koffieochtenden. 

Het bestuur van het Ontmoetingspunt 

 

 

Expositie  

Werelderfgoed Waddenzee 16 september t/m 5 november 2017   

De Wadden, een prachtige wereld. De open horizon, de grenzeloze lucht, de schoonheid van het 

eeuwenoude ritme van eb en vloed. De Wadden, Werelderfgoed, het mooiste natuurgebied van 

Nederland. Veertien kunstenaars hebben zich ieder op hun eigen manier laten inspireren door dit 

unieke natuurgebied.  

Met plezier nodigen wij u uit voor de feestelijke opening op zaterdag 16 september. 

Gerard Kremer, voormalig eigenaar van de Vrijbuiter, voorzitter MKB-Noord, commissaris NL 

investeert en boegbeeld voor Wadden Werelderfgoed spreekt om 14.30 uur het openingswoord. 

  



  

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog (Churchillweg 1) 

De vorige keer schreef ik over de badboot en het vervoer van de bagage. Wim Mollema vertelde mij 

dat zijn vader inderdaad een contract met Wagenborg had van maandag t/m zaterdag. Hamstra was 

de andere vervoerder die dus wel zondags moest rijden. Later is Hamstra opgevolgd door 

Hoogerbrugge. Verder hoorde ik van Wim dat toen hij in 1964 bij de Gado solliciteerde, hij bezoek 

kreeg van een ouderling van de Ger. kerk die hem waarschuwde dat hij dan misschien ook wel op 

zondag voetballers zou moeten vervoeren. In die dagen was voetballen op zondag namelijk zo 

ongeveer  het ultieme kwaad in de ogen van de gereformeerden. Het was eigenlijk ook wel weer 

dubbel, want voetballen op zondag was taboe, maar men keek wel bijvoorbeeld naar Sport in Beeld 

s ‘avonds. Onlangs hoorde ik dat dit in vrijgemaakte kring nog een tikkeltje strenger was. Daar 

mocht men op zondag wel naar een radioverslag over voetballen luisteren, maar niet via TV . Een 

ex vrijgemaakte vertelde me onlangs dat zijn vader, als het Nederlands elftal op zondag moest 

spelen, de televisie op zwart had met het geluid aan. Als er dan een doelpunt viel knipte hij snel het 

beeld aan om de herhaling van het doelpunt te kunnen zien. Daarna ging het beeld weer op zwart! 

Het was allemaal erg dubbel, net zoals met de seksuele moraal waar ik de vorige keer over heb 

geschreven. Het was er wel, maar je sprak er niet over. Het waren gewoon de normen en waarden  

in die tijd en ik ben de laatste om er kritiek op te hebben, want die zelfde gereformeerden in 

Zoutkamp bouwden in die  jaren van de vorige eeuw wel een nieuwe kerk. En neem van mij aan dat 

de lonen toen nog niet in verhouding stonden tot tegenwoordig. Er werden voor kerk en school  toen 

echt offers gebracht. En als we nog enkele generaties teruggaan toen richtten de gereformeerden 

hun eigen scholen op. Hier in Zoutkamp in 1905 en tot de onderwijswet in 1917 (gelijkstelling 

openbaar en bijzonder onderwijs) moesten de ouders die scholen uit eigen zak betalen. In een tijd 

van bittere armoe! Onze voorouders moesten eens weten dat juist in dit jaar de ‘offeschaiden’ en 

openbare school weer samen gaan. En de beide kerken zijn een tiental jaren geleden reeds 

gefuseerd. Achteruitgang of vooruitgang? Wie zal het zeggen. Het is maar hoe je het bekijkt. 

Tenslotte nog iets over de middenstand aan de Churchillweg. Vroeger werd die trouwens grintweg 

genoemd. Pas na de oorlog kregen we hier in Zoutkamp straatnamen. Vandaar ook dat de 

oorlogsheld Churchill toen aan bod kwam. Voor die tijd had je gewoon alfabetische huisnummers. 

Ons adres thuis was: O. Nienhuis, veevoeders, B 2, Zoutkamp. Op alle oude plaatjes van de 

Churchillweg zie je steeds als beeldbepalend het hotel aan het Dorpsplein. Voor de grote brand van 

1929 een hotel zoals je nu nog in veel dorpen ziet. Na de nieuwbouw toch ook best weer 

karakteristiek. De eerste eigenaar die ik me herinner was de familie Ozinga, daarna de families 

Blom en Wijbenga enz. In die jaren was het hotel echt het centrum van het dorp. Er werden films 

gedraaid, er waren uitvoeringen, bruiloften enz. Jammer dat Matthijs er nog steeds geen 

bestemming voor heeft kunnen vinden. Het is toch wel erg doods nu.  Vooraan de Churchillweg had 

je slager van der Veen. Samen met van Wieren waren dat de beide slagers in het dorp. Ik heb eerder 

hier al eens over geschreven. Van Wieren bediende de gereformeerden en v.d. Veen de hervormden. 

Toen de nieuwe ds. Segger hier kwam wonen en om vlees naar v.d. Veen ging kreeg die de vraag  

of hij niet op het verkeerde adres was, waarna Segger  antwoordde “Ik ben een dominee voor 

iedereen en niet alleen voor de gereformeerden’’ . Nu ik dit zo aanhaal schiet het mij te binnen dat 

in die tijd werkelijk alles gescheiden was in Zoutkamp. Twee kerken, twee scholen, twee 

zangverenigingen, twee gymnastiekverenigingen (Zeester en Mesa Cosa), twee toneelverenigingen 

(bij de gereformeerden werden dat  destijds ‘reciteervereningen’ genoemd, want toneel had een 

werelds karakter,  waar vaak zedeloze stukken werden opgevoerd, heette het!) Verder was er 

‘Vocalinto’’( lichte muziek) voor de ene groep en de andere had ‘Advendo’ (toetermuziek).  

Kortom, men werkte samen, men ging samen dood (een begrafenisvereniging) maar dat was het dan 

wel zo ongeveer. Een keer heeft het hele dorp iets samen gedaan en dat was in mei 1945. Direct na 

de bevrijding. Toen werd er een grote tent gehuurd en heeft men gezamenlijk het bevrijdingsfeest 

gevierd. Daar gingen echter ettelijke vergaderingen aan vooraf. Hoe moest men bijvoorbeeld het 

feest openen? Met gebed door een van de dominees? Mocht er later gedanst worden? Enz. enz. Nu 

ongelooflijk. Het eigenaardige is dat in de oorlog het dorp zeer hecht was in de afschuw van en het 

verzet tegen de Duitsers. In dat opzicht was het dorp toen absoluut een.  



  

Toen echter na een tijdje de druk van de bezetting weg was, ging ieder weer zijn eigen hokjes)gang. 

Dat heeft zeker 20 jaar geduurd, maar na de roerige jaren 60 begon toch langzamerhand alles te 

verschuiven. In het pand van v.d. Veen kwam later cafetaria De Fuik van Jan Bos. Naast v.d. Veen 

had je de groentezaak van Mans Nienhuis (waar nu zoon Roelf nog woont). Aan de overkant 

woonde Meier Bol met zijn vrouw Bouk, samen met zoon Daan en dochter Lukke. Daan is 40 jaar 

postbode geweest. Hij liep altijd met een karretje door het dorp. Daan wist alles van de families die 

hij bediende. Soms als hij een telegram of een briefkaart moest afgeven feliciteerde of condoleerde 

hij de mensen al voordat die het bericht hadden gelezen. Lukke was een ‘kerelswief’. Ze liep altijd 

in overal met laarzen en werkte bij Heiploeg. Met Be Abbas bracht ze jarenlang de garnalen bij de 

pelsters. Achteraf kun je wel constateren dat ze lesbisch was, maar dergelijk mensen bestonden voor 

ons destijds niet. Er was geen seks, er waren geen homo’s of lesbiennes enz. Lekker makkelijk. Dan 

zijn er ook geen problemen toch? Bouk was trouwens ook een kerelswief. Ze was vishandelaar. Af 

en toe kocht ze bijv. een partij schelvis en dan ging Tinus met de bel door het dorp en riep: 

‘’Maieres Bouk het schelvis te koop’’, waarna de mensen met een emmertje naar haar toe gingen en 

een maaltje vis kochten. Vervolgens had je het kruidenierswinkeltje van Dienje Zwaart. Dit 

winkeltje was iets groter dan die van de meeste weduwvrouwen. Na Siep Zant, Jan en Thea 

Huizinga, was dit ongeveer nummer drie . Naast Dienje had je het pand van Jan Pieter Lindemulder. 

Textiel, kleding enz. Na Lindemulder hebben de families Huisman en Richtering er een kledingzaak 

in geëxploiteerd. Met Lindemulder heb  ik nog gewerkt. Een paar zomers deed ik namelijk in mijn 

Mulo tijd vakantiewerk op de garnalen drogerij van Freek Smit. En ook in de herfst moest ik na 

schooltijd soms bijspringen. Prachtig werk vond ik dat. ’s Morgens de praam mee naar buiten 

brengen (schutten tussen de 2 stormdeuren)  ’s Middags de bushels ontvangen van de vissers. 

Vervolgens de volle praam weer naar de fabriek bomen en dan de bushels op de lopende band 

scheppen en vervolgens op de gloeiend hete droogplaten. Soms moest ik met de vaste droger Jan de 

Vries (een broer van Errit de Vries die ernaast een drogerij had) op die platen de garnalen 

omscheppen. ‘’Wat is t heat net; het zweet hobbelt jim te de reet uut!’’ zei hij dan vaak. De 

volgende morgen werden de droge garnalen van de platen geschept en moesten dan opgezakt 

worden. Dan werden allerlei oude mannetjes of andere hulpen ingeschakeld om dit werk te doen. 

Zo kwam Lindemulder daar ook vaak terecht, evenals ‘bakker’ Hein. Dat was echt het vreselijkste 

werk wat ik ooit gedaan heb. Met 2 man moest je de zakken ophouden en de derde schepte het 

droge spul erin. Als jongen van 15 moest je dan ook nog de verhalen van die mannen aanhoren. 

Verschrikkelijk vonden we dat. En de tijd ging maar niet om! De zelfde ervaring had ik wanneer 

Aries v.d. Klei een oproep op ons deed om met in onze ogen oude kereltjes het roet van de zee dijk 

te kruien, dat er na een stormvloed was aangespoeld. De zakcenten ware erg welkom natuurlijk, 

maar ook bij dit werk duurde een dag erg lang. Dergelijke ervaringen vormen je echter wel! (wordt 

vervolgd). 

 

Nieuws van De Zonnebloem afd./ de Marne 

Wij zijn op zoek naar gasten die willen deelnemen aan onze activiteiten. 

Mensen die niet zelfstandig ergens heen gaan…rollator gebonden of rolstoel. 

Wij hebben in oktober een Artiestenmiddag waar we met een bus heen gaan. 

Of een winkelmiddag…kerstmiddag…of een ander uitstapje. 

Lijkt u dit ook leuk meld je dan aan. Contactpersoon Bouktje Bottema 0595481683. 

 

Oud papier 

Iedere laatste vrijdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. Helaas hebben wij hier steeds 

minder hulp bij. Wij zijn dan ook dringend op zoek naar mensen die een keer zouden willen helpen 

het oud papier op te halen. Het liefst 12 x per jaar, maar als u een keer mee wilt helpen mag dat ook. 

Alle hulp is welkom. Het zou toch jammer zijn als het oud papier niet meer opgehaald zou kunnen 

worden omdat er te weinig mensen zijn om het op te halen.  

Wilt u (een keer) meehelpen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met  

W.R. Nienhuis, tel. 0595 401998. 



  

Persbericht Wierden en Borgen 

Woningcorporaties en huurdersorganisaties bundelen krachten Belangen van huurders in het 

aardbevingsgebied beter behartigd Zeven woningcorporaties (DEALS) en vijf samenwerkende 

huurdersorganisaties (HPAG) in het aardbevingsgebied gaan intensief samenwerken om de 

belangen van huurders rondom de versterkingsoperatie beter te behartigen. De beide partijen vinden 

dat de veiligheid van sociale huurwoningen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijk-

heid is. Op woensdag ondertekenden vertegenwoordigers een officiële overeenkomst waarin de 

afspraken zijn vastgelegd. Goede communicatie, vaste overlegmomenten Een belangrijk 

uitgangspunt is dat partijen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben voor 

de veiligheid van sociale huurwoningen in het aardbevingsgebied. Om de bewoners optimaal te 

bedienen is het van belang dat de huurdersorganisaties en de corporaties gezamenlijk optrekken. 

Het gaat daarbij om kennis en ervaringen delen, waarbij korte lijnen worden gehanteerd. Daarbij is 

een zorgvuldige communicatie van groot belang. In de overeenkomst zijn de afspraken is 

vastgelegd. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat er drie tot zes keer per jaar een vast overleg wordt 

gepland tussen een vertegenwoordiging van de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. 

Zowel de woningcorporaties als HPAG kunnen onderwerpen op de agenda kunnen zetten. De 

vergadering wordt afwisselend voorgezeten door één van beide partijen. Bewonerstevredenheid 

meten Ook is afgesproken dat er na ieder versterkingsproject een onafhankelijk bewoners-

tevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd. HPAG beslist mee over het bureau dat het onderzoek 

gaat uitvoeren. Bewoners van wie de woning versterkt is kunnen zo hun mening geven over de 

uitgevoerde werkzaamheden en de communicatie rond het versterkingstraject. Over HPAG HPAG 

staat voor Huurders Platform Aardbevingen Groningen. In deze stichting zijn de volgende vijf 

huurdersorganisaties vertegenwoordigd: Bewonersplatform Delfzijl, Huurders Adviesgroep 

Groninger Huis, Huurdersvereniging De Maren Appingedam, Stichting bewonersraad Slochteren en 

Huurdersvereniging De Huurder Loppersum. HPAG is in 2016 opgericht door enkele huurders die 

verbetering zagen in de communicatie rond het aardbevingsdossier. Over DEALS De woning-

corporaties in de aardbevingsgemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum en 

Slochteren) hebben afgesproken om beter samen te werken rond het aardbevingsdossier. Het gaat 

om de volgende woningcorporaties: Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woongroep 

Marenland, SUW, De Delthe en Lefier. 

 

 

Persbericht 

De Pronkkoamer nog één keer open. Allerlaatste expositie van Mar Vedder. 

Tijdens de boekenbeurs van Saaxumhuizen, op zaterdag 9 September a.s., is de Pronkkoamer 

geopend.  

De Expositie staat geheel in het teken van de pas overleden kunstenaar Mar Vedder. Mar Vedder 

genoot haar opleiding aan de kunstacademie Minerva te Groningen. 

Zij maakte voornamelijk zeefdrukken. Haar inspiratiebron is het Groninger land en met name het 

Hoge Land. Met haar werken brengt Mar Vedder een ode aan het Groninger Landschap, 

voornamelijk figuratief, maar door haar lijnenspel soms flirtend met het abstracte. Door haar 

voortreffelijk kleurgebruik blijft het Hoge Land herkenbaar. Mar Vedder heeft met haar werk een 

hoge mate van perfectie bereikt. 

Dit is de laatste kans om de werken van Mar Vedder te bewonderen. Haar werken zijn op de 

openingsdagen aantrekkelijk geprijsd. De Pronkkoamer is op zaterdag 9 , zondag 10, zaterdag 16 en 

zondag 17 september geopend van 10.30 uur tot 17.00 uur.  

Daarnaast zijn er nog foto’s van haar in septemder 2016 overleden echtgenoot, voormalig fotograaf 

van de Ommelander, Bob van Veen te zien.  De foto’s hebben betrekking op de nieuwsfeiten uit het 

verleden. Misschien staat u er wel op. Kom kijken! 

 

 

 



  

Speeltuinbericht 

De week na Pinksteren zijn we met een aantal vrijwilligers bij u aan de deur geweest voor de 

collecte van het Oranjefonds. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de speeltuin en de 

andere helft gaat naar sociale projecten in de provincie. We zijn erg blij met de opbrengst namelijk 

€ 598,76! Wij gaan ons deel (299,38) gebruiken om door te gaan met de plannen voor vernieuwing 

van de speeltuin. We willen u bedanken voor uw gulle gift.  

 

2 september: de speeltuinvereniging aanwezig bij Zoutkamp beleef(t) het! 

We zijn als speeltuinvereniging al enige tijd bezig met het realiseren van een nieuwe speeltuin. Hier 

komt veel bij kijken, maar we hebben veel vertrouwen in een prachtig resultaat! 

Om onze plannen met de inwoners van Zoutkamp te delen, stonden we op zaterdag 2 september met 

een kraam op de braderie tijdens Zoutkamp beleef(t) het! Op deze dag konden de mensen die ons 

wilden sponsoren spelletjes doen. Ook voor de kinderen was er een spelletje en natuurlijk kregen zij 

hiervoor allemaal een prijsje! De winnaars van de andere spelletjes waren: Garnalen raden:  

1. Nelleke Helbig; 2. Josiena de Wijn; 3. Marinka Zuidersma; 4. Griet Horneman; 5. Sarah en 

Rosalie de Schutte. Er zaten 330 garnalen in de pot. Klos tillen: 1. John Loonstra; 2. Bert Smidts; 3. 

Martin Haarsma; 4. Pieter Mulder; 5. Robert Bos. Touwtje springen: de enige die dit aandurfde, was 

Loudy Oldenhuis en daarom heeft zij uiteraard de eerste prijs gewonnen! Alle winnaars, van harte 

gefeliciteerd en bedankt voor jullie, sponsoring! Natuurlijk willen wij ook alle sponsoren van de te 

winnen prijzen bedanken, te weten:  Spar, dagbesteding Dieverdoatsie, bakkerij/lunchroom De 

Ziltebries, Slager Knol, Cafetaria Het Centrum, Voetverzorging De Marne, De Boeter, ZK86 en 

haven Hunzegat. Daarnaast willen wij Oostindien Hoveniers bedanken voor de bloembollen, die wij 

namens hen mochten verkopen. De mensen waren enthousiast bij het zien van het conceptplan van 

de nieuwe speeltuin! Net als wij! We houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen omtrent de 

nieuwe speeltuin. Vriendelijke groet, het bestuur van speeltuin De Regenboog  

 

Stichting Welzijn Ouderen van Zoutkamp e.o. 

Woensdag 30 augustus was het dan zover. De busreis naar De BlauweStad vertrekt om half tien met 

inwoners van Zoutkamp en enige mensen uit de omgeving. In Ulrum nog even stoppen om daar nog 

een paar mensen op te pikken. Het weer was nou niet zo mooi, het regende behoorlijk en het leek er 

niet op, dat het droog zou worden. Maar helaas het weer hebben we niet in de hand. In Ulrum 

hadden we nog een oponthoud (3 dames waren niet bij de bus). De chauffeur heeft nog een poosje 

gewacht, maar we moesten wel weg (zonder deze mensen). De afspraak met de fa. Dekker bij 

Midwolda (Blauwe Stad) was om 11 uur. En daar konden we niet te laat aankomen. Het bleef maar 

regenen. Ook toen we op het meer bij De Blauwe Stad voeren, was het één en al nattigheid. Maar  

dhr. Dekker heeft ons prima tekst en uitleg gegeven, hoe de Blauwe Stad is ontstaan enz. enz.  

Iedereen vond het toch wel een mooie vaartocht. Aan boord kregen we koffie/thee met cake. 

Nu op naar Nieuwolda (rest. De Brug), daar stond een lunch voor ons klaar. Heerlijke soep en 

broodjes. Inmiddels waren de 3 dames uit Ulrum ook aangekomen in Nieuwolda. Wat bleek, 

waarom de dames zo laat waren? De lift waar ze in zaten bleef halverwege steken. Niemand een 

telefoon bij hun. De brandweer heeft ze van het hachelijke avontuur bevrijd. Mevr. Spanninga 

(Ulrum) heeft de twee dames mee in de auto genomen. Konden ze toch nog een dagje uit. Het weer 

knapte nu ook nog op en de zon scheen zelfs. Gelukkig maar. Nu ging de rit nog door Oost 

Groningen richting Emmererfscheidenveen naar de “woonboot” van Nelis en Leentje. Tjonge, 

tjonge, wat hebben die mensen wat gespaard in de loop der jaren. Je komt je ogen er tekort, hele 

winkeltjes van vroeger ingericht en heeeeel veeeeel accordeons verzameld en noem maar op, wat ze 

niet hadden. Nelis gaf tekst en uitleg, hoe hij samen met zijn vrouw aan al die spullen was 

gekomen. En ter afsluiting pakte hij de accordeon en heeft nog voor ons gespeeld. Liedjes van 

vroeger, welke de meeste natuurlijk nog wel mee konden zingen. En sommigen waagden zelfs nog 

een dansje. En met het Groninger volkslied, wat door iedereen werd meegezongen, gingen we 

richting Zoutkamp. Om half zeven kwamen we weer in Zoutkamp aan. Wel een lange dag (met een 

hindernis) maar toch een hele mooie dag. Iedereen heeft genoten…….   



  

 

   

Rooster Sportdorp Zoutkamp 
Sport Dag Tijd Leeftijd/Groe

p 
Kosten per 
mnd 

Dreumes/peutertijd Maandag 15-45 – 16.30 uur 1.5 tot 4 jaar € 12.50  

Freerunning/ Turnen Maandag 16.30 – 17.15 uur Groep 3 t/m 5 € 12,50 

Freerunning Maandag 17.15 – 18.00 uur Vanaf groep 6 € 12,50 

Turnen Maandag  18.00 – 18.45 uur Vanaf groep 6 € 12,50 

Streetdance Dinsdag 18.00 – 18.45 uur Groep 1 t/m 4 € 12,50 

Streetdance Dinsdag 18.45 – 19.30 uur Vanaf groep 5 € 12,50 

Zumba Dinsdag 19.45 – 20.45 uur Volwassenen € 17,50 

VarioGym Vrijdag 13.30 – 14.30 uur Volwassenen € 40,-  
(10 lessen) 

 

Op maandag- en donderdagavond is er ook Karate en Bootcamp.  

Meer informatie over Karate kunt u opvragen bij Andries Postma (a.postma.zk@ziggo.nl) 

Meer informatie over Bootcamp kunt u opvragen bij info@buitengewoonbootcamp.nl 

Kom ook een gratis proefles doen en laat je verrassen!! 

Mocht je 2 sporten willen volgen bij Sportdorp Zoutkamp dan betaal je geen 2x € 12,50 maar    1 x 

€ 17,50 per maand (met uitzondering van Karate en Bootcamp) 

Aanmelden kan via de trainer of stuur een mail naar sportdorpzoutkamp@hotmail.com 

   Contact: sportdorpzoutkamp@hotmail.com 

 

Variogym 

Even voorstellen: mijn naam is Wies de Boer en ik woon in Eenrum, maar we hebben al jaren een 

plekje in de haven van Zoutkamp gewoond. Eerst op Sleepboot Willem (die nu als een mooie Bed 

& Breakfast dienst doet) en later op ons schip ‘De Eeuweling’. Wij hebben een eigen bedrijf 

namelijk ‘Deuren Service Noord’ waar ik ook werkzaamheden verricht. De afgelopen 34 jaar ben ik 

zwemonderwijzer geweest. Per toeval werd ik 3 jaar geleden gevraagd om de Variogym in 

Zoutkamp over te nemen van Annemiek die toen les gaf. Dit vond ik een hele leuke uitdaging 

aangezien ik ook jaren ervaring had in het water met allerlei doelgroepen, van kinderen tot ouderen 

die revalidatie nodig hadden (in alle vormen dan ook). Mijn werk in het zwembad was na 34 jaar 

eigenlijk wel klaar vandaar dat ik deze uitdaging dan ook met beide handen heb aangepakt. En ik 

moet zeggen dat ik daar echt heel blij mee ben!! Elke vrijdagmiddag hebben we een hele gezellig 

groep mensen waarmee we hele leuke dingen doen. We werken van top tot teen onze spieren af met 

als doel om soepel en vitaler te worden en te blijven! Dit doen we d.m.v. wat Pilatus- en aerobic 

oefeningen. Een combinatie van grondoefeningen en conditie en dit met een leuk muziekje erbij. 

Alle oefeningen kun je zwaarder of lichter maken en dus kunnen we kunnen we iedereen de 

(individuele) aandacht geven die diegene past. We hebben altijd veel lol en lachen wat af (want dit 

zijn belangrijke spieren die getraind moeten blijven ;-) ) Ons groepje kan nog wel wat versterking 

gebruiken. Dus beste 50+er (jonger mag ook) kom eens langs en doe gratis een proefles mee. Elke 

vrijdagmiddag van 13.30 – 14.30 uur in de Gymzaal. Kom gewoon eens meedoen. Niets moet alles 

mag met een grote glimlach. Tot ziens! Met vriendelijke groeten, Wies de Boer (trainster 

Variogym). Meer info: telefoonnummer 06-22 78 84 79  



  

Jeu de Boules baan bij de “Noordershans” in Zoutkamp 

Na tien jaar is er eindelijk eens aandacht aan besteed. Een paar jaar geleden waren er wel een paar 

enthousiastelingen daar bezig. Maar oh, oh wat een slechte banen en dan is er niet veel aardigheid 

meer aan om dit spel te doen. Dit jaar zijn we weer begonnen maar toch nog steeds met de slechte 

banen. De ballen rollen een kant uit waar we ze niet willen hebben. De ene hobbel na de ander.  

Maar toch hebben we veel plezier om dit spelletje te spelen. Maar gelukkig, de banen zijn 

opgeknapt. Als je maar lang genoeg wacht, dan komt het toch nog goed. Een aantal mannen hebben 

het onkruidvrij gemaakt. En het is geëgaliseerd en een laagje overheen gekomen. Namens de spelers 

hartelijk bedankt, dat het toch goed is gekomen. We zullen er nu met plezier  dinsdag weer heen 

gaan. En de ballen zullen zeker beter gaan rollen. En we gaan nu hoog scoren. Na afloop wordt er 

nog even over gepraat, hoe we hebben gespeeld onder het genot van een kopje koffie in het 

Ontmoetingspunt. Inwoners van het dorp kom gerust eens kijken, misschien lijkt U het ook nog wel 

wat.  En als U nog geen ballen heeft. Er is wel iemand, die extra ballen heeft. Dan kunt U het ook 

even proberen. Namens de club van Jeu de Boules spelers. 

Nu nog een vraag aan de jeugd van Zoutkamp 

Ga a.u.b. niet meer met de fiets op de banen. Ook niet met je paard !!! De banen liggen er nu goed 

bij en laten we het dat zo houden. 

 

 

Kledinginzameling 

Er wordt kleding ingezameld voor Dorcas, u kunt het deponeren in de schuur bij Pieterke Bolt 

Churchilweg 19 Zoutkamp. De schuur is elke dag open. Alvast bedankt namens Dorcas 

 

 

Culinaire route 2017 

Zaterdag 26 augustus was de 3e culinaire route in Zoutkamp. Het was een mooie zonnige dag! 

Dit jaar waren er 260 deelnemers, maar daardoor was de gezelligheid niet minder. Er werd zeer 

positief gereageerd op alle heerlijke hapjes. Dit was de laatste keer dat wij de culinaire route 

organiseren. Wij willen alle ondernemers bedanken voor hun vertrouwen in ons!  

Groeten Jannie en Marijke  

 

 

Tentoonstelling “Begraafgebruiken en Grafsymboliek” 

Schatkoamer Ollerom organiseert de tentoonstelling “Begraafgebruiken en Grafsymboliek”. Op 

deze tentoonstelling word de begraafgeschiedenis uitgebeeld en uitleg gegeven over symbolen op 

graven binnen de grenzen van gemeente De Marne. Verder word er aandacht geschonken aan alle 

begrafenisverenigingen, werkgroepen die vrijwilligerswerk doen op de begraafplaatsen en o.a.  

4 mei herdenkingen, Licht op herinnering Leens, Herinneringsmoment Ulrum, Wereldlichtjesdag 

Wehe-Eenrum, enz enz. Een reis langs de begraafplaatsen middels foto’s films en geluids-

fragmenten. Speciaal voor “Licht op Herinnering” op vrijdag 3 november en “Herinneringsmoment 

Ulrum” op 4 november is de tentoonstelling die dagen langer geopend voor een eventueel 

“combinatie-bezoek”. De entree van de tentoonstelling bedraagt € 1.00. U kunt ons vinden in de 

voormalige obs Haarweg 1 te Ulrum. 

Donderdag 19 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Vrijdag 20 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Zaterdag  21 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Donderdag 26 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Vrijdag 27 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Zaterdag 28 oktober 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Donderdag 2 november 13.00u-16.00u ; toegang € 1.00  

Vrijdag 3 november 13.00u-20.00u ; toegang € 1.00  

Zaterdag  4 november 13.00u-19.00u; toegang € 1.00  



  

Startdienst PKN Zoutkamp 

U wordt allen uitgenodigd om op zondag 24 september a.s. in  de plaatselijke kerk het nieuwe 

seizoen in te luiden middels de jaarlijkse “startdienst”. De start van het nieuwe kerkelijke seizoen. 

We bouwen in de kerk een Klaagmuur waarin een briefje kan worden gestoken met daarop een kort 

persoonlijk gebed. Muzikale medewerking wordt verleend door het inmiddels bekende trio Eertze 

van de Riet (piano), Esther Miske en Hilde Habing (zang). Aansluitend deze dienst is er een 

gezellig samenzijn met eigengebakken taart en een lunch. U bent allen van harte welkom. 

Namens de PKN Zoutkamp, Werkgroep Eredienst. 

 

 

Lauwersmeermars 

Geachte Zoutkampers vanaf nu wordt de Lauwersmeer Mars georganiseerd door Stichting 40mijl. 

De voorzitter is Johan Broesder uit Den Ham. Het oude bestuur bedankt de mensen, die vrijwillig 

hebben meegeholpen, twee keer de Lauwersmeer Mars te hebben doen slagen. In 2018 wordt de 

Mars gelopen op zaterdag 26 mei. En de 40 mijl op 23 juni, dus je kunt alvast in training. 

Met vriendelijke wandel groet Bauke Visser. 

 

 

Zoutkamp bij kerstlicht 

Beste dorpsgenoten, “ Zoutkamp bij kerstlicht 2017 ” zal plaats vinden van 16 december tot en met 

26 december. Wij hopen dat u dit samen met uw straat/buurt opnieuw gaat organiseren. 

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

 

  



  

Rubriek “In de picture” 

 

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

aan Hilly Postma-Lap. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam:  Hilly Postma-Lap 

Geboren op:  11 juni 1938   te Groningen 

Woonachtig in Zoutkamp sinds:  mijn vijfde jaar 1943 

 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen:  

Mijn ouders verhuisden van Groningen naar Zoutkamp. Het was in de oorlogstijd en toen moest 

mijn vader verplicht  naar Duitsland om daar te werken. Maar dat wilde hij niet en toen gingen we 

naar Zoutkamp verhuizen omdat hij hier werk kon krijgen.  

De inwoners kennen mij van:  

Dochter van Piet Lap en Maai. Van het toneel  “Dukdalf”. 

Familie in Zoutkamp en wie:  

Moeke van Gaele, Alma, Peter, Astrid en Carola en Walter en oma van Manon, Yoni en Mayke, 

Vijko en Gaele. 

Karaktereigenschappen:  

Optimistisch, sociaal, sterk en een tikkeltje eigenwijs.  

Beroep en wat houdt dit precies in:  

Nou dat is nog al gemakkelijk: ik ben A.O.W.er. 

Wat is het mooiste plekje in Zoutkamp en waarom:  

In de binnenhaven (gezellig) en aan het Reitdiep op de dijk wat natuur betreft. Het is het mooiste 

plekje van Nederland. 

Bewondering voor:  

Michiel Broere. Ondanks zijn ziekte en tegenslagen toch de moed weer gekregen heeft om weer 

door te gaan met zijn werk als visserman. 

Je mooiste (jeugd)herinneringen in Zoutkamp:  

Danslessen bij Hotel Blom vroeger van dansinstituut Brons. En natuurlijk zwemmen achter de dijk 

met laag water in de prielen je lekker vies maken en daarna in het water springen bij Hunsingosluis 

met de jongens en meisjes. En  

weekenden weg met de Jeugdclub o.a. naar Ameland en Midlaren enz. 

Over 10 jaar doe ik:  

Hoop dat ik er nog ben en nog gezond mag zijn. 

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

Ik waardeer, dat er leuke dingen worden georganiseerd in Zoutkamp en dat Zoutkamp één is. 

Iedereen wil wel een steentje bijdragen, als het mogelijk is. 

Mooiste moment in je leven:  

Mijn trouwdag en de geboorte van mijn kinderen en kleinkinderen. 

Grootste wens:  

Dat ik gezond mag blijven en niet begin te dementeren. 

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

Project van Jacob Tuma, de woningen aan de Hunsingo gerealiseerd wordt in de toekomst voor 

ouderen. En heel belangrijk, dat er in Zoutkamp toch wel een pinautomaat zal blijven. 

 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Sjaak Mulder 


