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Kopieerwerk
Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema.
Eerstvolgende verschijningsdatum is 19 januari 2018
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 10 januari 2018
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
Lianne Bolt, Lauwersstraat 8, Zoutkamp

Bankrelatie
Rekeningnummer NL63 RABO 0335 2131 70, Rabobank Noord-West Groningen.
Advertentietarieven per 1 januari 2016:
€ 30,00
€ 17,00
€ 9,00

Eenmalig 1/1 A4
Eenmalig ½ A4
Eenmalig ¼ A4

6 x per jaar 1/1 A4
6 x per jaar ½ A4
6 x per jaar ¼ A4

€ 168,00
€ 84,00
€ 42,00

Afmetingen advertenties:
¼ A4
½ A4

h: 13,5 cm x b: 8,5 cm STAAND
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
17 november
18 november
20 t/m 25 november
26 november
28 november
29 november
30 november
9 en 10 december
10 december
16 t/m 26 december
24 december

Jaarvergadering speeltuin “Regenboog”
Intocht Sinterklaas
Collecte Nationaal MS Fonds
Herinneringsdienst Kerk
St. Welzijn Ouders Tuinland
Banketactie Zeester
Oude verhalen avond Lauwersmeer
Winterwelvaart
Kerstmark
Zoutkamp bij kerstlicht
Kerstnachtdienst

Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Voor u alweer de laatste Schudzeef editie van 2017. Wij kijken terug op een druk jaar met veel
aangeleverde kopij waar wij, zoals altijd, erg blij mee zijn. Hopelijk blijven jullie in 2018 ook weer
de nodige stukken ons toe sturen! Jullie hebben de afgelopen edities de verhalen kunnen lezen van
Hendrik Nienhuis, deze editie staat het slotverhaal. Verder staat er veel op de agenda, voor ieder
wat wils. Wij, de redactie, wensen jullie allemaal een fantastisch uiteinde van 2017 en een
voorspoedig 2018. In januari zijn wij weer van de partij, tot dan!

Nieuws van de bibliotheek Leens
Digitaalcafé voor alle vragen op het gebied van computer, laptop en smartphone.
Iedere eerste maandag van de maand van 15.00-16.00 uur. 6 november en 4 december
Breicafé voor gezelligheid en uitwisseling op het gebied van handwerken
Iedere laatste woensdag mande maand van 10.00-12.00 uur. 25 oktober en 29 november
Boekstart Dreumes-peutercafé Bibliotheek Leens
Voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouder, grootouders of oppas. Iedere eerste woensdag van de
maand van 10.00-11.00 uur. Voorlezen, informatie en gezellig bijpraten.
Woensdag 6 september 10.00-11.00
Woensdag 4 oktober 10.00-11.00
Woensdag 1 november 10.00-11.00
Woensdag 10 januari 10.00-11.00
Woensdag 7 februari 10.00-11.00
Woensdag 7 maart 10.00-11.00
Woensdag 4 april 10.00-11.00
Woensdag 9 mei 10.00-11.00
Woensdag 6 juni 10.00-11.00

We gaan samen een gezonde traktatie maken.
Neem je favoriete knuffel(dier) mee.
We lezen een verhaal voor en leren een Sint
Maartenliedje.
We lezen voor uit het prentenboek van het jaar:
Ssst! De tijger slaapt.
Kom verkleed als prins of prinses. Dat wordt een
sprookjesuurtje!
Dikkie Dik komt op bezoek en jij mag met hem op de
foto!
Voorlezen en kleuren.
We gaan samen muziek maken en dansen, met een
muzikant die op bezoek komt.
Kom met je kleintje langs om te oefenen met
babymassage.

Nieuw telefoonnummer vanaf 2 oktober 2017 voor wmo en backoffice jeugd
Vanaf 2 oktober 2017 zijn de Wmo-/Zorgloketten en backoffice Jeugd van de BMWE-gemeenten
(Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) bereikbaar op een gezamenlijk telefoonnummer,
namelijk: 0595- 437437
De Wmo-/Zorgloketten en backoffice Jeugd van de BMWE- gemeente zijn vanaf 2 oktober
2017 telefonisch bereikbaar van: maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur en vrijdag
van 8.30 - 12.00 uur.
Waarom een nieuw telefoonnummer?
De BMWE- gemeenten vormen vanaf 2 oktober een centrale backoffice Wmo/ Jeugd.
Vanaf deze datum werken de medewerkers van de centrale backoffice Wmo/ Jeugd in het
gemeentehuis van Eemsmond in Uithuizen.
Waar zijn de consulenten?
De Wmo consulenten houden hun huidige werkplek.

Oude verhalen van het Lauwersmeer
Op 30 november organiseren de Stichting Verdronken Geschiedenis en de Waddenvereniging een
oude verhalenavond over het Lauwersmeer. De avond is de eerste in een serie en is bedoeld voor
iedereen die meer wil weten over de rijke geschiedenis van het Lauwersmeergebied.
Ooit reikte de invloed van eb en vloed tot ver in Friesland en Groningen. Het had ook niet veel
gescheeld of het Lauwersmeer was nog altijd zee. Rijkswaterstaat vond het aanleggen van een
afsluitende dijk van 13 kilometer in eerste instantie te duur. Een actiecomité wist 135.000
handtekeningen vóór afsluiting op te halen, waarop de regering De Quay in 1960 toch tot de aanleg
van de dijk besloot. Op 25 mei 1969 ontstond zo het Lauwersmeer.
Diverse verhalen op deze eerste oude verhalenavond gaan over de afsluiting van de Lauwerszee.
Oane Witteveen was destijds als projectleider van Rijkswaterstaat en vertelt over de
werkzaamheden. Wist u, dat de haven van Lauwersoog oorspronkelijk de haven van het werkeiland
was, dat voor de afsluiting van de Lauwerszee aangelegd werd? Arie Groen was er werkzaam en
verhaalt erover. Voormalig agrariër Albert Jan van der Bleek uit Vierhuizen blikt terug op de tijd
voor de afsluiting, toen de zee nog in open verbinding stond met het land. Trienke Woldringh stil
bij de rijke geschiedenis van boerderij ‘Onrust’ bij Hornhuizen waar zij zelf woonachtig was.
Daarnaast zullen er nog meer persoonlijke verhalen te beluisteren zijn.
De avond begint om 19.30 uur met muziek van de vijfkoppige band De Haip. Alle bandleden
wonen op het Hoogeland. Veel van hun eigen nummers gaan over het waddengebied en het leven
op de klei in het hoge Noorden. Om 22.00 sluiten we de avond af. Deelname is gratis, wel stellen
wij aanmelding vooraf op prijs. Ga daarvoor naar de website van de Waddenvereniging:
www.waddenvereniging.nl/agenda
Verhalenavond Lauwersmeer
Plaats: Ontmoetingscentrum te Ulrum
Datum: 30 november 2017
Tijd: 19.30u – 22.00u
Toegang: gratis
Oproep: Voor volgende verhalenavonden over het Lauwersmeergebied zijn wij nog op zoek naar
interessante, oude verhalen. Hebt u zelf een verhaal te vertellen of weet u iemand die dat heeft?
Neem dan contact op met Albert Buursma, e-mail albertbuursma@hetnet.nl

Brandwondencollecte
De blusploeg Zoutkamp heeft op woensdag 11 oktober 2017 weer medewerking verleend aan de
jaarlijkse brandwondencollecte. Ondersteund door een ploeg enthousiaste dames werd de klus in
ruim een uur geklaard en was er in het hele dorp gecollecteerd wat resulteerde in een opbrengst van
€ 595,05. Collectanten en gulle gevers hartelijk dank namens de brandwondenstichting.

De Zonnebloem afdeling De Marne
De Zonnebloem heeft als doel om mensen met een fysieke beperking een mooie dag te bezorgen of
hen een bezoekje te brengen.
De afdeling De Marne biedt naast deze bezoekjes ook nog een mooi en uitgebreid jaarprogramma
met verschillende uitstapjes en activiteiten. De aard van deze activiteiten en uitstapjes zijn
verschillend van aard zodat er voor iedereen wel wat tussen zit.
De Zonnebloem zal haar uiterste best doen om wensen uit te laten komen, wilt u dan ook eens
winkelen, zomaar een rondje rijden in uw geboortedorp of omgeving? Laat ons dit weten, wij zullen
dan ons best doen om uw wens in vervulling te laten gaan.
Om dit te kunnen verwezenlijken heeft de Zonnebloem De Marne wel vrijwilligers en bestuursleden
nodig. De Zonnebloem De Marne is dan ook op zoek naar vrijwilligers en bestuursleden, indien u
het team wilt versterken kunt u contact opnemen met Bouktje Bottema zodat de afdeling De Marne
door kan gaan met haar activiteiten. U laat ons en uw buurtgenoten toch niet in de kou staan?
Voor informatie kunt u bellen naar: 0595 – 481683 of mailen naar: hbbottema@home.nl

Dorcas
Hartelijk dank voor de kleding voor Dorcas,maar er is verandering bij Dorcas.,vanaf deze
maand kan er alleen kleding ingeleverd wordenDorcas verkoopt deze kleding met de opbrengst
hiervan helpt Dorcas de allearmsten De dorcas winkel in Winsum kunt u andere goederen inleveren
Hartelijk dank hiervoor Pieterke Bolt

Voedselbank
Grote inzamelactie voedselbank binnenkort van start December lijkt nog ver weg, maar
Voedselbank Het Hogeland is alweer begonnen met de voorbereidingen voor de grote jaarlijkse
inzamelactie. Die jaarlijkse actie is inmiddels een vaste maar ook noodzakelijke traditie geworden
in de decembermaand. Vorig jaar was de actie enorm succesvol: de opbrengst bedroeg ruim 42
kubieke meter aan voorraad levensmiddelen en andere produkten! Dankzij de inzet van veel
verenigingen en particulieren, die zelf een inzamelingsactie voor de voedselbank hadden
georganiseerd. Dankzij die opbrengst kon er dit kalenderjaar steeds noodhulp geboden worden aan
de allerarmsten in onze regio. Maar nu de winter nadert, raken de voorraden weer bijna op. Daarom
doet Voedselbank Het Hogeland opnieuw een beroep op verenigingen en particulieren in de
gemeenten Winsum, Eemsmond, De Marne en Bedum. Wilt u in de komende decembermaand
meedoen aan de actie voor de voedselbank met uw kerkgemeenschap, school, sportclub of andere
vereniging? U kunt nu al plannen maken en hierover contact met ons opnemen. Wij bieden u
expertise en ondersteuning bij het opzetten van uw eigen inzamelingsactie. U kunt hierover contact
opnemen met dhr. Wieb Roffel. Telefoon: 06-53589818, e-mail:
acquisitie@voedselbankhethogeland.nl

Zeester
Woensdag 29 november heeft Zeester hun jaarlijkse banketactie en komen dus bij u langs!

Rubriek "In the picture"
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Hennie Homan. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.
Naam: Hennie Homan- Bosgraaf
Geboren op: 30 december 1965 te: Surhuizum
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1992
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Ik viel voor een Zoutkamper.
De inwoners kennen mij van: Gewoon als mededorpsgenoot.
Familie in Zoutkamp en wie: Man, dochter, kleinzoon, schoonzussen, zwager, tante, neven en
nichten.
Karaktereigenschappen: sociaal
Beroep en wat houd dit precies in: Ik heb net alle papieren voor elkaar om als gastouder te
beginnen. Een gastouder past op kinderen waarvan de ouders tijdens hun werk oppas nodig zijn.
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: De binnenhaven en het Hoogholtje. Het
waarom spreekt voor zich zelf en heeft echt geen uitleg nodig.
Bewondering voor: Mensen die iets voor een ander over hebben.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: De eerste slag om Zoutkamp. Wat een
saamhorigheid, wat een spektakel.
Over 10 jaar doe ik: Hoop ik nog steeds te genieten van het leven.
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Dat Zoutkamp zo divers is. Het bruist. Er is
veel te doen, er wordt veel georganiseerd en er is veel middenstand. Maar ook de mooie
wandelroutes.
Mooiste moment in je leven: Mijn trouwdag en de geboorte van mijn dochter en van mijn
kleinkind.
Grootste wens: Gezond en gelukkig blijven.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Dat Zoutkamp weer een
pinautomaat krijgt en dat de wandelpaden beter onderhouden worden.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Annie Schuttinga

IJsbaanvereniging “de Eensgezindheid”
Algemene ledenvergadering voor leden en donateurs in de kantine van de ijsbaan op 10 november
om 20.00 uur.
1 Opening
2 Mededelingen en ingekomen stukken
3 Notulen vorige jaarvergadering
4 Jaarverslag penningmeester
5 Aftredend penningmeester en niet herkiesbaar
6 Pauze met een gratis verloting
7 Verslag kascommissie + benoeming nieuw lid
8 Rondvraag
9 Sluiting

De middenstand in Zoutkamp rond de Tweede Wereldoorlog. (Churchillweg 2 en slot).
Naast de kledingzaak van Jan Pieter Lindemulder had je het Beereboomstraatje. Dat labyrint van
steegjes was een ideale speelplaats voor ons als kinderen. Vooral als het vroeg donker was speelden
we daar tikkertje en ‘piebezietje’. Op klompen rende je door die nauwe steegjes. Een hels lawaai
voor de mensen die daar woonden. Anje Sneibui en Derk Knap ergerden zich daar enorm aan. Een
reden temeer om nog eens flink te klepperen. Derk Knap had ons echter een keer goed te pakken.
Terwijl we met een groepje tegen hun huisje aan stonden ging boven een luikje open en kregen de
inhoud van de nachtspiegel (pispot) met keutels en al over ons heen! Helaas konden mijn broer en
ik niet zo veel lawaai maken, want zodra onze vader voor ons een paar klompen bij Dirk Sloot had
gekocht begon hij met er een kramdraad over te trekken. Anders brak de kap eraf wanneer we
begonnen te rennen. En na een paar dagen spijkerde hij een stuk rubber van een autoband onder de
klompen. Dan gingen ze langer mee. Loodzwaar waren die dingen. Maar als we echt snel moesten
rennen schopten we de klompen uit. Met als risico dat je gaten in de sokken kreeg. En dan kreeg je
thuis de wind van voren. Evenals wanneer je een nat pak opliep. En dat gebeurde nog al eens.
Slootje springen of ‘scholje loopn’ Dat was over ijsschotsen springen als het begon te dooien en
grote stukken ijs los in het kanaal dreven. Je moest snel van de ene schots op de andere springen,
want ze braken snel in stukken. Wij deden dat spelletje vaak aan het eind van het Hunsingokanaal.
(waar nu ongeveer het vissershuisje staat). Daar was het ondiep en kwam je hoogstens tot je middel
in het ijskoude water. De echte waaghalzen deden dit spelletje in de binnenhaven, maar dat vonden
wij toch te link. Immers, als je daar in het diepe water kwam had je niet veel kans om het te
overleven. ( Een zoon van Tjip en Kee Faber is een keer op een ijsschots door de ‘grote sluus’
gedreven. Gelukkig voor hem was Eb Knap op zijn kottertje aan het Lange Hoofd aan het werk en
die heeft hem toen van de schots gered!) Was je zo ongelukkig een nat pak op te lopen dan werd je
door de rest van de bende naar huis gebracht onder het zingen van: ‘’Jaan Hielko gait veurop! Jaan
Hielko gait veurop!’’. Thuis wisten ze dan wel hoe laat het was. Maar wat die yell betekende zou ik
beslist niet weten. Iemand die daar een idee over heeft? Vooraan het Beereboomstraatje had
weduwe Beereboom een klein kruidenierswinkeltje. Daar tegenover had je het postkantoor van de
familie Kolk. Die kantoren waren destijds min of meer familiebedrijven, want ik herinner mij nog
de oude Kolks en later is het bedrijf door zoon Chris overgenomen. Die was eerst bakker. Als
postkantoor houder had je best wel status. De postkantoor houders wisten veel van het dorp, want
de aangevraagde telefoongesprekken moest men na een aanvrage zelf inpluggen. Met de
koptelefoon konden ze meeluisteren. De Kolks liepen altijd in een stofjas. In dat postkantoor zat een
telefooncel die zo goed met leer enz. was geïsoleerd dat het wel op een atoombunker leek. Destijds
telde privacy nog. Tegenwoordig geven mensen op hun mobieltje soms in het bijzijn van anderen
hun hele seksleven bloot. De volgende ondernemer was smid Veltman. Dat was nog een echte smid,
evenals Kerkstra en Geert Smit. Die konden echt alles. Ik kan me nog wel voor de geest halen dat er
paarden werden beslagen. Het gebeurde in die tijd wel eens dat er een kreet door het dorp ging:
‘’Peerd op loop; peerd op loop’’! Dan moest je maken dat je wegkwam, want als een paard echt op
loop sloeg sleepte hij alles mee. Vaak kwam het spul tot stilstand tegen een muur of zoiets. De kar
was dan vaak helemaal kapot en vaak had het paard zoveel verwondingen dat het moest worden
afgemaakt. Dan kwam er een paardenslachter en die verrichte een noodslachting. Die smeden
hadden ook altijd een vuur branden. En als het vuur opgepept moest worden werd de blaasbalg
aangezet. Die vaklui smeedden dan zogezegd het ijzer als het heet en roodgloeiend was. Met de
linkerhand hadden ze met een tang het roodglooiend ijzer in de hand en dat werd vervolgens op het
aanbeeld gelegd. Met de rechterhand sloegen ze dan op het ijzer om het in de gewenste vorm te
krijgen, waarna het ijzer sissend werd afgekoeld in een bak met koud water. Dat waren letterlijk
nog mensen van staal. Trouwens enkele jaren na de oorlog heeft zich nog een smid in Zoutkamp
gevestigd. In het stationsgebouw kwam toen Bouma (de vader van o.a. Dries, Bert en Ritske) uit
Grootegast zich hier vestigen. Die had destijds een goede klant aan de Marnedienst. Allerlei dingen
die gelast moesten worden werden per ‘Bellewagen’, (een bestelwagentje), naar Grootegast
gestuurd. Waarschijnlijk is toen Bouma naar zijn klant toegekomen. De vissers gingen vaak naar
hem toe omdat hij gespecialiseerd was in schroefassen. Als een probleem ingewikkeld was keek

Bouma ernaar en mocht je hem niet storen. Om zich beter te kunnen concentreren zong de smid dan
psalmen. In het pand van Veldman hebben daarna Jochem en Freekje jarenlang hun bedrijf
uitgeoefend. Nu is het een hengelsport winkel. Vervolgens had je het huis met de schuur waar Geert
Mollema zijn boderijders bedrijf had. Tegenoever die panden was de smederij van Geert Smit. De
meeste vissers in Zoutkamp zijn jarenlang bediend door Geert Smit en zijn knecht Jurrie Oortwijn.
Naast de smid had Dirk Sloot zijn klompenmakerij. Het volgende gebouw was de openbare school
of, zoals sommigen zeiden, de hervormde school. Met in onze jeugd de bovenmeesters Boven en
Begeman. Mijn eerste schooljaar (1943) heb ik daar ook doorgebracht. Onze school was destijds
namelijk gevorderd door de Duitsers. Er waren Duitse militairen in gehuisvest. De klassen 1,2 en 3
werden ondergebracht bij meester Boven en de klassen, 4, 5, 6 en 7 op de klunderbeun van de Ger.
kerk. Als de dag van gisteren herinner ik mij dat ik op mijn eerste schooldag midden op de weg een
gevecht had met iemand van de openbare school (onze vroegere buurman en helaas vroeg overleden
Vijko Postma). Hij zat schrijlings op me en drukte mijn arm steeds hoger tot het moment dat ik
‘wichtergenoade’ zou zeggen. Als je dat zei werd je onmiddellijk losgelaten. Dat waren zo onze
spelregels. Net op het moment suprême kwam meester Volbeda aangelopen en die zei: ‘’ Grote
jongens die naar school gaan vechten niet meer ‘’En toen werd ik onmiddellijk vrijgelaten. Volgens
mij waren we bijna elke dag met elkaar aan het vechten, hetgeen natuurlijk geen wonder was, want
we zagen de oorlog immers iedere dag om ons heen. De Duitsers marcheerden iedere dag door het
dorp en hielden regelmatig gevechtsoefeningen. Je hoorde iedere nacht de vliegtuigen naar
Duitsland gaan. En thuis ging het ook altijd over Stalingrad, invasie en bevrijding. Mijn vader was
als bestuurslid van de School met de Bijbel niet blij met de meesters Boven en Begeman. In die tijd
waren namelijk de kosten die de openbare school per leerling maakte leidend ook voor de andere
school. Als de gemeente voor de openbare school bijvoorbeeld 30 gulden per leerling per jaar kwijt
was kreeg de andere school dat ook. Nu waren beide meesters, Boven en Begeman, extreem zuinig.
Ik hoor het mijn vader nog zeggen: ‘’Dai olle miegers hemmen weer niks oetgeven’’ Tegenover de
openbare school stond de monumentale boerderij van Herman Wieringa (waar nu de flat en de kerk
staan). Dat was echt nog een traditioneel boerenbedrijf. Met vroeger nog meiden en knechten die
daar intern waren. Zo heeft Dirk Sloot daar in zijn jeugd nog als ‘schoapsjong’ gewerkt. Je werkte
en sliep dan de hele week op de boerderij en mocht zondags naar huis met een paar gulden als loon
Dirk Sloot kon (jongetje van 13 jaar) als hij op het bruggetje voor de boerderij stond zijn ouderlijk
huis zien, maar mocht er niet eerder heen dan zaterdagsmiddags. Veel meisjes zijn in die tijd ook
als laagste dienstmeid begonnen. Waren ook intern en sliepen (net als de knechten) in een soort
kamertje achter bij de dieren. Niet zelden werden ze ongewild zwanger en moesten dan met de
arbeider trouwen. Het gebeurde ook wel eens dat ze zwanger werden van de boer. Dan kregen ze
vaak wat geld en namen het kind als een soort koekoeksjong mee in het huwelijk met een knecht.
Over dit thema zijn legio streekromans verschenen. In die boeken werd seks trouwens nooit
rechtstreeks genoemd. Er werden zinnen gebruikt zoals: ‘Ze plukten van verboden vruchten ’of ‘Ze
grepen vooruit op het huwelijk’ of nog mooier ‘Een ogenblik van onachtzaamheid maakt dan men
jaren schreit ‘. ( Dit preutse veranderde in de jaren zestig toen schrijvers zoals o.a. Jan Wolkers met
‘’Turks Fruit’ alle benepenheid en preutsheid omver kegelden en seks van geheimzinnig, spannend
veranderde in hard, rauw, rechttoe, rechtaan.! Van het ene uiterste in het andere, zeg maar). Enkele
jaren geleden was er op TV Noord een reportage over de eerder genoemde dienstmeiden die hun
levensverhaal vertelden. Er waren hartverscheurende verhalen bij. Die generatie is nu aan het
uitsterven. Voor de goede orde: Herman Wieringa was een sociale, zachte man. Dergelijke
uitwassen hebben zich daar in die dagen niet voorgedaan. Toen Zoutkamp uitbreidde en Wierenga
steeds minder grond over had hebben ze geruild met de familie Medema. De Wierenga’s hebben
daarna nog jaren geboerd op een van de stadsboerderijen. Het huis waar Jan Landman nu woont
werd destijds gebouwd voor de oude mevr. Wieringa. In de oorlog werd het gevorderd door de
Duitse bezetters. De Ortscommandant van de troepen die in de houten barakken bij de dijk waren
gehuisvest had dat huis voor zich zelf ingepikt. Soms moesten Zoutkampers zich bij de
commandant in dat huis melden. Dan ging je met knikkende knieën, want de kans was groot dat je
werd doorgestuurd naar het Scholtenshuis in Groningen. En daar werd behoorlijk gemarteld. Vanaf

de boerderij van Wieringa tot aan het eind van de Churchillweg stonden er toen nog bomen en liep
er een sloot, inclusief bruggetje, voor de huizen langs. Bij veel regenval in de herfst stond een
gedeelte van de weg regelmatig blank. Het laagste punt was tegenover het huis waar Dirk Sloot nu
woont. Voor ons kwajongens prachtig om bootje te varen midden op de weg. In het pand van Betto
Bolt heeft een oom een aantal jaren een viswinkel gehad. Maar dat was niet echt een succes. De
garnalenvissers in die tijd visten nog niet met zeeflappen en namen daarom dagelijks een bakzootje
vis mee naar huis. Dus het dorp op zich was redelijk voorzien van vis. Later heeft Marinus de Vries
in dat pand nog een winkel gehad. Oorspronkelijk als een filiaal van Hess uit Niekerk. Vanaf de
pastorie tot het eind van de Churchillweg en het hoekje om naar de oude begraafplaats stonden
destijds woningen die in de jaren twintig van de vorige eeuw waren gebouwd. ‘Naie hoezen’
noemden we die. In het laatste huis woonde Jo Bottema, ‘Buus’. Die had zijn schuurtje ingericht als
ijssalon en verkocht Vami ijs. In het weekend stond hij met de ijscokar bij de dijk. Bij zomers weer
lagen zondags dan opgeschoten jongens tegen het dijkje aan dat de afscheiding vormde met de tuin
van de Batterij en staken zo nu en dan een hand in de hoogte en riepen ‘Buus, choco’ of ‘Buus
roomies’. Jo deed dan een greep in de kar en als hij het ijsje te pakken had gooide hij het door de
lucht over het greppeltje heen naar de jongens. We hebben er vaak verkikkerd naar gekeken. Dat
leek ons namelijk een beetje de hemel op aarde. Een hand opsteken waarna er een ijsje jouw
richting op ging. Wij kregen een ijsje als we met een schoolreisje gingen of als er iets heel
bijzonders was te vieren. En deze jongens consumeerden op een zondagmiddag zo maar 2 a 3 ijsjes
van 10 cent! Om het hoekje naast het kerkhof woonde destijds ‘Olle Ietse’ . Een van de twee oud
ijzerboeren. Als je bij Ietse met iets kwam was ‘’Internationaole iezermarkt in Utrecht net in
mekoar donderd’’. Tegenover Jo Bottema had je Gerard Postema met zijn varkensbedrijf (vroeger
was Gerard bakker en men beweerde dat hij in de eerste wereldoorlog met contrabande flink geld
had verdiend, waarmee hij de nieuwe varkensloods kon laten bouwen). Later werd die loods
gebruikt door Walter Visser, de visboer en ook heeft Tonnie Boersma daar nog schol gefileerd voor
Visser. Tonnie is later bij Heiploeg gekomen om daar zijn kunsten te vertonen. Heel veel dames en
scholieren hebben daar een centje bijverdiend. Helaas werd de schol filet handel geen succes en HP
is later weer snel teruggegaan naar waar ze goed in waren: s h r i m p s!. Naar ik hoor is de nieuwe
Heiploeg nu ook weer bezig met vis in het pakket op te nemen. Op het eerste gezicht een goed idee,
maar ik heb mijn twijfels of dit nu wel een succes story gaat worden.
Net buiten het dorp had je de kwekerij van Freerk Faber. Ik kan me niet meer herinneren dat de
kwekerij in bedrijf was. Wel konden we daar prachtig spelen met zoon Jan Faber. Oorlogje in en
om de kassen met als hoogtepunt de schoorsteen waar je in kon klimmen en die je dan als
observatiepost gebruikte. Tegelijkertijd is dit voor mij ook een nare herinnering, want Jan kreeg
een tumor in het hoofd in is op jonge leeftijd overleden. Voor ons als kinderen echt choquerend en
de eerste confrontatie met de dood. En ondanks dat de meesters ons vertelden over de hemel waar
het erg mooi zou zijn, voelden wij instinctief aan dat we toch liever in Zoutkamp nog wat
kattenkwaad uithaalden. In het huis naast de kwekerij (waar Mark Nijhof woont) zat destijds een
keuterboertje. In het spookhuis woonde de rentenierende boer Burema. Die kwam van de boerderij
van Hennie Beukema op het eind van de weg. ‘Beukemoas houk’ is altijd een begrip gebleven. Ook
als eindpunt van de zondagse wandeling. Natuurlijk was de zondagse wandeling ‘noar eerste of
twaide doeker’ veel populairder. Een bocht verder dan Beukemoas houk heb je het Vissershoukje.
Voor alle scholieren die in Ulrum, Wehe Den Hoorn of Oldehove naar school zijn geweest was dit
een van de bochten waarbij je met een vliegende zuidwester storm vol op de trappers moest. De
andere 2 bochten waren vlak voor de kwekerij bij Niekerk en de bocht bij de tandarts. Bij een
zuidwester draaide je in die bochten vol op de wind. Destijds ging je als van de lagers school kwam
of naar een van de beide Mulo’s in Ulrum, de ambachtsschool in Wehe of voor meisjes naar de
huishoudschool in Oldehove. Meer smaken waren er eigenlijk niet. (Voordat de technische school
of de huishoudschool er waren bleven leerlingen die niet naar de Mulo gingen nog 2 jaar langer op
de latere school. Mijn broer Jan bijvoorbeeld heeft zo nog in klas 7 en 8 gezeten). Vanuit Ulrum
gingen we tussen de middag ook nog naar huis om warm te eten. We zaten om 10 voor twaalf op de
fiets en zaten een kwartiertje later aan het warm eten. . Snel eten en dan om tien voor een weer op

de fiets. We hadden als Zoutkampers echter niet een beste naam in Ulrum. We kwamen toch een
beetje uit Sodom en Gomarra. Waren wat luidruchtiger en durfden over het algemeen ook iets meer.
Soms denk ik dat we ook wat meer stonken dan die Ollerommers. Ik heb immers al een paar keer
beweerd dat we allemaal wel een luchtje moeten hebben gehad omdat we ons 1 x per week wasten
en verschoonden. Meer kon gewoon ook niet, want er was geen waterleiding en geen gas. Men
moest het doen met de regenbak voor het eten en drinken en hier en daar een put voor de ramen te
boenen en te wassen. Als je daarbij optelt dat we vaak na schooltijd gingen helpen in de garnalen of
de heerntjes dan kan het haast niet anders of we moeten wel een extra sterk luchtje hebben gehad.
Toen ik op de Mulo dan ook wat verkering kreeg met de dochter van bode Vrij zorgde dat eerste
wel wat voor gefronste wenkbrauwen daar. Later is dit wel helemaal goed gekomen. Nu kunnen we
ons bovengenoemde situatie absoluut niet meer voorstellen. In feite was het een erg armoedige tijd
met beperkte middelen. Het gekke is echter dat we dat niet voelden. Nu weet ik wel dat een mens
het verleden en zijn jeugd graag wat wil romantiseren maar iedereen die deze tijd heeft meegemaakt
zal de feiten die ik heb beschreven kunnen bevestigen. Nu in 2017 leven we in een totaal andere
tijd. Ik ben echter blij ook die andere tijd mee te hebben gemaakt. Nadeel is natuurlijk wel dat je
dan al behoorlijk op leeftijd bent! Maar een mens kan nu eenmaal niet alles hebben. Slot.
Hendrik Nienhuis (0653 653 335) nienhuis@inn.nl

Bericht van St. Welzijn Ouderen - Zoutkamp e.o
8 november zijn een aantal Zoutkampers naar Lauwersoog geweest .
Bij Gerdes een visje of iets anders gegeten. Er hebben zich 18 mensen opgegeven. Bij de volgende
uitgave van de Schudzeef hoort U het resultaat of het gesmaakt heeft.
Dindsdag 28 november vertrek om 13.00 bij “De Noorderschans”
Gaan we naar Tuinland in Groningen. De kerstshow bewonderen . Als hier nog liefhebbers voor
zijn , dan kunnen ze zich opgeven bij het Ontmoetingspunt of even naar Trijn Zijlstra bellen 402153
of Baukje Zwart 401590.
Misschien is er nog een plaatsje vrij. De kosten zijn € 5,00.
We hopen, dat we volgende jaar weer iets leuks kunnen bedenken. Misschien heeft iemand een
idee. Ik zou zeggen “kom maar op met een idee”
Wij vragen nog steeds versterking bij het bestuur Welzijn Ouderen.
Vrijwilligers gevraagd
Voor het verzorgen van de oude begraafplaats. Sinds het voorjaar van 2005 zijn er een aantal
vrijwilligers gestart met het opknappen en schoonmaken van de oude begraafplaats aan de
Doornbosweg in Zoutkamp. Deze vrijwilligers zijn een aantal jaren enthousiast bezig geweest.
Het zag er weer keurig uit. Maar het is nu weer hoog tijd, dat er weer schoongemaakt moet worden
en de letters moeten ook weer worden bijgewerkt. Wij vragen daarom een aantal jonge
vrijwilligers, die nog wel een paar uurtjes over hebben om dit te doen. Volgend voorjaar zijn er
plannen om er weer mee te beginnen. We wachten af: Namens de vrijwilligers (Hilly Postma).
Kerstgroen en kerstbomen
Net als voorgaande jaren zullen wij weer pakketten met kerstgroen en kerstbomen verkopen. De
opbrengst gaat dit jaar naar: Speeltuinvereniging ‘De regenboog’. Vanaf 6 december zal de kar
met kerstgroen en kerstbomen weer op de oprit staan aan de marnestraat 12. Bent u eerder wat
nodig? Bel of mail ons even en dan regelen wij dit voor u! Tevens staan wij zondag 10 december op
de kerstmarkt in Zoutkamp.
Met vriendelijke groet,
Eise-jan Oostindien / 06-12233690 / oostindienhoveniers@gmail.com Oostindien Hoveniers

De Goedgemutste Breicampagne. Het kan nog !!!!!!
U kunt nog mutsjes breien voor het goede doel.!!!! Voor de twaalfde keer worden er al mutsjes
gebreid. Vorig jaar breiden en haakten we met zijn allen 131.154 mutsjes. We streven naar een
recordaantal van 150.000. Misschien bent u degene, die nog wel een beetje wol o.i.d. hebt liggen en
misschien ook nog wel mee wil helpen om dit record te halen. Voor het goede doel, Dus: doe mee.
Brei er één of twee of nog meer.
Voor 1 december kunt U ze inleveren bij het Ontmoetingspunt v.d. “De Noorderschans”
Zoutkamp. Wilt U nog meedoen ? Kijk even op www.innocentdrinks.nl. Daar vindt U meer
informatie, patronen en andere brei of haak – info. Bedankt namens Het Nationaal Ouderenfonds.
Veiling Garnaal
Tijdens ‘Zoutkamp beleef(t) het’ zaagde kettingzaag kunstenaar Erik van Leur een prachtige
garnaal uit een eikenhouten stam.
Zaterdag 14 oktober werd deze garnaal geveild in de Deurenloods. De garnaal is voor het mooie
bedrag van € 1650,- geveild! Een prachtig bedrag waarmee wij als organisatie weer mooie dingen
kunnen organiseren voor het dorp en zijn gasten.
We willen iedereen die aanwezig was hartelijk bedankten voor hun komst!
Groeten,
Organisatie Zoutkamp beleef(t) het
Robin, Robert, Jannie, Marga, Koos en Anita

Soltcamper Kerstmaark!
Zondag 10 december organiseren wij weer een kerstmarkt in en rondom de oude kerk. U bent van
harte welkom van 13.00 tot 18.00 uur.
Er zal weer een divers aanbod zijn van o.a.: zelfgemaakte kerststukjes, kaartjes, home deco,
kerstbomen etc. Voor ieder wat wils!
En ook is er gezorgd voor de nodige versnaperingen. Een heerlijk glas glühwein bij Alie’s buffet en
de kinderen kunnen marshmallows roosters in het vuur. Geniet van een versgebakken visje of een
heerlijke tosti!
Dit weekend vindt ook de winterwelvaart plaatst in de haven van Zoutkamp. De route tussen de
kerk en haven zal op zondag sfeervol met elkaar verbonden zijn. En u kunt zich laten vervoeren
middels paard en wagen.
Winterwelvaart vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 december. De kerstmarkt is ALLEEN op
zondag.
Groeten,
Jannie, Marga, Anita, Ria, Tiny en Gineke

Kerkdiensten
Op zondag 26 november a.s. wordt om 19.00 uur een herinneringsdienst, voor de mensen die ons
ontvallen zijn, gehouden. Aan de Kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur wordt
medewerking verleend door zangeres Marloes Feitsma en pianist Eertze van de Riet. De voorganger
is onze eigen ds. Ariaan Baan.
De Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 uur wordt medewerking verleend door Gospelkoor 'Our
Choice' uit Lauwersoog o.l.v. Jan Wubbema, die tevens het koor begeleidt op de piano. Voorganger
is Carin de Wind-Tammens. U wordt allen van harte uitgenodigd deze diensten bij te wonen.
Namens de PKN Zoutkamp, Redactie Werkgroep Eredienst

Spelen, ontmoeten & bewegen in Zoutkamp
Even een update van de speeltuin. We zijn de afgelopen tijd heel hard aan het werk geweest om het
plan dat we tijdens ‘Zoutkamp beleeft het!’ aan u presenteerden, uit te werken.
Er bleek namelijk een potje geld vanuit de NCG (Hans Aalders; Nationaal Coördinator Groningen)
voor versterkte dorpen vrij te komen. Ons plan zou daar goed bij aansluiten, maar er moesten
bergen werk verzet worden in drie weken tijd, om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Dat
is ons gelukt en we hebben een aanvraag kunnen doen voor de herinrichting en vernieuwing van
sportcomplex de Toercamp. Onderdeel van dit plan is de speeltuin, de beweegtuin en een
ontmoetingsplek. Samen met Sportdorp Zoutkamp en in overleg met Dorpsbelangen Zoutkamp
hebben we wat moois opgezet.
De komende periode willen we u verder informeren over de verschillende onderdelen. We willen te
weten komen hoe u er nu echt over denkt. En waar u behoefte aan heeft als inwoner van Zoutkamp.
Hierbij krijgen we hulp van Sportdorp en van Huis van de Sport. We vinden het belangrijk dat de
plannen voor de nieuwe speeltuin, beweegtuin en ontmoetingsplek door zoveel mogelijk inwoners
gedragen wordt.
De uitslag van de aanvraag bij de NCG verwachten we pas medio februari. Duimen dus!
We houden u op de hoogte!
Tijdens ‘Zoutkamp beleef(t) het!’ heeft Sander Meijer aangegeven dat hij en enkele collega-vissers
hun financiële steentje willen bijdragen. We hopen dat met dit bericht nog meer vissers worden
bereikt en dat zij ook willen nadenken over een eventuele financiële bijdrage. Onze dank is groot!
Nogmaals:
contributie 2017 (€10,- per gezin) graag overmaken naar:
NL91 RABO 0316 0550 69 t.n.v. speeltuin de regenboog
Jaarvergadering Speeltuin de Regenboog
Op vrijdag 17 november a.s. wordt de jaarvergadering over 2016 gehouden in de Deurenloods.
We hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn.
Om 19.45 uur staat de koffie voor u klaar en we hopen om 20.00 uur te beginnen.
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Verslag penningmeester 2016
3. Verslag kascommissie
4. Verslag secretaris 2016
5. Benoeming nieuwe bestuursleden
Aftredend en niet herkiesbaar: Sandra Dijkstra
Nieuwe bestuursleden dienen zich een kwartier voor aanvang van de jaarvergadering te melden bij
het bestuur.
6. Rondvraag
7. Sluiting
Harmen, Bjorn, Sandra en Esther
Zoutkamp bij kerstlicht 2017
“ 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

WinterWelVaart Zoutkamp
De tweede editie van WinterWelVaart Zoutkamp vindt plaats op zaterdag 9 december van 13.00 tot
21.00 uur en zondag 10 december van 13.00 tot 18.00 uur.
Er meren diverse schepen aan in de binnenhaven. Aan boord kunnen bezoekers genieten van een
uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma. Verder is er een gezellige markt op de kade en
ook in het Visserijmuseum is voor jong en oud van alles te beleven. Proef de maritieme sfeer!
Bezoek op zondag 10 december ook de kerstmarkt in en rondom de Oude Kerk aan de Marnestraat.
De Oude Kerk bevindt zich op slechts 5 minuten loopafstand van de binnenhaven. De kerstmarkt
vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur.
Beide evenementen zijn gratis toegankelijk en worden op sfeervolle wijze met elkaar verbonden.
Op de Facebookpagina van het Visserijmuseum is inmiddels het evenement 'WinterWelVaart
Zoutkamp 2017' aangemaakt. Hier kun je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het
programma.

nieuwsbrief
Na 7 ½ jaar heeft Johanna Kramer gekozen om een nieuwe weg in te slaan voor de toekomst.
Daarom zal vrijdag 17 november haar laatste werkdag in onze kapsalon zijn.
U kunt deze dag langs komen om afscheid van haar te nemen onder het genot van een kopje koffie
met wat lekkers.
Nieuw dit jaar in onze kapsalon is drs.Kimberly Moerman.
Zij is cosmetisch arts, voorheen werkzaam in het Martini-ziekenhuis, op afdeling plastisch
chirurgie. U kunt bij haar terecht voor het oplossen van cosmetische problemen maar ook voor
transpiratie en tanden knarsproblemen kan zij een oplossing bieden. Op de agenda staan de dagen
dat zij aanwezig is voor consult of behandeling. (kijk ook op www.moermanclinic.com, mail naar
info@moermanclinic.com of kijk op hair2hair.planetzelf.com om zelf een behandeling/ consult in te
plannen)
U bent ook van harte welkom op de
informatieavond op 1 December met bubbles en tapas
Heeft U belangstelling, of bent U gewoon nieuwsgierig wat er mogelijk is, geef Uw naam en
telefoonnummer even door in onze kapsalon 0595 43 55 65
Agenda:
consult en/ of behandeldag drs Kim Moerman:
08 november 2017
20 december 2017
17 januari 2018
Laatste werkdag Johanna Kramer
17 november 2017
Vanaf 20 november zijn wij s ‘maandags open van 13.00-16.00 uur

De Marne zet vrijwilligers in het zonnetje
Vele enthousiaste vrijwilligers in gemeente De Marne zetten zich in voor buurt- en
bewonersinitiatieven, verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, jeugd- en jongerenwerk, het
goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Dankzij deze inzet kunnen
organisaties bestaan, activiteiten plaatsvinden en blijven dorpen leefbaar. Gemeente De Marne
waardeert de inzet van vrijwilligers zeer en organiseert samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk De
Marne op vrijdag 24 november 2017 een gezellige High Tea voor vrijwilligers op het gemeentehuis,
R. Ritzemastraat 2, te Leens.
Programma
Tijdens de High Tea van 14:30 tot 17:00 uur kunnen vrijwilligers elkaar ontmoeten onder het genot
van koffie of thee en lekkere hapjes. Daarnaast zijn er diverse leuke activiteiten zoals een sessie
yoga op de stoel, kaarten maken en een lezing over Kerstvloed 1717 door Tonko Ufkes. Deelname
aan een activiteit of de lezing is geheel vrijblijvend!
De High Tea is gratis en alle vrijwilligers woonachtig in De Marne zijn van harte welkom!
Aanmelden
Vrijwilligers uit gemeente De Marne kunnen zich tot 19 november aanmelden bij
balie@werkpleinability.nl Bij aanmelding graag uw naam, woonplaats en de
vrijwilligersorganisatie vermelden. De High Tea biedt ruimte aan maximaal 80 vrijwilligers en
daarom geschiedt deelname op basis van volgorde van aanmelding. Na 19 november ontvangt u een
bevestiging van deelname.

Is er iets te doen aan kalknagels?
Eenieder vindt het vies en lelijk. De nagels zijn verkleurd, dik of brokkelig, kortom niemand is er
blij mee. Toch kan het iedereen overkomen. U moet weten dat kalknagels eigenlijk schimmelnagels
zijn en de pedicure noemt ze onychmycose.
Onychmycose is een veel voorkomend nagelprobleem.
Ja, er is iets te doen aan schimmelnagels.
Eerst moet worden onderzocht of het daadwerkelijk om een schimmelnagel gaat. Wanneer dat is
vastgesteld maakt de pedicure een behandelplan waar u mee aan de slag gaat.
Een nagel heeft ongeveer 8 tot 10 maand nodig om uit te groeien, bij schimmelnagels duurt dat wat
langer omdat zij langzamer groeien. Laat u door uw pedicure goed informeren welk product het
meest geschikt is voor uw nagels. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met:
Voetverzorging de Marne
Claudia de Boer
0595402635/ 0610866657

Verhaal van Johan Rispens
23-10-2017 HW 0:16 Harlingen 2017
We zijn op Harlingen verdaagd. Voorgaande week hebben wij ons nog een rondtorn gemaakt van
strand Ameland tot Molengat/Pieterburen. De week ervoor ging het op het strand bij landingsboten
wel goed, er is namelijk veel wijting op de kant dus die drukken de garnalen de kant op. Een nachtje
van 700kg was goed te noemen. Alleen de week erop hadden de wijting de garnalen de wadden
opgejaagd zodat strand niks was en de garnalen droog op de kanten stonden op de Waddenzee, en
helaas met een schip met 1.90 meter diepgang komt je er niet bij. Ons etmaal bij ons leverde dus
280kg op, een ergernis, maar helaas het is niet anders. Woensdagmorgen stomen we west in en
vissen we het Rosgat bij Terschelling in. We vangen hier een 40/50 kilo. Het is al wel 17 jaar
geleden dat wij hier gevist hebben en dan zie je wat er veranderd is, een lijntje van de Shipmate ligt
nu wel 4 tiende mijl westelijker. ’s Avonds stomen we naar buiten en vissen we met ZK49, ZK17,
ZK23 en ZK81 bij de Elsie voor het Noordgat. Een vangerij van 60/80 kilo op een trek.
’s Morgens gaan we door het Thomas Smitgat naar Harlingen, een stoom met laatste is toch 2uur.
Daar aangekomen lossen we 824kilo. De veilingklok staat daar stil, ieder is daar namelijk op
contract. Nou heb is daar niks mee en de klok draait alleen voor ons (helaas) € 4,72 per kilo.
We gaan donderdagmiddag maar weer weg en zetten uit in Kimstergat. Eerste trek 75 kilo, niet
verkeerd. Opstomend 60 en 50 dan toch nog roet. Het is oktober. Tegen laag water onder de dijk bij
de Frima (zoutfabriek) tweede trek stenen door de schroef, dus halen en laten drijven. We staan aan
de grond, we gaan eten. Het is prachtig weer, wind oost 3, t-shirt weer. Met de vloed maar weer
vissen. We gaan tot 01:00 en dan stoppen we er mee en draaien de haven in om 01:30. Een cola bb
en dan een tukje tot 07:00. We lossen de buit en gaan 399 kg verkopen op de visveiling Insula. €
4,79 leveren ze op. Ingrid is met de Vivaro op Harlingen en om 15:00 zijn we weer op ZK.
16:00 vergadering op haventerrein bij de Rousant, Vibeg en MSC zijn de onderwerpen.
Zaterdag: RTV Noord opnames voor de Vibeg inzake Huibertgat, dit moeten we niet kwijt. En
zoals het nu lijkt moet dit het voorjaar 2018 weer opengaan. Eerst zien, dan geloven.
LW 7:39 maandagmorgen 05:00 in Metslawier, Mark stapt in en we touren naar Harlingen. Om
06:00 komen we daar aan en twee mensen van Imaris staan al bij het schip, ze gaan mee voor
garnalen onderzoek, we doen eerst maar een bakje koffie. Het wil ook niet dagen en het waai stijf.
07:00 verkeerspost Harlingen, de ZK18 verlaat de haven met 4 personen. We stomen Kimstergat in
en vissen hier noord in 25 kilo eerste keer. Marloes en Hendrik scheiden de kleine van de grote
garnalen en tellen de visjes, 7 trekken in totaal. We scharellen hier wat en met de eb de Boontjes in.
Het is niet veel zaaks, 30cm verhoging. `s avonds zijn we weer op Harlingen. 180kilo. Marloes en
Hendrik krijgen een Solt biertje mee en wij gaan eten en in de kooi. Dinsdagmorgen de wekker om
04:00, we stomen Boontjes door. Verversgat in, hier vissen we zuid in voor 25kilo. Later de vlakte
op naar Breezand. Anderhalf uur trekken voor 30/40 kilo schraperij. Met de dag zetten we voor
Breezand uit, stijf tegen de dijk. Binnen een wrak door die overgebleven is na inpoldering van de
Zuiderzee. 85 kilo maar weer terug, 60 en een keer 50 met HW de verver maar weer in. Lammert
van de zk49 belt, 8 kist bij de Elsie. Tja… en wzw 6/7 geeft ie op. Net weer teveel van het goede.
We vissen de nacht door op vlakte van Breezand 40/60 kilo lange trekken en harde wind uit ZW,
later W 6/7. Overdag met de won77 bij de dijk en de WR36. Met de eb liggen we in de Dove Balg
samen met de WR40/50/123/3, mijn gedachten gaan 25 jaar terug. Samen met ZK46 en 54 – Harry
van de ZK8 LO 15, tjah scheepjes 180pk. Wat hier nu ligt is 300 pk en het vist van zondagnacht tot
vrijdagmorgen, ja tijden veranderen of het beter is, we zullen het zien, ik denk het niet.
Woensdagavond lossen we in de cel, deze worden donderdag gezeefd en verkocht. 1004 kilo en een
€ 4,97 oplopende markt, de visserij is overal minder. Ik geloof ook niet dat er nog garnalen komen.
Donderdagmorgen, we varen om 00:00 uur en stomen Boontjes in, twee keer een zak vol bij
Zurich. Dan maar boven de haven, hier een 40 kilo laatste trek. Stijf op de dijk, BINGO, een goede
80 kilo. Maar dan is het tijd en gaan we schoonmaken. Achter de ZK20 stomen we de haven in en
lossen voor de vrijdagmarkt. € 4,99 de kilo er zit weer klim in de prijs. Dat geeft weer moed.
Vriendelijke groet, Johan Rispens ZK18.

Nieuws van Dorpsbelangen
Dijkgebied
Afgelopen 16 oktober was de laatste in de reeks van inloopbijeenkomsten over de inrichting van
ons mooie dijkgebied. Het gaat om het stuk vanaf de dijkopgang naar de jachthaven/Strandweg tot
ruwweg de Friese Sluis, helaas met uitzondering van de Hunsingosluis.
We hebben veel feedback ontvangen en hiermee kunnen we verder. Iedereen die op enig moment
heeft meegedacht, bedankt! We houden u natuurlijk via dit kanaal én Facebook op de hoogte.
Hunsingosluis
Mede door de media aandacht die er de afgelopen tijd wederom voor de staat van de sluis was, heeft
het Waterschap contact met ons gezocht. Er wordt op dit moment onderzocht of er een combinatie
kan worden gemaakt met groot onderhoud aan de H.D. Louwes gemaal. Dit gemaal moet in
capaciteit worden uitgebreid én er moet een schutsluis komen om de scheepvaart te bevorderen.
Bijkomende kanttekening is dat voor het verhogen van de Regionale Keringen ook nog een aantal
puzzels zijn op te lossen door het Waterschap.
Resultaten van dit onderzoek worden op zijn vroegst in maart 2018 verwacht. We houden het
nauwlettend in de gaten.
Pinautomaat
Sinds de plotselinge sluiting van onze pinautomaat zijn we in gesprek gegaan met de Rabobank
over een alternatief. De bank is niet onwelwillend, maar wel duidelijk in de regelgeving over de
huidige eisen voor pinautomaten die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Zo mag er niemand wonen op
de locatie en het moet ook een redelijke afstand hebben tot woningen.
Op het moment van schrijven zijn we nog niet tot een oplossing gekomen. Een tijdelijke
pinautomaat in de Spar is genoemd, maar heeft niet onze voorkeur omdat dergelijke ‘tijdelijke
oplossingen’ toch vaak permanent blijken te zijn. We zetten in op een pinautomaat die wél 24 uur
per dag te gebruiken is.
Lid worden?
Om te kunnen blijven doen wat we doen en om uw belangen goed te kunnen behartigen hebben we
u nodig als lid! Wij zijn gemotiveerd en ambitieus, maar zonder de inwoners zijn we nergens! De
contributie bedraagt slechts € 8 per jaar per huishouden.
Stuur uw aanmelding naar info@dorpsbelangenzoutkamp.nl, bel: 0595402779 (Janna Hulshof) of
neem contact op met een van de andere bestuursleden, zie hiervoor de website:
dorpsbelangenzoutkamp.nl

Bedankje
Lieve mensen, beste Zoutkampers,
Na de hersenbloeding van Klaas zijn wij overweldigd door de vele prachtige kaarten, lieve
telefoontjes en andere hartverwarmende reacties. Het heeft Klaas erg goed gedaan te weten dat er zo
wordt meegeleefd. Wij willen iedereen dan ook heel hartelijke bedanken voor elke vorm van steun
en medeleven die we hebben ontvangen. Het proces van herstel is nog een lange weg, maar wij
weten ons gesteund door jullie en dat geeft kracht om door te gaan.
Hartelijke groet,
Klaas en Tineke van der Bleek

