
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 
 

 

 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Officiële opening SWS Zoutkamperril 

• IJsbaan Eensgezindheid 

• Nieuws vanuit het visserijmuseum 
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Colofon 

 

Redactie 

 

Chantal Oostindiën tel: 401160 Voorzitter 

Ingrid de Graaf tel: 401281 Penningmeester 

Marieke Bos tel: 402353 Secretaris 

Lianne Bolt  Redactie 

 

  

Kopieerwerk 

Het kopieerwerk voor De Schudzeef wordt verzorgd door Nelly Bolt en Kees Mollema. 

 

Eerstvolgende verschijningsdatum is 11 mei 2018 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 2mei 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, Dorpsstraat 3, 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 

4 april  Jaarvergadering uitvaartvereniging 

13 april  Opening SWS Zoutkamperril 

28 april Opening Electra 

19 en 21 mei Meevaren Vlinderbalg 

1 september Zoutkamp Beleef(t) het 

 

 

Voorwoord 

Beste lezers van de Schudzeef, 

 

Voor jullie ligt weer een nieuwe uitgave van ons Dorpsblad. Wij als redactie hebben geprobeerd er 

weer een leuke editie van te maken. In deze editie staat een uitnodiging van de officiële opening van 

onze prachtige nieuwe basisschool. Tijdens de opening is er o.a. een fancy-fair, hiermee wil de 

school geld binnen halen voor de nieuwe inrichting van het schoolplein. Namens ons dus een 

warme aanbeveling om daar met z’n allen gehoor aan te geven zodat het plein net zo mooi wordt als 

het nieuwe gebouw. 

Verder een update van de speeltuinvereniging over de stand van zaken van de nieuwe speeltuin. 

Genoeg informatie wat de kinderen in ons dorp aan gaat, en misschien ook wel de jong gebleven 

ouderen.  

Hendrik Nienhuis heeft ook de pen weer gepakt, dus van zijn hand weer een stuk over “Soltcamp 

Vrouger”. Hierin verteld hij over de verschillende bijnamen die er waren in het dorp. Misschien 

leuk om in de toekomst hier ook een vervolg aan te geven met de bijnamen van vandaag? Wie 

neemt de pen.  

Verder staat er natuurlijk nieuws in van verschillende verenigingen uit ons dorp. Genoeg te lezen 

dus en voor iedereen wat! De redactie is uitgebreid met een nieuw lid. Gerard Suelmann heeft zich 

aangeboden om het team te versterken. Hij woont nu een aantal jaar in het dorp en hij zou het 

verschrikkelijk vinden als de Schudzeef zou stoppen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Een goed 

begin, maar we zijn nog meer mensen nodig om de Schudzeef te kunnen blijven maken. Daarom 

nogmaals de oproep om je aan te melden voor de redactie via mail of door een van de redactieleden 

aan te schieten. We hopen dat jullie weer veel leesplezier zullen beleven aan deze editie. 

 

 

Record.    

Goedgemutste Breicampagne.   De dames , die hebben meegewerkt aan de Goedgemutste 

Breicampagne , heel hartelijk bedankt. Want dankzij jullie medewerking is er een record aan 

mutsjes gebreid.  Totaal 152639 mutsjes. En een bedrag van 30.528 EURO.   Dit is een 

recordaantal . Het Nationaal Ouderenfonds bedankt al die dames, die hun best hebben gedaan om 

op zo’n groot aantal te komen.  Wilt U ook meehelpen ? 

Kijk op 

internet:  www.innocentdrinks.nl  of  www.facebook.com/groups/GoedgemutstBreienEnHaken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/GoedgemutstBreienEnHaken/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderhulp zoekt vrijwilligers: zodat kinderen in armoede er óók bij kunnen horen! 

 

Steeds meer kinderen in ons land zijn de dupe van financiële problemen thuis. Nationaal 

Fonds Kinderhulp wil er zijn voor deze kinderen en daarvoor is veel geld nodig. De landelijke 

collecte  van Kinderhulp wordt gehouden van 16 t/m 21 april 2018. We hopen op gulle giften, 

maar hebben ook hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra 

collectevrijwilligers. Helpt u mee? 

 

Kinderhulp helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Wij vinden dat zij er ook bij 

moeten horen, maar helaas is dit voor 1 op de 8 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet 

meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele 

dingen zoals zwemlessen,  een dagje uit, een fiets, opleiding of een laptop mogelijk te maken. 

Omdat ook zij moeten kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen! 

 

Loopt u ook mee? 

Laat armoede geen spelbreker zijn en steun deze kinderen! Zet u ook een paar uurtjes in als 

collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel 

tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijk organisator in uw wijk of woonplaats overlegt u 

welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen.  

Aanmelden kan via: collecte@kinderhulp.nl.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de regiocoördinator:  Annet Wortelboer, tel. 

06-21656731 of mail naar a.wortelboer@kinderhulp.nl.  

 

 

 IJsbaan Eensgezindheid uit Zoutkamp 

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schaatsweekend ondanks de bittere kou. Op 

donderdag 1 maart ging de ijsbaan open en al snel waren er vooral kinderen die de kou trotseerden, 

sommigen voor het eerst. Vrijdagavond was er discoschaatsen met medewerking van Tuma FM. En 

op zaterdag de priksleewedstrijden als vanouds, met een goede opkomst. Na de prijsuitreiking nog 

even gezellig nazitten. Hopelijk eind van het jaar of begin volgend jaar weer! 

IJsbaan Eensgezindheid heeft een nieuw bestuur te weten: Jack Swijghuisen (voorzitter), Ingrid Hes 

(secretariaat), Mariska de Jong (penningmeester), Josef Blom, Marcel de Graaf en Niels Alt. Voor 
vragen kan je bij een van ons terecht of via de mail: ijsbaanzoutkamp@hotmail.com. Of bellen met: 

0612740610 (Ingrid Hes). Wij komen nog bij een aantal van u langs maar zouden het op prijs 

stellen om uw emailadres te ontvangen. Dit om de contributie makkelijker te innen en onze 

ledenlijst goed bij te houden. U krijgt de jaarlijkse factuur dan via de mail. Ook bestaat de 

mogelijkheid om onze kantine te huren voor bijvoorbeeld familiefeestjes. 

Bent u nog geen lid (€ 6,00 per jaar voor het hele gezin) of donateur (€3,00 per jaar maar geen 

gebruik van de ijsbaan) meld u dan aan via een van onze bestuursleden of via de mail. 

Het bestuur van IJsbaan Eensgezindheid  

mailto:ijsbaanzoutkamp@hotmail.com


  

ELECTRA: ZWEMSEIZOEN 2018  

Het nieuwe zwemseizoen is in aantocht! Als bestuur werken we hard om alle voorbereidingen voor 

het zwemseizoen 2018 te treffen. Langs deze weg willen we jullie alvast informeren over een aantal 

belangrijke zaken. 

 

Veiligheid 

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor de veiligheid in Nederlandse zwembaden. Om 

gevaarlijke situaties te voorkomen zijn de regels  aangescherpt. Dit betekent voor Electra dat we 

sommige huisregels aanpassen voor  de veiligheid van de bezoekers en het personeel. Denk aan 

verbeterde protocollen voor schoolgroepen en nieuwe afspraken over toezicht en watercontrole. 

De nieuwe huisregels hangen we goed zichtbaar op. Voor informatie kunt u tijdens de 

voorverkoopavond of tijdens het zwemseizoen bij het bestuur terecht. 

 

Brez 2018 

Verder geldt met ingang van dit jaar een nieuw zwemreglement: Brez 2018. Ook Electra gaat 

zwemlessen geven volgens dit reglement. Dit betekent dat in de zwemlessen meer aandacht is voor 

survival (het overleven in het water). 

 

NLdoet 

Voordat we starten is nog het nodige te doen! Allereerst doen we op 10 maart 2018 van 9:00 tot 

12:00 weer mee aan NLdoet. Electra heeft ook dit jaar weer een bijdrage van het Oranjefonds 

gekregen voor een grote klus, namelijk schilderwerk.  

 

Klusdagen 

Dan volgen de klusdagen waarop de vaste vrijwilligers met man en macht werken om het bad klaar 

te maken voor het zwemseizoen. De klusdagen zijn dit jaar op 7, 14 en 21 april van 9:00 tot 12:00 

uur. De coördinatie van de klusdagen doet Nanning Zeldenrust. 

 

Voorverkoop 

Zoals gebruikelijk starten we dit jaar weer met de online-verkoop. Van 1 tot en met 21 april kunt u 

de abonnementen online bestellen. Ook de opgave voor zwemlessen kan online via het 

bestelformulier via de website. Na betaling kunt u de abonnementen en zwemleskaarten op 21 april 

(11:00 tot 12:00 uur) en 28 april (13:00 tot 17:00 uur) ophalen op het zwembad. Op deze dagen kan 

u de abonnementen en opgave voor zwemlessen ook aan de kassa op Electra regelen.  

 

De voorverkoopavond vindt plaats op 11 april 2018 van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis ‘t 

Humsterland.  

 

Nieuwe vrijwilligers voor de kassa gezocht! 

De afgelopen vijftig jaar is wel gebleken dat zwembad Electra kan niet bestaan zonder vrijwilligers. 

Dit jaar doen we als bestuur een oproep voor nieuwe vrijwilligers die mee willen draaien in de 

kiosk. We hebben een enthousiaste groep vrijwilligers die beschikbaar is voor de kiosk. Het zou fijn 

zijn als er een paar vrijwilligers deze groep komen versterken! Bij belangstelling kunt u zich 

melden bij het bestuur: persoonlijk of via de mail (zwembadelectra@gmail.com). 

 

Opening 

En dan de allerbelangrijkste datum: de opening van het zwemseizoen is op 28 april 2018 om 13:00 

uur. We hopen veel zwemliefhebbers te mogen ontvangen! 

 

Tot ziens op Electra! 

 

Namens het bestuur, Esther Nolles (secretaris) 

mailto:zwembadelectra@gmail.com


  

Meevaren op de Vlinderbalg zaterdag 19 mei en maandag 21 mei 

Nieuw op het programma voor de Pinksterfeesten: op zaterdag 19 mei tijdens de Pinksterfeesten 

vaart de Vlinderbalg uit. De eerste afvaart is om 10.00 uur en bij voldoende belangstelling zal de 

Vlinderbalg ook om 12.30 uur uitvaren. 

Tijdens de vaart treedt Burdy op, zal Ko de Boswachter een verhaal vertellen en is er een 

Lauwersmeerquiz waarmee prijzen te winnen zijn.  

Kaarten in de voorverkoop kosten €12,50 en zijn te bestellen via info@pinksteren-zoutkamp.nl of 

door te bellen naar 0652398677. Op de dag zelf kosten ze €15,00. 

De Vlinderbalg zal bij Jachtwerf Gruno, Reitdiepskade 19, liggen. Inschepen kan vanaf 9.45 uur. 

Instapkaarten zijn vanaf 9.30 uur te verkrijgen op de Vlinderbalg.  

 

Maandag 21 mei vaart de Vlinderbalg ook uit om de nieuwe Garnalenkoningin binnen te halen. 

Inschepen is vanaf 13.00 uur. De afvaart is om 13.30 uur.  

De doelgroep voor deze dag is 55+ uit Zoutkamp. U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen 

naar info@pinksteren-zoutkamp.nl of door te bellen naar 0652398677. 

 

Hopelijk tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Vlaggetjesdag  

 

 

 
 

 

mailto:info@pinksteren-zoutkamp.nl
https://maps.google.com/?q=Reitdiepskade+19&entry=gmail&source=g
mailto:info@pinksteren-zoutkamp.nl


  

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”  TE  ZOUTKAMP 

OP WOENSDAG 4 APRIL 2018 IN GEBOUW  ’T ANKER 

VERBINDINGSWEG 1 TE ZOUTKAMP 

AANVANG 20.00 UUR 

AGENDA: 

1. Opening  

2. Notulen van de vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken 

4. Verslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie mw. I. Visser- Wiersum en mw. B Zwart Koolstra 

6. Benoeming nieuw kascommissielid 

7. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar dhr.  P.M. Postma. Nieuwe kandidaten 

kunnen zich opgeven tot start van de vergadering bij dhr.  P.M. Postma of via 

zoutkamp@fedgron.nl 

8. Pauze 

9. Mededelingen en w.v.t.t.k.  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

Het bestuur: 

Dhr. J.B. Zijlstra (voorzitter) 

Dhr. P.M. Postma (secretaris) tel: 402809 of 06-53127395 

Mevr. S.G. Oortwijn (penningmeester) 

Dhr. J. Mollema 

 

Vriendelijk doch DRINGEND  verzoek aan de leden: 

 

Als er een verandering plaatsvindt in de gegevens of in de gezinssituatie (bijvoorbeeld: 

adreswijziging of geboorte ), WILT U DIT AUB DOORGEVEN AAN DE 

PENNINGMEESTER. Doorgeven kan ook via email op zoutkamp@fedgron.nl.  Vanaf 18 jaar 

dient men zelfstandig lid te zijn. Aanmelden kan ook via dit email adres.  

 

Het bestuur wijst u erop dat indien mensen niet zijn ingeschreven bij onze vereniging er bij 

overlijden ook geen uitbetaling kan plaatsvinden.  Dit geldt dus ook voor de kinderen van de leden 

die niet zijn aangemeld! Hierbij alsnog de herhaaldelijke oproep om wijzigingen door te geven. 

 

“Libra dieetadvisering” wordt “Diëtistenpraktijk Marenland” 

Na een aantal jaren gewerkt te hebben voor Libra, ben ik vanaf januari 2018 gestart met mijn eigen 

praktijk.Mijn werkzaamheden blijven dezelfde, wanneer u graag advies wilt over voeding bij b.v. 

maag- en darmklachten, overgewicht, ondergewicht/ondervoeding, diabetes, 

voedselovergevoeligheid, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, etc… , dan bent u van harte 

welkom op één van mijn spreekuren in de huisartspraktijken in Eenrum en Zoutkamp, en bij 

fysiotherapie De Marne in Kloosterburen. Samen gaan we dan kijken naar welke advies het best 

passend is, rekening houdend met persoonlijke voorkeuren.  

Mijn nieuwe contactgegevens zijn: 

Tel: 06-18260245 

e-mail: martje@dietistmarenland.nl 

site: www.dietistmarenland.nl 

 

hartelijke groet, Martje Kok-Datema 

                            

mailto:zoutkamp@fedgron.nl
mailto:zoutkamp@fedgron.nl
mailto:martje@dietistmarenland.nl
http://www.dietistmarenland.nl/


  

Soltkamp Vrouger. 

In mijn vorige stukjes heb ik al aangegeven dat vroeger de dorpelingen elkaar graag bij de vaders 

naam noemden. Bijv.: Wolke van Taame, Piet van Wolke, Jans van Ruurd, Taame van Betto, Eb 

van Joap Tjarks,  en recenter Jan van Bienze. Een hele mooie was natuurlijk Jans van Kloas van 

Duvels Jaanje. Maar behalve dat hadden veel mensen ook gewoon een bijnaam. Schoonzuster 

Dirkje schreef in een kwartiertje een hele rits. op. Hier volgen ze: 

Rieks Kappie, Boersma.      Gerrit Zwienje, de Vries.     Derk Manneke, Visser. 

Marten Sprutter, Visser.       Tabo Slakje, v.d. Veen.       Jan Liereman, van Dijk. 

Joap Zeeman, Postema.        Jaan van zien Moeke.          Enne Kraai, Benes. 

Bonkebult, Eb Knap.             Fokke Poepke, Mulder.      Anje Snijbui. 

Jouke Papat, Bouius.              Jan Blikje, Faber.                Witte Jeud, L. Ozinga. 

Blauwe Maarten, Bakker.     Joap Poeske, Visser.           Joap Snorke, Wiersma. 

Tjisse, Waalke Westra.          Rooie Siepel v.d. Veen       Jelte Beer, van Duinen. 

Jan Oorlog, Stoutmeijer.       Swaarte Miene, Rispens.   Tine Knudde, Hofman. 

Ada en Silla, E Dijkhuis.       Maarten Brandje, Visser.   Kruimeltje, Albert Loonstra. 

Muttie, Alberts vrouw.          Bertus Klokje, Schomaker. Schele Gerda, v.d. Veen. 

Dikke Marie, Boersma.          Rooie Tabo, v.d. Veen.       Jan Pich, Visser. 

Jan Taxi, Huizinga.                Frais Oaltje, Eiso’s opoe.    Piet Rietze, Westra. 

Jobo, Hans Slootl                   Kobbeltje Kop, H.Westra.  Geert Spook, Westra. 

Jan Potkikker, ??.                   Albert Bokje, Buikema.       Kremer batsie boem. 

Anne Sausje, Bakker.             Evert Roen, Frik.                  Dikke Oalie, de Vries. 

Maaike Vrede, Stoutmeijer.  Mooie Nella, van Huis.       Jans Flotje, Smit. 

Marten Tingeling, Jongeling. Lammertje Beh, Loonstra  Piet Zuule, Visser. 

Jelte Knudde, Toxopeus.        Tjark Pork, Visser.                Eb Zeehond, Visser. 

Rieks Knopkaf, Loonstra.       Jan Honderd, Zijlstra.         Willem Half Honderd, Meijer. 

Simon Oeseboes, Groefsema. Geb Oom Brom, Benes    Joap van Ais, Knap. 

Dubbeltjes Zuiker, Brands Sr. (Dat was de over opa van Hendrik Jan). Hij had die bijnaam 

gekregen omdat hij altijd heel waardig naar kantoor liep met de blik strak naar beneden gericht..    

Een paar bijnamen heb ik weggelaten, omdat die wat confronterend over zouden kunnen  komen 

voor de kinderen of kleinkinderen. Over veel van genoemde personen zou iets gezegd kunnen 

worden, maar ik pik er eentje uit: Rieks Knopkaf. Die dankte die naam aan het feit dat hij in plaats 

van zelfgekweekte tabak in de oorlog knopkaf rookte. En hij was niet de enige! Knopkaf was een 

restproduct van vlas. In de oorlog verbouwden veel boeren hier vlas voor de productie van linnen. 

De boerenarbeiders moesten dan in de winter voor een paar luizige guldens per dag in de koude, 

donkere boerenschuren dat vlas over een hekel halen. Ze sloegen de schoven dan op een soort mes, 

waardoor het kaf eruit ging. Het was daardoor ook nog vaak stoffig in die schuren. Hartstikke 

ongezond. Met mijn vader die molenaar was en bij de boeren langs moest, gingen we als kind 

regelmatig met hem mee. We kwamen een keer uit zulk een schuur (boer Wieringa; nu van 

Klooster) toen mijn vader een keer tegen mij zei: ‘’Dit  is een soort hel, Hendrik’’! Dit maakte veel 

indruk op mij, want over de hel (oei, oei) hoorde je in de kerk allerlei vreselijke dingen. Na de 

oorlog moest Rieks, zoals veel jonge mensen, naar Indië om daar zogenaamd orde op zaken te 

stellen. Volgens geruchten zou hij hebben gediend in het regiment van de beruchte kapitein 

Raymond Westerling. Die voerde als een soort War Lord op Sulawesi (toen Celebes) een soort 

schrikbewind, waarbij hij mensen standrechtelijk executeerde. Rieks heeft hierover nooit iets willen 

zeggen. Het zou dus waar kunnen zijn. Op mijn vorig stukje heb ik zoals altijd enkele reacties 

gehad. Een kwam van Jan Oostindien uit Leens (zoon van Roelf). Die vertelde dat hij in gedachten 

nog commies Vellinga bij zijn vader in de papieren ziet snuffelen. Misschien was er wel wat te 

halen, want Roelf Oostindien heeft me zelf wel eens verteld dat de Eerste Wereldoorlog 

(1914/1918) een gouden tijd voor de visserij was geweest en dat ook er ook in de Tweede 

Wereldoorlog (40/45) goed geld te verdienen was. Als men tenminste genoeg gasolie kon krijgen. 

In het begin van de oorlog waren de Duitsers nl. bang dat de vissers naar Engeland zouden varen en 



  

tegen het eind van de oorlog was er bijna geen olie meer beschikbaar. Verder vertelde Jan dat hij 

zich ook nog goed het verdrinking geval van Jan Bolt (oudste broer van Gilles) kon herinneren 

(plm. 1952). Hij was met een paar jongens net onder Zudemoa’s klap door  geschaatst toen het 

gebeurde. Ze zaten in Ulrum bij Woader Oaltje (kroegbazin die op de hoek van de Trekweg woonde 

en waar ‘bat oet was’ ) een kop chocolade  of anijs melk te drinken toen bekend werd dat Jan Bolt 

bij de klap in een wak was geschaatst en verdronken.  Jan Oostindien was toen zo bang geworden 

dat hij helemaal over land naar huis is gelopen. En van mijn broer Ies hoorde ik dat hij aan het 

schaatsen was ‘op  vlakte’ ( achter keelns en achter poaltjes) toen het gebeurde. Het was daar toen 

erg druk, maar bij het bekend worden van de dood van Jan Bolt liep ook de hele vlakte leeg en ging 

iedereen verbijsterd naar huis. Toen het ongeluk gebeurde was Jan daar met zijn vriend Willem 

Meijer (diens vader was eerste arbeider op Panser). Willem heeft nog geprobeerd om Jan te redden 

maar hij kon er niet dicht genoeg bij komen. Achteraf werd gezegd dat Willem zijn jas had moeten 

uittrekken om die dan toe te gooien. In het koude water maak je echter weinig kans. Een keer ben ik 

zelf bij het watermolentje van Matthijs tot mijn borst in het koude water beland. Gelukkig was het 

dicht bij de wal en kon ik mij aan wat oude planten omhoog hijsen. Maar wat is dat verschrikkelijk 

koud. In eerste instantie verstijf je helemaal. Toen ik op de kant stond dacht ik doorgaan of naar 

huis. Maar thuis zou mijn vrouw vermoedelijk zeggen:’ ‘k Heb t altied al zegd. Doe nimst te veel 

risiko.’’. Daarom ben ik maar door geschaatst en het viel mee. Mijn trainingsbroek bevroor al snel, 

zodat de warmte in de broek bleef. Heb toen gewoon het normale rondje Strobos gedaan. Er werd 

ons trouwens altijd voorgehouden dat wanneer je in een wak mocht schaatsen je altijd naar de 

donkere plek in het water moest zwemmen. Onder water ziet het ijs er als licht uit en het wak als 

donker. Zo heeft Jannie Toxopeus een keer zijn leven gered toen hij op het Reitdiep in een wak 

schaatste en de tegenwoordigheid van geest had gehad om naar de donkere plek te zwemmen. 

Wonder boven wonder hebben zijn maten hem toen uit het wak kunnen halen. Een andere reactie 

kreeg ik van Johan Rispens. Die woont namelijk in het huis waar de familie Vellinga in de oorlog 

woonde. Toen ongeveer 23 jaar geleden Johans oudste dochter werd geboren kreeg hij een envelop 

met 10 gulden en de gelukwensen in de bus. De afzender had de advertentie in de Hoogelandster 

gelezen en omschreef zichzelf als een vroegere bewoonster van het pand. Bij het lezen van mijn 

stukje herinnerde Johan  zich dit feit en dacht nu dat het van mevr. Kadijk (de dochter van Vellinga) 

was gekomen. Bij navraag bleek dit echter om een zuster van mevr. Kadijk te gaan die in Leens 

woont en destijds geboortekaartjes verzamelde. Toevallige feitjes komen zo boven tafel. Tenslotte 

nog een opmerking over het spoorterrein. Het was daar niemandsland. Dus als jeugd wisten we daar 

wel raad mee. Hetgeen we daar ook ieder voorjaar deden was ‘waalje brannen’ . Zodra na de winter 

de boel begon op te drogen staken we het riet dat in de spoorsloot stond in de brand. Dat waren 

vaak leuke brandjes. Trouwens boeren deden dat in die tijd zelf ook wel. De slootkanten 

schoonbranden. Zal allemaal wel niet meer mogen (CO 2 enzo)  maar wij hadden een hoop lol. Als 

we dan thuiskwamen zei onze moeder: ‘Hem je de boul weer in de fik stoken’?. Onze kleren 

stonken er nog weken naar. Nu hadden we trouwens in die tijd allemaal 3 paar kleren. Hoe 

armoedig de situatie ook was. Zondagse kleren (en die kwamen ook echt alleen op zondag of andere 

feestdagen aan), schoolkleren en speulkleren. Het  laatste bestond meestal ook uit een oude broek 

die 100 x was hersteld. Allemaal lappen erop en vaak ook gaten. Nu was dat laatste (gaten) 

natuurlijk toen een teken van armoe, maar tegenwoordig is het super hip om een dure spijkerbroek 

te dragen met gaten erin en lappen erop. Raar volk zijn we toch eigenlijk! Nog een opmerking over 

het in de fik steken. Nadat mijn moeder was overleden vloog mijn vader regelmatig met ‘Wij 

komen’ naar de Verenigde Staten om mijn broer Jan en zijn gezin te bezoeken. (‘ Wij komen’ was 

een vereniging van mensen met familie in de USA of Canada die dan een heel vliegtuig afhuurde). 

In het begin mocht je aan boord van  vliegtuigen nog roken. Achterin stonden dan vaak wat 

passagiers te roken met soms ook een stewardess erbij. Mijn vader stapte ook een keer uit zijn stoel, 

liep naar achteren en begon zijn pijp op te steken, waarop een stewardess zei: ‘’Meneer, u mag hier 

geen pijp roken; wel een sigaret’’. Waarop mijn vader zei: ‘’Luister eens, wichje, ik ben 20 jaar 

commandant van de vrijwillige brandweer in Zoutkamp geweest. Denk je nu echt dat ik hier de boel 

in de fik zal steken?’’. Onvoorstelbaar in deze tijd! In die tijd had je bijvoorbeeld een 



  

sigarettenmerk dat heette dokter Dushkind. Er stond voorop het pakje een knappe man met een 

witte doktersjas aan en die prees de sigaret als gezond aan. Trouwens de hele werkplaats van Rinus 

Dorst lag vol me lege pakjes Miss Blanche. Daarop stond een knappe amazone. Ook reclame maken 

voor het merk. Ik vraag met trouwens af hoe het is afgelopen met die knappe dokter Dushkind en 

Miss Blanche. Van de cowboys die op de pakjes Marlboro hebben gestaan is bekend dat ze alle 3 

aan longkanker zijn gestorven. Nog een slotopmerking over mijn vader. Toen ik hem een keer 

vroeg of het niet zou zijn om wat te minderen met roken (het eerste wat hij s ’morgens deed was de 

pijp aansteken et ’s avonds was het doven van de pijp ook de laatste handeling. En als hij naar de 

kerk ging klopte hij de pijp bij de deur leeg, legde de pijp voor op de bank en vulde hem alweer als 

hij uit de kerk liep). Mijn vaders antwoord was: ‘’Gerookt spek is langer houdbaar dan gewoon 

spek’’. Tja, breng daar maar eens iets tegen in. Het is blijkbaar niet erfelijk, want niemand van mijn 

broers of zussen rookt. Maar, eerlijk is eerlijk, hoe gevaarlijk en slecht roken is was in die tijd 

natuurlijk ook nog niet bekend. In veel huizen hingen destijds spreuken als: ‘’Een tevreden roker is 

geen onruststoker’’. En in kerkelijke huizen hing dan ook nog vaak: ‘’Het begin der wijsheid is de 

vreze des Heeren’’. Merkwaardige combinatie. Echt totaal andere tijden! 

Zoutkamp, maart 2018. Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) 0653 653 335. 

 

 

 

Rubriek "In the picture" 

 

 

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

aan Leentje Veltrop. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

 

Naam: Leentje Veltrop 

Geboren op: lang geleden te: Groningen 

Woonachtig in Zoutkamp sinds: 1980 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: met de auto 

De inwoners kennen mij van: het dorp 

Familie in Zoutkamp en wie: ja, kinderen en kleinkinderen 

Karaktereigenschappen: sociaal, eigenwijs en direct 

Beroep en wat houd dit precies in: verzorgende/groepsleider 

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: de dijk achter het spookbos, met uitzicht op het 

Reitdiep, het is iedere dag weer anders. 

Bewondering voor: alle vrijwilligers in Zoutkamp die het dorp levend houden. 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: er zijn veel mooie herinneringen. 

Over 10 jaar doe ik: dat weet je nooit, maar ik hoop nog heel actief bezig te zijn. 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: de mooie omgeving en 

wandelmogelijkheden. 

Mooiste moment in je leven: de geboorte van mijn kinderen en kleinkinderen. 

Grootste wens: het winnen van de staatsloterij lijkt me wel wat. 

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

wandelpaden rond het dorp, zodat je ook in de herfst en winter met droge voeten thuis komt. 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Marloes Buikema 
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Berichtje van Stichting Welzijn Ouderen van Zoutkamp. 

Het bestuur van S.W.Ouderen heeft weer vergaderd. U kunt alvast de datums vastleggen als u 

naar  TUINLAND wilt(dinsdag 27  november 2018). Ook is het bedoeling dat we dit jaar 

naar  PADDEPOEL (dinsdag 18 september 2018) gaan. Voor de liefhebber om te winkelen . 

En bij genoeg deelname gaan we naar Groningen voor een rondvaart. (12 juni 2018) 

 

Wilt u dat St. Welzijn Ouderen blijft bestaan? Vertrek van een bestuurslid  en wat de leeftijd van 

een paar bestuursleden betreft , zoekt het bestuur jongere  bestuursleden, die ons willen opvolgen. 

Het zou toch ontzettend jammer zijn, dat De Stichting Welzijn Ouderen moet ophouden te 

bestaan.   Hierbij  een verzoek. Denk er eens over na om in het bestuur te gaan. 

Echt, het is heus niet elke week vergaderen. Wat zou het fijn zijn, dat we toch de reisjes kunnen 

regelen. We maken heel veel mensen blij hiermee. Zo vaak ga je niet meer weg, vooral als 

je nooit uit huis komt. 

Inl. bij Baukje Zwart (tel 401590) of Trijn Zijlstra  (tel. 402153)  

DENK ER EEN OVER NA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 



  

Speeltuinnieuws 

Hallo allemaal, een berichtje over de stand van zaken in de speeltuin. 9 & 10 maart ll. was het 

NLdoet. Omdat de gemeente de grote bomen zou kappen hebben we uit veiligheidsoverwegingen 

op de vrijdag geen actiedag met de kinderen van de basisschool gedaan. De zaterdag hebben we de 

hekken tussen zeester en de speeltuin verwijdert zodat de hoge bomen in de daaropvolgende week 

gekapt konden worden. Verder hebben we een twisterbaan en hinkelpad op stoeptegels geschilderd. 

Deze worden t.z.t in de nieuwe speeltuin geplaatst. De kabelbaan is tijdelijk buiten gebruik. Door 

deze zaken hebben we besloten geen paasviering in de speeltuin te organiseren. 

Zoals u misschien weet vind er een grondruil met Zeester plaats (zie foto). De huidige driehoek 

voor de kantine plus het voetpad en een deel van de oude speeltuin. Links naast de pannakooi is nog 

een stuk grond. De wens is om hier een buitensportlocatie te creëren. Dit houd in: fitnesstoestellen 

waarop men met eigen kracht traint ( er hangen dus geen gewichten aan) en calisthenics toestellen.  

Deze toestellen zijn voor iedereen 

beschikbaar. Een van de uit te werken 

wensen is een trainingsprogramma i.s.m. 

Sportdorp. Wilt u meer weten over dit 

gedeelte voor volwassenen of zou u willen 

helpen met de ontwikkeling en realisatie 

hiervan dan horen we dat graag. U kunt ons 

bereiken via 

speeltuinderegenboog@gmail.com 

We hebben een prachtig plan laten tekenen 

voor beide locaties. Deze hopen we 

binnenkort online te zetten zodat deze voor 

een ieder in te zien is. We focussen ons 

eerst op de speeltuin en gaan met de 

kinderen in overleg wat zij erin zouden 

willen hebben. Dit doen we binnenkort op 

school. Met de ouders van de allerjongste kinderen is al een overleg geweest op de peuterspeelzaal. 

Dank voor uw input. We hebben hierdoor weer wat wensen aan de tekenaar over kunnen brengen.  

Helaas is de uitslag van onze aanvraag bij de NCG uitgesteld tot begin april. Deze aanvraag is 

ongeveer een kwart deel van de begroting en noodzakelijk om andere verstrekkers over de streep te 

trekken. Beide plannen kennen een forse begroting. En kunnen alleen door 

fondsenwerving en subsidieaanvraag voltooid worden. Door steun van Loket 

leefbaarheid van de gemeente kunnen we iemand inhuren die de fondsen gaat 

aanvragen. Het blijft dus voorlopig onzeker. Toch gaan we op volle kracht door!  

 

 

Gevraagd: 

Volleybaltrainer/-ster 

Voor ons wedstrijdteam damesvolleybal zijn wij op zoek naar een enthousiaste trainer of trainster. 

Vereniging :  Sportvereniging Eenrum 

Adres : sporthal, J.J. Willingestraat 7 

Website :  www.sveenrum.nl 

Wanneer :  z.s.m. of m.i.v. seizoen 2018/19 

Trainings- en wedstrijdavond : maandag 

 

Kent u iemand of heeft u zelf de nodige ervaring neem dan contact op met Martha Heslinga 

06-29325381 of sveenrum@gmail.com  

(tevens contactgegevens voor verdere informatie) 

 

 

http://www.sveenrum.nl/
mailto:sveenrum@gmail.com


  

Nieuws van Zonnebloem de Marne 

In de vorige editie van De Schudzeef heeft u een artikel kunnen lezen over De Zonnebloem afdeling 

De Marne, helaas is gebleken dat in het redactioneel stuk een verkeerd telefoonnummer stond zodat 

u, als mogelijk nieuwe gast ons niet heeft kunnen bereiken. Dit is dan ook de reden van een nieuw 

artikel in deze uitgave. Er is echter wel een vrijwilliger uit Zoutkamp die zich heeft aangemeld. 

Hielkje Hoeksema  is nu onze contactpersoon in Zoutkamp. Wij zijn nu nog dringend op zoek naar 

een secretaris. 

 

De toneelmiddag in Vierhuizen is ondertussen geweest, het was een hilarisch toneelstuk in het 

Gronings, echter ook prima te volgen voor de aanwezigen die niet tot nauwelijks Gronings spreken 

of verstaan. De acteurs zijn na afloop nog in de zaal geweest en ons is ter ore gekomen dat de 

acteurs allen van mening waren dat wij, voornamelijk Zonnebloemgasten, een leuk en motiverend 

publiek waren. Er werd gelachen over de rollen die de acteurs met verve neergezet hebben. Het is 

echt voor herhaling vatbaar. 

 

Niet alleen dit toneelstuk is iets dat voor en door de Zonnebloem georganiseerd is/wordt. Zo is er 

nog een uitje naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, een winkelmiddag, een bootreisje etc., etc. 

Ook kan de Zonnebloem ingeschakeld worden door gasten die bezoek willen hebben of die 

misschien eens een uitje willen hebben maar door omstandigheden deze mogelijkheid niet hebben. 

 

Heeft u behoefte om gezamenlijke uitstapjes te maken met de Zonnebloem  of alleen een bezoekje 

kunt u zich melden als gast.  Aanmeldingen kunt u doen bij Mevrouw B. (Bouktje) Bottema te 

Kloosterburen, zij is te bereiken via mailadres hbbottema@home.nl of via het telefoonnummer: 

0595-481683 of 06-12622300.  Hoe meer gasten, hoe gezelliger het gaat worden!!  

 

De Zonnebloem afd. de Marne 

 

Oproep 

Bent u een kunstenaar in de breedste zin van het woord en  

lijkt het u leuk om te exposeren, geef u dan op voor een tentoonstelling  

in de “Oude Kerk” van Zoutkamp. 

Schilderen, beeldhouwen, kleien, borduren, houtsnijden, fotografie,  enz., 

Alles is welkom. 

Datum en nader nieuws volgen nog bij genoeg deelname. 

 

U kunt zich opgeven via: 

Telefoonnummer: 06-45 884 185 

Email: info@oudekerkzoutkamp.nl 

 

Nieuws van het Visserijmuseum Zoutkamp 

Op zondag 1 april gaan de deuren van het Visserijmuseum weer open voor het publiek.  

Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) is het nieuwe seizoen gestart op maandag 26 maart. 

 

Expositie 'ZK 600' 

Een expositie over de wording en de geschiedenis van Zoutkamp van 1418 tot 2018. De  

eerste akte waarin Zoutkamp wordt vermeld, stamt uit 1418 onder de naam Soltcampum.  

In 600 jaar van militair strategisch punt tot vesting en schans, uitgegroeid tot één van de bekendste 

vissersplaatsen in het Noorden. De rijke historie van het dynamische dorp Zoutkamp, gelegen aan 

de voormalige Lauwerszee, wordt getoond aan de hand van kaarten, oude foto’s en filmbeelden. De 

expositie is te bezichtigen van 7 april t/m 31 oktober 2018.  

 

 

mailto:hbbottema@home.nl


  

Museumweekend: 14 en 15 april 

Tijdens het Museumweekend geldt een gereduceerde entreeprijs. Bovendien organiseert het 

Visserijmuseum diverse activiteiten, namelijk: 

 

• demonstratie garnalen pellen 

zaterdag 14 en zondag 15 april van 13.00 tot 16.00 uur 

• rondleiding in het museum 

zaterdag 14 en zondag 15 april van 14.00 tot 14.45 uur 

• vaartochtjes van ca. 20 minuten met de garnalensloep ZK 31 Neptunus 

zaterdag 14 en zondag 15 april van 12.00 tot 16.00 uur. 

Op zaterdag 14 en zondag 15 april gelden aangepaste openingstijden. Het museum is dan geopend 

van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom! 

 

Zeehondentochten naar de Engelsmanplaat 

In 2018 organiseert het Visserijmuseum unieke dagtochten naar de Engelsmanplaat met de 

historische garnalenkotter ZK 4 Albatros. De bemanning vertelt onder andere over het Nationaal 

Park Lauwersmeer, de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en de geschiedenis  

van de garnalenvisserij. Onderweg naar de Engelsmanplaat (gelegen tussen Ameland en 

Schiermonnikoog) gaat u zeehonden kijken. Er is gelegenheid om van boord te gaan en op  

de plaat te lopen (mits de omstandigheden dit toelaten). Op de terugreis kunt u genieten van een 

gebakken visje. Tijdstip: van 9.00 tot 16.00 uur. 

 

Vaarschema: 

donderdag  10   mei  (Hemelvaartsdag)  zondag  22   juli 

zaterdag    9   juni  dinsdag    7   augustus 

zaterdag  23   juni  dinsdag  21   augustus 

zondag     8   juli  (uitverkocht) 

 

Nadere informatie en aanmeldingen via telefoonnummer 06-39349874 of per e-mail: 

pr@visserijmuseum.com 

 

 

Beurtvaart Zoutkamp - Groningen v.v. 

In 2018 organiseert het Visserijmuseum i.s.m. het Noordelijk Scheepvaartmuseum en Het 

Groninger Landschap 12 mooie dagtochten over het Reitdiep waarin cultuur, historie en natuur 

worden gecombineerd. Op zaterdag vertrekt de Beurtvaart in Zoutkamp, op zondag  

in Groningen. Bij het idyllische Café Hammingh staat een smakelijke lunch voor u klaar. 

 

Vaarschema:  

 

zaterdag        26     mei   zondag        27     mei 

zaterdag        30     juni   zondag          1     juli 

zaterdag        14     juli   zondag        15     juli 

zaterdag          4     augustus   zondag          5     augustus 

zaterdag          1     september   zondag          2     september 

zaterdag        22     september   zondag        23     september 

 

Nadere informatie en aanmeldingen via telefoonnummer 050-3122202 of per e-mail: 

j.zoethout@noordelijkscheepvaartmuseum.nl 

mailto:j.zoethout@noordelijkscheepvaartmuseum.nl


  

Landgoed Verhildersum in Leens zoekt vrijwilligers 

Op het landgoed is het goed toeven. Het zonnetje schijnt en het land ligt er prachtig bij. 

In de museumboerderij wordt alles klaar gezet om de bezoekers te ontvangen. Het arbeidershuisje 

wordt geopend en de vlag gehesen. Ook op de borg en het Koetshuis met de museumwinkel en 

expositie wordt alles klaargemaakt voor de eerste bezoekers.Veel vrijwilligers werken hier al 

meerdere jaren. Ze blijven omdat het zo’n fijne plek is. Het is gezellig. Het contact met de collega’s 

en het publiek dat overal vandaan komt is leuk en interessant. Je hoort mooie verhalen en je kunt 

vertellen over het landgoed en onze omgeving. 

 

Tijdens het seizoen, dat loopt van april tot en met oktober, werkt Willemien een dag in de week 

achter de balie in het Koetshuis, Janneke werkt om de week een hele dag als gastvrouw in de borg 

en Bertus is er elke dinsdagmorgen om de balie van de Museumboerderij te bemensen.  Zo heeft 

iedereen zijn eigen dag en voorkeur voor locatie. 

 

Veel vrijwilligers zijn er het hele jaar  want registreren en onderhoud is niet seizoensgebonden. Ze 

komen wekelijks bij elkaar. Drinken eerst een kop koffie met elkaar en praten wat bij. En dan gaan 

ze aan het werk. Er zit hier heel wat kennis bij elkaar en nieuwe vrijwilligers brengen nieuwe kennis 

en leren weer van de oude vrijwilligers. Tijdens het seizoen dat loopt van april tot en met oktober 

zijn er gemiddeld wekelijks zo’n 40 vrijwilligers aan het werk.  

 

Vrijwilligers coördinator, Petra Klooster, verteld: “Van vrijwilligers hoor ik dat ze het gezellig 

vinden hier. Het contact met de collega’s, de uitjes, de Historische Dagen, de jaarlijkse 

vrijwilligersavond.Als je een tijdje niet geweest bent dan mis je het. Gelukkig begint dan op 30  

maart het seizoen weer!”Er zijn vrijwilligers die het verkeer regelen bij evenementen, er is een 

boomgaardgroep, rondleiders, mensen die helpen bij de voorbereidingen van evenementen, iemand 

die het stuk land beheert waar oude gewassen geteeld worden, mensen die het vee verzorgen, de 

tuin bij het arbeidershuisje verzorgen, schoonmaken, teveel om op te noemen.  

 

De dames van de textielwerkgroep zorgen voor het behoud van de kledingcollectie. Ze zijn 

betrokken bij de tentoonstellingen en zorgen voor de kleding van de vrijwilligers tijdens de 

Historische Dagen. Tijdens deze dagen lopen er zo’n 150 vrijwilligers rond.De kinderwerkgroep is 

dan ook actief. Zij organiseren altijd leuke activiteiten voor kinderen zoals knutselen of broodjes 

bakken boven een vuurtje. Dit doen ze niet alleen tijdens de Historische Dagen, maar ook tijdens de 

Oktobermaand Kindermaand. Ze hebben zelfs een heel weekend, het Kinderweekend, in juli, zo 

leuk is het! Dan kun je bijvoorbeeld cupcakes versieren en thee drinken in de borgtuin. Een uniek 

plekje in de zomer. 

 

Wat ook leuk is zijn de rondleidingen speciaal voor kinderen van groep 3 en 4. Zij komen elk jaar 

met hun klas langs en worden door Marie, het dienstmeisje rondgeleid. De rondleidster doet dan 

alsof ze in het jaar 1850 leeft en verteld wat ze als meisje uit het arbeidersgezin allemaal moet doen 

en hoe Edzard, de jongen van de borg, leeft. 

 

Vrijwilligers krijgen voor hun inzet veel waardering. Een vrijwilligerspas die toegang geeft tot het 

hele landgoed. 

Koffie, thee  of een soepje is gratis tijdens je werkzaamheden. 

En onderzoek heeft uitgewezen: vrijwilligerswerk is goed voor je gezondheid! 

 

Heb je ook zin om een dag of dagdeel per week of per twee week in de borg, koetshuis of 

museumboerderij bezoekers te ontvangen? Of heb je interesse in de andere werkzaamheden? Er is 

altijd plek voor nieuwe collega vrijwilligers. Neem voor meer informatie  over de verschillende 

mogelijkheden of een kennismakingsgesprek contact op met Petra Klooster. info@verhildersum of 

0595-571430. 


