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Colofon 

 

Redactie 

 

Chantal Oostindiën tel: 401160 Voorzitter 

Ingrid de Graaf tel: 401281 Penningmeester 

Marieke Bos tel: 402353 Secretaris 

Gerard Suelmann tel: 852109 Redactie 

 

Kopieerwerk 

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

 

Eerstvolgende verschijningsdatum is 14 september 2018 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 5 september  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: Chantal Oostindiën, Julianastraat 17, Zoutkamp 

 Ingrid de Graaf, Vissersstraat 8, Zoutkamp  

 Marieke Bos, Dorpsplein 4, Zoutkamp 

 Gerard Suelmann, Churchillweg 40, 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 

 

13 juli   Zoltkamper krougkwis Kegelhuis 

20 juli   Bingo Kegelhuis 

21 juli   Midzomerparty Kegelhuis 

28 t/m 31 augustus Kinderspelweek 

1 september  Zoutkamp beleef(t) het 

 

Voorwoord 

Beste dorpsgenoten, hierbij de 4e editie van 2018.  De vakantie begint langzaam aan te breken voor 

de meesten, de laatste puntjes worden op de i gezet en dan is het tijd voor leuke dingen. Over leuke 

dingen gesproken, zet het in uw agenda: 28 tot en met 31 augustus is de kinderspelweek met dit jaar 

als thema: Soltcamper Circus en op 1 september is het weer tijd voor Zoutkamp beleef(t) het. Zie 

onze agenda voor overige activiteiten. Ook in deze editie kunt u de rede van de Garnalenkoninging 

terug lezen. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en een mooie zomer toe en wij zijn in 

september weer terug. 

 

Bedankje 

Langs deze weg willen wij iedereen van harte bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen 

en bezoekjes die we hebben mogen ontvangen tijdens onze ziekteperiode Dit medeleven heeft ons 

erg goed gedaan. Johannes en Piety Smit 

 

Nieuws van Dorpsbelangen 

Afgelopen dinsdag 3 juli had Vereniging Dorpsbelangen Zoutkamp haar jaarvergadering. De 

opkomst was helaas minimaal, wat erg jammer is gezien het grote aantal lopende en belangrijke 

projecten. 

Tijdens de jaarvergadering hebben we het o.a. gehad over de voortgang van het plan rondom 

verbetering van het dijkgebied, de plannen van het Waterschap met de Hunsingosluis, de krapte in 

de woningmarkt en de dorpsvisie. 

 

We willen de aanwezige leden bedanken voor hun komst en de constructieve bijdrage aan de avond. 

 

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 € 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 

 

 

Prijzen vlaggetjesdag 

Koninginneschip : ZK20 Waalke Smit 

2e prijs : ZK92 Michiel Broere 

3e prijs : ZK47 Robin Bouma 

Machinekamer : ZK10 John Lukkien  

 

 

 

 

 

 

 



  

De 59e Vlaggetjesdag 

Op verzoek van het Vlaggetjesdag Comité heb ik een stukje geschreven over de eerste 

Vlaggetjesdag. ( Freya Noest heeft deze informatie gebruikt voor haar performance). Hierbij het 

complete artikeltje.                            

 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog (1940/1945) werd de garnalenvloot van Zoutkamp 

gedecimeerd. Een paar schepen waren verloren gegaan met het bombardement op de binnenhaven 

door de Tommies. En in het laatste oorlogsjaar vorderden de Duitsers alle betere schepen en die 

werden via Delfzijl naar die Heimat gestuurd. Van heinde en verre moest men later die schepen  

terughalen. Vaak gehavend en verbouwd. Al met al duurde het zeker 5 jaar voordat de vloot weer 

wat op peil was. Bovendien was het een zeer arme tijd. Men viste op bushels (drogerijgarnalen voor 

veevoeder) en een kleine hoeveelheid consumptiegarnalen tegen tamelijk lage prijzen ( rond fl. 0,50 

per kg). Maar na plm. 1955 begon het alles toch wat beter te gaan. De besommingen van de vissers 

trokken langzamerhand wat aan. De kleine 1 persoons vissersbootjes verdwenen en men kocht vaak 

een oud vrachtbootje dat werd omgebouwd. Al met al voelde men aan dat er betere tijden in 

aantocht waren. Allerlei nieuwe initiatieven kwamen er tot stand. En in de persoon van de 

toenmalige huisarts dokter Que had het dorp iemand in hun midden die probeerde het dorp op te 

stuwen in de vaart der volkeren. Zo werd op zijn initiatief de muziekvereniging ‘Vocalinto’ op 

gericht en met de vissers kwam hij tot het initiatief om in navolging van Scheveningen met de 

maatjes, een Vlaggetjesdag voor de garnalen vissers te organiseren. Om daarmee de garnalen 

visserij wat meer in de picture te krijgen. En zowaar in 1959 vond de eerst Vlaggetjesdag plaats. 

Het hele dorp deed mee. Alles werd gerund door vrijwilligers. En het feest was alleen op Tweede 

Pinksterdag na 11 u (als de kerkdienst in de Ger. kerk op die dag was afgelopen). Tegen de oude 

visafslag werd een podium opgericht met daarop alle hotemetoten . Er werden prijzen uitgereikt en 

Fanny Que (de dochter van) overhandigde aan Lauke Bolt (de eerste garnalenkoningin) een bos 

bloemen. Daarna sprak Lauke de aanwezigen toe en de  aanhef was: ‘Vissers van Zoutkamp en Gij 

allen die met de visserij van doen hebben’. Het waren korte redes in het begin en het ging al snel 

ieder jaar over de dreigende afsluiting van de Lauwerszee. De voorzitter van Hulp in Nood (Andries 

Postma) kreeg ook altijd het woord en hij begon dan met ‘Maojesteit…Hij zei niet Majesteit, maar 

iets wat meer op mooiesteit leek en dan zeer langgetrokken: Mmmoaoaosoajesteit. Andries zag 

trouwens altijd donkere wolken. Of het ging over de te lage prijzen, of over het ziftsel (toen ook al) 

of olieprijzen of dreigende sluiting van de Lauwerszee. Het was altijd wat met Andries. Tenslotte 

sprak ook burgmeester Faber de vissers nog eens toe. In die eerste jaren was het trouwens gebruik 

dat de garnalen koningin meerdere jaren meeging. Lauke heeft het een jaar of 4 gedaan en toe nam 

haar schoonzuster, Alie Postma (nu Bolt-Postma), het stokje over. Nu is het al jaren gebruik dat er 

ieder jaar een verse koningin komt en dat is nog vaak een hele klus. Wat de redes van de koningin 

betreft die worden –met input van de vissers -geschreven door gastschrijvers. Het valt namelijk niet 

mee om ieder jaar iets nieuws te verzinnen. Na dokter Que zie je in de redes van de koninginnen de 

hand van dhr. Heidema. Daarna Hendrik Nienhuis een lange tijd, gevolgd door Mark Nijhof die een 

meer wetenschappelijke benadering verkoos. Wat saaier misschien, maar wel leerzaam. De laatste 

jaren hoor je overduidelijk de invloed van Johan Rispens en de Rousant op de troonredes. Zo komt 

iedereen aan bod die iets met de visserij van doen heeft. Ingewijden horen trouwens duidelijk een 

bepaalde boodschap in die redes doorklinken. Alleen de eerst redes, geschreven door dokter Que, 

waren 100% neutraal. Inmiddels zijn we toe aan de 59e editie van de Vlaggetjesdag. De visserij en 

Zoutkamp worden er door op de kaart gezet, maar  het idealisme van het begin is wel wat 

weggeëbd. Alles is nu veel commerciëler. En het feest duurt ook maar liefst 4dagen. Die eerst keren 

was het alleen op maandagmiddag en stond ’s zondags zelfs de kermis stil. Lekker rustig toch wel. 

En vergeet de digitale revolutie niet die inmiddels heeft plaatsgevonden. De foto’s vliegen de hele 

wereld rond en op de webcam kan men wereldwijd de dag meebeleven. In die vijftiger jaren hadden 

de vissers trouwens ook nog helemaal geen communicatie aan boord. Als ze elkaar tegenkwamen 

gaf het aantal geopende vuisten aan hoeveel bushels men in een trek had gehad. Daarna  kwam in 

de jaren zestig  het ‘bakje’ in zwang en hoorde je de vissers de hele dag ‘over’ roepen. Kortom, een 



  

wereld van verandering maar laten we tenslotte de wens uitspreken dat de traditie van 

Vlaggetjesdag nog lang mag blijven bestaan. 

 

Tenslotte nog eens de loftrompet over dokter Que gestoken. Hij was een Chinees die op Ambon 

was geboren en zijn volle naam was Kong Hong Que.  Toch wel bijzonder dat zo iemand zo geliefd 

werd in een gesloten dorp als Zoutkamp toen nog was. De enige Chinezen waarvan de Zoutkampers 

toen hadden gehoord waren de zogenaamde, straatarme  pinda Chinezen. Die ventten met pinda’s al 

roepende :’Pinda. Pinda. Lekka. Lekka!’. Dokter Que liet ook een zelf huis bouwen (hoek H.J. 

Siccamastraat/Julianastraat). De eerste steen werd gelegd door dochter Fanny. (Er zit nog een 

gevelsteen met haar naam in de voormuur). De Zoutkampers in die tijd smulden van het verhaal dat 

dokter, die een van de 3 auto’s in het dorp bezat (een grote Amerikaanse Chevrolet), soms op 

zondagmiddag naar Amsterdam ging; een wedstrijd van Ajax bijwoonde om vervolgens daar te 

gaan ‘chinezen’ en dan op de zelfde dag terug. Dat was destijds 2 x 3,5 uur, want alle wegen waren 

toentertijd nog twee baan. De Que’s liggen begraven op het oude kerkhof. Het graf is nog steeds 

keurig onderhouden en op de ene steen staat geschreven: 

“Ter herinnering aan ons dokter. 

Dai van 15/10/47 tot 18/10/67 bie ons was. 

Zien leven was helpen en troosten. 

En op de andere steen staat: 

Eindelijk samen. Eindelijk rust.” 

 

Naschrift: 

 

Zoals gemeld uitte Andries Postma altijd zorgen in zijn redes. Speciaal het ziftsel probleem zat hem 

dwars. De clou was natuurlijk dat hij (net als de visserij nu) bang was dat het spul in het normale 

consumenten circuit zou terechtkomen. Die angst was echter overbodig, want in die tijd wilde 

niemand in Nederland ziftsel pellen. Speciaal de Zoutkampers waren erg zinnig over het soort 

garnalen dat ze op tafel kregen.  De garnalen moesten niet te klein zijn, goed gekookt ( zoals 

bijvoorbeeld de ZK 37 van Jaap Frik). In Volendam met de grote katholieke gezinnen was men 

minder kieskeurig. Daar konden ook de wat minder mooie garnalen wel van de schaal ontdaan 

worden ( ‘Ruttekut’ noemden de Puulen, Kokken en Stroeken dat spul) .Maar als Lukke Bol, samen 

met mijn broer Jan, of met Be Abbas, dat kleine spul in Zoutkamp aan de man probeerde te brengen 

zeiden de dames hier zoets als: ‘’Vreet dai rotzoo zulf moar op” .Vandaag aan de dag is dit anders, 

want in Marokko kan alles gepeld worden. Maar Andries had wel een punt, want dat ziftsel ging 

inderdaad niet in de veevoer. Wat was wel het geval? Koper Koert Sterkenburg (de vader en opa 

van) kocht vaak de doorgedraaide garnalen op (dat doordraaien gebeurde toen soms op grote schaal) 

en liet dit spul drogen bij zijn zwager Errit de Vries, waarna ze gedroogd en al naar de maalderij 

van mijn vader op het Molendijkje gingen. Mijn vader en Koert hadden namelijk een machine 

ontwikkeld die gedroogde garnalen kon pellen. Het waren snel ronddraaiende borstel die de doppen 

er af sloegen. Vervolgens gingen de gepelde garnalen over een waaier om de resterende stukjes 

eruit te halen. Koert verkocht dit spul aan Ouwehand uit Katwijk (de firma die nu onder Parlevliet 

en v.d. Plas valt, de huidige eigenaars van Heiploeg). Ouwehand verkocht het spul aan Conimex, 

die het gebruikte in de bereiding van Indische rijsttafels.  Na een aantal jaren deze business gedaan 

te hebben werden de mensen bij Heiploeg ook wakker. Ook zij wilden deze handel graag tot zich 

trekken. Koert wilde wel weer eens iets anders en verkocht op een gegeven moment de business aan 

Heiploeg. Mijn vader zei toen: ’Dit zal bie mie wel nait zo lang duren, want dai luu willen alles zulf 

in hand holden’ En ja hoor, na een tijdje kwam of Henricus Heidema of Rienk v.d. Ploeg bij hem 

om uit te leggen dat het beter was dat ze dit zelf deden. En of zij de machine konden kopen. Mijn 

vader heeft dat toen maar gedaan, maar hij was natuurlijk wel zijn werkloon kwijt. Heiploeg heeft 

daarop deze handel overgenomen en gebruikte ook het ziftsel hiervoor. Het ziftsel werd gedroogd 

door Eb Groefsema (Eb Lovus) en die noemde het ‘kroepoekje’. Als de garnalen gedroogd en 

gepeld waren  kregen verschillende werknemers een zak mee naar huis om de resterende rommel 



  

eruit te zoeken. Dit was lucratiever dan garnalen pellen en daarom was er veel animo bij de 

werknemers om dit te doen. Behalve deze kroepoek garnalen voor de Indische rijsttafel maakte Eb 

uit het sap dat uit de koker liep van de pufgarnalen petis udang. ‘Stroopke’ noemde Eb dat spul. Het 

was een soort zwarte stroop met een erg indringende garnalen smaak. Trouwens wie ooit wel eens 

het ‘jitter’ onder uit een garnalenpraam heeft geroken, komt nooit meer voor verrassingen te staan. 

Wat een indringende stank! Als je dat spul uit de praam  moest lenzen ging je bijna over je nek.  Die 

gedroogde garnalen plus het stroopke werden door Rienk v.d. Ploeg aan de markt gebracht. Zo nu 

en dan werd de Mercedes helemaal volgeladen en werd dit spul uitgevent aan de verschillende 

Indische toko’s in Den Haag. Hetgeen  erover bleef ging meestal tegen een gereduceerde prijs naar 

Conimex. Geen slechte handel voor Heiploeg en daarvan probeerde Andries Postma natuurlijk (als 

overbuurman van de pellerij in de Dorpsstraat) ook een slaatje voor zijn vissers mee te pikken. Ik 

geloof niet dat hem dit is gelukt. In de jaren waarin dit speelde (1958/1959) ben ik zelf trouwens bij 

Heiploeg aan de slag gegaan. Tenslotte : we hebben ook een paar keer geprobeerd met 

bovengenoemde machine verse garnalen te pellen. Die kwamen er echter steeds als moes uit. Mijn 

vader trok daaruit de conclusie dat men alleen op een chemische manier garnalen zou kunnen 

pellen. Zijn kleinzoon, en onze zoon, Onno, is al jaren  met mensen van de universiteit van 

Copenhagen  in de weer  om dit proces met enzymen mogelijk te maken . Maar ook nog nooit echt 

goed gelukt. En Mark Nijhof van Heiploeg speelt ook nog steeds met een identieke gedachte. 

Spannend! En je moet vreselijk uitkijken met het uitvinden van pelmachines, want in Duitsland zijn 

er vroeger mensen  door in het gekkenhuis gekomen. Die bleven, dag en nacht, maar uitvinden! En 

ze waren er steeds bijna! Hoeveel ‘uitvinders’ ik wel niet ben tegengekomen in mijn carrière bij 

Heiploeg dat wil je niet weten. De enigen die tot nu toe succes hebben zijn de gebr. Kant.  

P.S. 

Het zou een leuk gebaar zijn om volgend jaar bij de zestigste Vlaggetjesdag ook een bloemenkrans 

op het graf van de Que’s te leggen. Evenals nu steeds bij het monument op de dijk gebeurt. Hendrik 

Nienhuis (0653 653 335) (nienhuis@inn.nl).  

 

 

Rubriek "In the picture" 

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

aan Leonie Roossien. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam: Leonie Roossien 

Geboren op: 25 september 1985 te: Groningen 

Woonachtig in Zoutkamp sinds: december 2005 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: door mijn partner Michiel Groefsema 

De inwoners kennen mij van: Dorp, schoolplein en windkracht 8 

Familie in Zoutkamp en wie: partner, kinderen, zus, zwager en schoonmoeder 

Karaktereigenschappen: gezellig, eigenwijs, zorgzaam en vrolijk 

Beroep en wat houd dit precies in: op het moment geen beroep 

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: haven, vooral in de zomer 

Bewondering voor: mensen in de zorg 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: de feestjes in de kroeg bij Ko en Rita 

Over 10 jaar doe ik: doe ik iets wat ik leuk vind 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: de mensen, de winkels, de gezelligheid en 

dat er zoveel georganiseerd wordt. 

Mooiste moment in je leven: geboorte van mijn kinderen 

Grootste wens: lang en gelukkig leven 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: dat er geen hondenpoep meer op 

de stoepen ligt!!! 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Ties Kerkhof 

 



  

Zoutkamp beleef(t) het 

 
Zaterdag 1 september 2018 

Van 10.00 – 22.00 uur 

 
Uitgebreid programma met muziek en (maritieme) activiteiten in en rond de oude binnenhaven van 

Zoutkamp, o.a.: 
- Garnalenkotters aan de dam    - Straat kunstenaar  

- Garnalen pellen     - Braderie vanaf 10.00 tot 17.00 uur  

- Vis roken en vis bakken     - Klompjes zeilen, 13.00 uur.  

   (12.30 opgave keet naast zk 86) 

- Nettenboeten      - Spelletjes spektakel vanaf 13.30 uur 

- Bezoek het visserijmuseum 

 

                                

In de namiddag en avond gezellige muziek in de haven! 

16.00 – 22.00 KickOff music 

18.00 – 22.00 BARCODE 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Johan Rispens 

Harlingen, juni 2018 

We liggen al een paar week op Harlingen te vissen.  

Om 22.00 uur stappen we in de auto om over Metslawier te rijden, Mark stapt weer in en daar 

gaatie om 23.00 uur rijden we Harlingen binnen. Kees geeft ons ijs en om 0.00 uur gaat de vloot 

naar zee. Bij sommigen staat de klok wat stil en die zijn al vroeg buiten de haven. Na 4 tubs ijs gaan 

we ons afmelden en stomen naar de Blauwe Slenk. Tegen half 2 zetten we uit voor de eerste keer. 

Mooi met laatste vloed naar boven met de HA62, WL2 en WL10. De eerste grote kotters komen 

eraan. Dit is allemaal 40/45 meter en veelal 2000 pk met veel geweld stoomt het bij ons langs op 

weg naar de Noordzee om de consument weer voor een lekker Scholletje te voorzien het komende 

weekend. De eerste keer halen levert 40 kg op. Klein spul, maar dat weet je daar, met de eb, trekken 

we (Vlieree) op. Hier komt het vlootje bij elkaar vanuit de Slenk Inschot en Meep met de eb vist het 

de Storiemelk in. De trekken zijn 1 tot 1,5 uur en variëren van 40-60 kg. In het Storiemelk zijn de 

garnalen knap van stuk, maar ja, met 25 schepen houdt dit niet lang stand. Over de vloed de Meep 

maar in, samen met de Terschellingers, TS2, TS6, TS9 en TS10. Deze vissen nog vanaf het eiland 

af. Eigenlijk een pracht plek voor een visser. Je ligt middenin je visgebied.In de Meep is het 

hetzelfde beeld 40-60 kg, maar wel smerige netten, enfin das deze tijd. ’s Middags over eb maar 

weer de Ree op. ’s Avonds met LW liggen we met ZK10 en WON50, WR226 dwars van Bad 

Hotel. We hadden haald toen op stomen en uitzeten, 3 minuten en hebbes vast al een huis. Giek 

zakken, ander tuig vrij, staart op dol ja en nu terug draaien wat niet wil. Ons oude bootje was 3.60 

m breed en als je dit overkomt moet je allert zijn met de stroom. Gelukkig was het net stil tij 

geweest, giek net boven potdeksel en de cummins in de hoek. Mooi, er kwam gang in en 

gaandeweg konden we met roer 35° aan boord de Ree op, dacht zelf aan een anker, dus de Meep in 

en op 5 meter kregen we tuig boven. Helaas niet bijschip. ZW 6 en 24 cm verhoging zegt Brandaris, 

ideaal is anders. We stomen zuid in en gaan droog op de wal staan. We krijgen het tuig tegen schip 

en gaandeweg zien we het anker aan de onderpees, ja met ketting. Dit wordt moeilijk, mes op 

pikhaak en los snijden. Op den duur, het is Hw onderhands zit ie nog beetje vast, nu maar noord in 

en nog niet los vanzelf. Voor de Slenk weer mes er in en ja weg is ie.  

2.20 uur, we stomen door de Slenk en om 3.00 uur zijn we op Terschelling. Touwtje vast, pot bier 

open. Prachtig weer, in t-shirt op de wal aan een frikandell, ja, zo hebben we ook op dit uur hier wel 

eens anders gezeten. Johan van Straten, Lammert Bolt, Eva al met al 7 uur aan de scharrel.  

’s Morgens nieuw net eraan naar de bakker voor brood en moorkop. Ach ja, voor 8 euro per kg kan 

het er wel af (knipoog). We varen weer weg en doen een rondje. Na maandag is het dikste room er 

af en woensdag lossen we 900 kg voor 8 euro. We vissen woensdag tot de avond voor de haven 

waar ze extreem klein zijn. NW 6/7 geeft ie op en om 21.30 uur liggen we op Harlingen. Werk zat 

woensdag.   

 

Lauwersoog, 2 juli 2018 

We zijn de week ervoor samen met de ZK20 van Harlingen gekomen. Hier leeft het ok wat op klein 

uiteraard, maar daar moet het van komen vanzelf. 01.00 uur in de auto door de Westpolder naar 

Lauwersoog. Bij de klinkers bij eendekooi komt het nostalgische even weer boven. 37 Jaar terug 

met Markus en Henk in het Opeltje naar schip over de klinker heen geeft het een apart geluidje, ja 

37 jaar terug. Aan boord ijs er in en een kort trekje op de vlakte. Box genoeg, maar niks in de mand 

30 kg halfwasjes. In het Westgat wordt reeds gebaggerd door de Amazone. Hoop echt dat het gaat 

lukken, immers Lauwersoog kan wel schepen gebruiken. We doen paar trekken buiten 1x vol groen, 

dan weer kwallen. Harlingen was ook niet alles, maar dit schiet ook niet op. ’s Avonds in Huibert 

met ZK17-49-50-8, 40 kg. Bij donker de Westereems maar in, das schoon en voor ¾ zak schraapt 

het wel. Als het even rustig is tussen de boeien van grote schepen doen we trekje. Daar ja, x 8 zak, 

maar ja, dan wordt het al weer dag. Bij de dag gaat het ook nog wel x 3 en 4 zak met hoogwater 

vissen we onder Borkum. Steenig en weer een mat stuk vanzelf. Met de eb weer in de Westereems 

tot aan de verkenner toe. Zo gaat het wat. 



  

Woensdagochtend om 9.15 uur gaan we met eerste vloed stomen naar de Eemshaven. Jan Piel en 

collega staan daar en we lossen 92 zak in de auto van Louw Spijkerman. Na een bakje en een loopje 

ve3rtrekken we weer naar buiten, onder Borkum gaat ie er weer aan. Raimon van TS2 belt, je akner 

is er ook weer. De tonboeier van Terschelling heeft hem opgehaald. Ja, al met al een kleine 1000 

kg, ja 50 meter zware ket dat zat ons dwars. Sikke belt, zit je goed in je stoel. Zekersss. Nou, van de 

3,24 tot 3,33 euro. Zo ja had ik wel gedacht. Das een behoorlijke prijsval 6-7 euro in 3 week tijd en 

dat alleen omdat er schepen zijn die alle zaad meenemen. 4-5 Ton puf word er aan wal zet, en hier 

maakt de handel dankbaar gebruik van. Weet wel, de visser doet het zelf, maar met een msc 

certificaat, een Bog (bedrijfsorganisatiegarnaal) gebeurt dit wel hè. Terwijl wij duizenden kg kleine 

garnaal dood maken, intriest. 10-15 Euro hoeft ook niet, maar dit is ander kan van verhaal. 

Effin, er zijn ergere dinen in het leven. Zoals de kinderen in de grot vol water. We halen voor 50 kg 

en zo laten we hem weer west over gaan. Maat en Pipa vissen bij ons. Maat onze optimist geeft ook 

even gas. We goan failliet oll, ja noit best Maat, grapke mot erbie. Donderdag, nog paar trekjes en 

op huis aan. We zijn met ZK47 en 14 binnen en lossen voor de vrijdagmarkt. 

 

Afslag garnalen: er gaat 617 kg onder de hamer, 3,27 euro. Ach ja, het waren 2 jaren met hoge 

prijzen. Dit went ook wel weer, immers de horeca moet ook wat overhouden aan ons heerlijk 

(duurzaam) product. 

 

JR ZK18 

 

 

Speeltuinnieuws 

Hallo allemaal, weer een berichtje over de stand van zaken in de speeltuin. 

In de week na Pinksteren hebben we de Oranjefondscollecte gelopen met een groep vrijwilligers. 

De totale opbrengst is € 413,24. Dank u voor uw gift. Meer goed nieuws op sponsorgebied want 

Ingeborg Nienhuis organiseert een Zoltkamper Krougkwis in de kegeltuin op 13 juli a.s. en de 

opbrengst komt ten goede aan de te realiseren speel- en beweegtuin. In een volgende editie vertellen 

we u meer over de uitkomst. Wat we graag even met u willen delen is hoe fantastisch we het vinden 

dat mensen het vernieuwingsplan zo ondersteunen en ons tot goed doel bombarderen. Ook Ingeborg 

bedankt dat je de speeltuin tot goed doel koos. Nu we het toch over centen hebben… We mogen 

eindelijk van de daken schreeuwen dat we uit het project Werken aan de dorpen van de NCG € 

45.000,- toegezegd hebben gekregen voor de speel-en beweegtuin. Dankzij dit bedrag komen 

fondsen makkelijker over de brug. De fondsenwerver is inmiddels druk aan de slag met het  

aanschrijven van deze fondsen. In september meer hierover. 

 

 

 

 

 

 



  

Eind juni hebben we met een aantal vrijwilligers het tegelpad tussen de speeltuin en Zeester er uit 

gehaald, de fietsenstalling verwijderd, een noodopslag voor stenen gemaakt en een geïmproviseerde 

fietsenstalling gemaakt bij de entree van sportpark de Toerkamp. We hebben gewacht tot na de 

avondvierdaagse, het BB toernooi en het straten-volleybal met deze werkzaamheden. Binnenkort 

begint de gemeente met het aanleggen van drainage voor beide terreinen. En hopelijk is dan alles op 

tijd netjes voor spelweek. We hopen op uw begrip indien u overlast ervaart bij het aanleggen van de 

drainage. Mocht er iets onoverkomelijks zijn neemt u dan contact met ons op?Wil je ook helpen de 

nieuwe speel en beweegtuin te realiseren neem dan contact op via Facebook, mail naar 

speeltuinderegenboog@gmail.com of meld je bij een van de bestuursleden. Zonder vrijwilligers 

kunnen wij niet en gaat de vernieuwing nog veel langer duren. We zoeken niet alleen mensen om 

actief de schep in de grond te steken maar ook personen die ons kunnen helpen met de uitwerking 

van de plannen van de beweegtuin.  

 

De planning voor de komende maanden: 

- We hopen voor de zomervakantie een definitieve keuze te kunnen maken voor een 

leverancier van de beweegtuin. En aansluitend bij de provincie financiële steun te vragen 

voor de ontwikkeling hiervan.  

- Daarna willen we graag in overleg met u. Wat gaat er gebeuren in die beweegtuin, voor wie 

is het, hoe werkt het, etc. (dit is waar we die vrijwilligers willen inzetten) 

- In het nieuwe schooljaar hopen we de flessenactie voor de speeltuin weer op te pakken en 

gaan we verder met de top 16 toestellijst van de kinderen. 

- Ook komen we weer bij u aan de deur voor de contributie. 

- Rond de herfstvakantie hopen we de ondergronden van de speeltuin klaar te kunnen maken. 

Dit is onder voorbehoud want dit moet uit de diverse fondsen betaald worden. Als er nog 

niet genoeg geld binnen is wordt dit opgeschort.  

- Tja dit is maar een beknopte planning, er is genoeg te doen. We hopen u in de volgende 

editie meer te kunnen vertellen. 

Groet van het bestuur; Bjorn, Esther, Harmen, Lianne en Robert 

 

 

 

             
 

    


