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Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Nieuws uit de speeltuin 

• Sportdorp 

• Zoutkamp beleef(t) het 
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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 

Henderika van der Veen tel: 402402 Redactie  

 

Kopieerwerk 

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

 

Eerstvolgende verschijningsdatum is 9 november 2018 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 31 oktober  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 

 Henderika van der Veen, Margrietstraat 7, 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). 

tel:402402


  

 

Agenda 

15 september  Vogelfestival Lauwersmeer 

18 september  Shoppen in Paddepoel (Welzijn ouderen) 

22 september  Bingo kegelhuis 

06 oktober  Reunie HHC Warffum 

07 oktober  Cabaretduo oude kerk 

19 oktober  Bingo kegelhuis 

20 oktober  Herfstfair kegelhuis 

27 oktober  Tuinland (Welzijn ouderen) 

27 oktober  Bountyhunters kegelhuis 

04 november  Bierproeverij oude kerk 

24 november  Q-music the party kegelhuis 

 

Voorwoord 

Beste lezers, 

De vakantie is achter de rug, de scholen zijn weer begonnen, en alles in het dorp lijkt weer 

gangetjes te hebben na een heerlijke zomer. Tijd voor weer een nieuwe Schudzeef. In deze editie 

kunt u lezen over Zoutkamp beleeft het 2018, maar ook het nieuwe programma van Sportdorp 

Zoutkamp. Al deze initiatieven worden in stand gehouden door vrijwilligers. Vrijwilligers die 

steeds moeilijker te vinden zijn. Zo ook vrijwilligers voor de Schudzeef. We zijn heel blij met 

nieuwe leden in de redactie maar het is niet genoeg om nog jaren vooruit te kunnen. Hierbij willen 

we dan opnieuw oproepen om je aan te melden bij de verschillende initiatieven om er voor te 

zorgen dat ze blijven bestaan. Zonder hulp van meer vrijwilligers komt er een moment dat ze niet 

meer bestaan en dat zou ten koste gaan van ons mooie dorp. Iets om over na te denken. Wij hopen 

dat jullie weer veel leesplezier beleven met deze nieuwe editie.  

 

Herfstfair 

Zaterdag 20 Oktober zal de eerste editie van de Herfstfair in Zoutkamp plaats vinden, 

van 14.00 uur tot 18.00 uur bent u van harte welkom in het Kegelhuis. 

Het wordt een gezellige markt met vele diverse kraampjes o.a. 

Ambachtelijk gerookte worsten, home decoratie, speelgoed, 

beauty producten, tassen, kleding en sieraden. 

Ook zal de middag ondersteund worden door een leuk deuntje muziek 

en is er entertainment voor jong en oud. 

De bar van de kegeltuin is deze middag geopend dus ook voor een gezellig drankje kunt u op de 

Herfstfair terecht! 

Hopelijk tot dan! 

 

Soos 

De soos start weer donderdag 6 september in het gebouw ’t Anker bij de kerk in Zoutkamp.   

Aanvang om 15.00 uur tot 17.00 uur. Eén maal per week komen we samen om te sjoelen, biljarten 

en kaarten of gewoon gezellig samen wat met elkaar te praten. De kosten zijn  € 2,00 per keer. U 

krijgt daarbij koffie/thee met wat lekkers. Graag zouden wij wat nieuwe leden welkom heten om 

“vooral” de klaverjassers te versterken. 

 

Bent u niet in staat om op eigen gelegenheid te komen? Vervoer kan worden geregeld. 

U bent van harte welkom, kom gerust eens lang. Tot ziens, het bestuur. 

 

 

 

 



  

 

 

 

Gezellige middag in de oude kerk 

Een gezellige, interactieve middag met een hilarische act van het cabaretduo Djoeke & Wietske. 

Wanneer: zondag 7 0ktober 2018 

Inloop is vanaf 14.00 uur en de aanvang van het programma begint om 15.00 uur. 

Waar: Oude Kerk; Marnestraat 1a; Zoutkamp. 

Entree: 12,50 euro p.p. inclusief kopje koffie/thee. Eventueel tickets te reserveren via de website: 

oudekerkzoutkamp.nl of via tel.nr.: 06 45 884 185. 

 

 

 

 
 

 

 

Zondag 4 november Bierproeverij van 15.00 uur tot 17.00 uur in de Oude kerk van Zoutkamp. 

  

 

 

Expositie ZK 600 in Visserijmuseum Zoutkamp 

In het Visserijmuseum is nog tot en met 31 oktober de expositie ZK 600 te bezichtigen.  

De expositie is ingericht naar aanleiding van het 600-jarig bestaan van Zoutkamp en geeft  

een beeld van de wording en de geschiedenis van Zoutkamp van 1418 tot 2018. De rijke historie 

van het dynamische vissersdorp, gelegen aan de voormalige Lauwerszee, wordt getoond aan de 

hand van kaarten, oude foto’s en filmbeelden. Bent u al in ons museum geweest om een kijkje te 

nemen? U bent van harte welkom! In september en oktober zijn  

onze openingstijden als volgt: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 

16.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 
 
 
 

 

 

Rooster Sportdorp Zoutkamp 2018-2019 

Sport Dag Tijd Leeftijd/Groep Kosten per 
maand 

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

Freerunning/ Turnen Maandag 16.30 – 17.15 uur Groep 1 t/m 5 € 12,50 

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

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

Streetdance* Dinsdag 16.00 – 16.45 uur Groep 1 t/m 4 € 12,50 

Streetdance* Dinsdag 16.45 – 17.30 uur Vanaf groep 5 € 12,50 

Power Dance * Woensdag 20.00 – 21.00 uur Volwassenen € 17,50 

Total Fit 50 ** Vrijdag 13.30 – 14.30 uur Volwassenen € 40,-  
(10 lessen) 

 

* Deze tijden kunnen wijzigingen i.v.m. vacature dansdocent. 

** Wegens een blessure van de trainster zal Total Fit 50 pas starten vanaf 7 januari 2019. 

 

Naast het rooster wat Sportdorp Zoutkamp heeft, wordt er ook nog Karate en Bootcamp gegeven. Meer informatie 

over Bootcamp www.buitengewoonbootcamp.nl 

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

 

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

Mocht je 2 sporten willen volgen bij Sportdorp Zoutkamp dan betaal je geen 2x € 12,50 maar    1 x € 17,50 per maand 

(met uitzondering van Karate en Bootcamp) 

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

 

   
 

 

 

 

 
 
 

mailto:a.postma.zk@ziggo.nl
mailto:sportdorpzoutkamp@hotmail.com


  

Het Hogeland College in Warffum viert 150 jarig bestaan!                                                   

In 1868 werd de Rijks HBS in Warffum opgericht, de eerste plattelands HBS in Nederland!  Eind 

jaren zestig trad de Mammoetwet in werking en werd de school een Rijksscholengemeenschap voor 

HAVO en Atheneum. Pas later kreeg de school de huidige naam Het Hogeland College. 

De reüniecommissie zoekt nog oud-leerlingen van de HBS, HAVO en Atheneum in Warffum. 

  

Bij een 150 jarig bestaan hoort feest 

Feest voor de huidige leerlingen en medewerkers. Op de vestigingen in Warffum, Uithuizen en 

Wehe-den Hoorn worden in het lustrumjaar allerlei activiteiten georganiseerd. 

Maar er is ook  feest voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers. Voor de vestiging  Warffum is 

een commissie druk doende om een fantastische reünie te organiseren voor iedereen die ooit 

leerling of personeelslid was op de RHBS, HAVO of Atheneum. Ook huidige personeelsleden 

zullen op de reünie aanwezig zijn, immers sommigen van hen geven al jaren les en kennen vele 

oud-leerlingen. Het wordt een feestelijke dag van ontmoeten, herkennen en herinneringen ophalen. 

  

Programma 

Op het programma staan o.a. de ontvangst en ontmoeting met klasgenoten, gastlessen van (oud)- 

docenten, korte lezingen van oud-leerlingen, rondleidingen door de nieuwe school, een wandeling 

door Warffum, een expositie over de school in Museum het Hoogeland. Gedurende de hele dag 

wordt er op allerlei plekken muziek gemaakt, grotendeels door oud-leerlingen. 

Bij de borrel en het diner en ’s avonds zijn er swingende jazz en vrolijke pianoklanken in de aula, 

waarbij onder het genot van een hapje en drankje verder bij gekletst kan worden. 

De turnhal is als vanouds omgetoverd voor een ouderwetse ADVENDO. Twee Dj’s afgewisseld 

met een band, zorgen voor hits van toen tot nu, waarop weer ouderwets gedanst kan worden. 

  

Aanmelden reünie 6 oktober 

Ben je oud-leerling of oud-personeelslid, geef je dan op voor de reünie via www.hhc150.nl. Ben je 

zelf niet naar de school in Warffum geweest, maar ken je mensen die naar de HBS, HAVO of 

Atheneum zijn geweest, help ons dan een handje en wijs hen op de reünie. Het is voor de commissie 

namelijk onbegonnen werk om iedereen een persoonlijke uitnodiging te sturen. HOORT 

ZEGT HET VOORT! 

 
 

http://www.hhc150.nl/


  

‘’Ora et Labora.’’( 1). 

We schrijven januari 1906. Wintertijd. Het tjalkschip ‘Ora et Labora’ van Aldert Vrij en Anje Vrij-

Bos ligt afgemeerd in het Hunsingokanaal, vlak achter de sluis (Kladdersluus).  Deze voor iedere 

Zoutkamper bekende tjalk lag daar voor de gebruikelijke winterse rustpauze (van half december tot 

half februari, afhankelijk van de ijsgang). Deze pauze kwam mooi uit, want op 29 januari 1906 

stapte de dorpsvroedvrouw Beukema over de loopplank om te assisteren bij de geboorte van het 

vierde kind van Aldert en Anje, genaamd Ties. De moeder is het enige kind  van Ties Bos en 

Trijntje Zijlema. Deze grootouders woonden aan de Schans, vlakbij de Ned. Herv. Kerk. Ties heeft 

een baantje bij de Prov. Waterstaat en gezamenlijk met Trijntje exploiteren ze een winkeltje, waar 

ze alle voorkomende kruidenierswaren verkopen. (Iedere straat had destijds wel zulk een mini 

winkeltje. Ze werden meestal gerund door weduwvrouwen die op die manier aan de kost 

probeerden te komen. Een schraal bestaan.).  

Bovengenoemde Ties (een broer van wijlen mijn schoonvader Geert Vrij) heeft op latere leeftijd 

een verslag van zijn leven gemaakt. Daarin beschrijft hij ook de eerste jaren in de tjalk en zijn 

schooljaren in Zoutkamp. Interessant voor ons, omdat dit de periode 1906 tot plm. 1920 beslaat. 

Van deze periode zijn geen levende getuigen meer over. Mijn tante, Mevr. Sietske-Porte, 

tegenwoordig in Winsum, is dit jaar 100 jaar geworden en momenteel de oudste Zoutkampse. Haar 

geboorte jaar was 1918. Zij weet ook nog veel over vroeger, maar dat begint zeg maar zo rond 

1925. Wat die tjalk betreft daar moeten we ons niet al te veel van voorstellen. Zoiets als een schip 

van de bruine vloot, maar dan zonder motor. In die tjalk woonden dus toen de beide ouders, Aldert 

en Anje en 4 kinderen. Jan, Trijntje, Geert en Ties. Ties beschrijft eerst het leven aan boord van de 

tjalk. De meeste vrachten werden geladen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. De kleine 

tjalk werd dan naast zulk een  zeeschip gelegd (het topje van de mast kwam zo ongeveer tot het 

dek) en dan zorgden de bootwerkers ervoor dat de goederen vanuit het zeeschip in de tjalk werden 

getakeld. Deze goederen werden dan in het hele land afgeleverd. Schipper Aldert Vrij had een 

voorkeur voor vrachten naar de Waddeneilanden. Eenmaal op de vroegere Zuiderzee kon er 

namelijk in een keer  worden doorgezeild. Vrachten naar het binnenland waren gecompliceerder 

omdat men dan vaak ‘in de lijn’ moest. Dat betekende trekken die schuit. Motoren waren toen nog 

niet in gebruik voor dat type schepen. Ties herinnerde zich nog heel goed dat er eens in Rotterdam 

een lading werd ingenomen voor Schiermonnikoog. Het waren meest ijzeren balken voor de te 

bouwen vuurtoren. Aangezien er nog geen steiger was werd de tjalk met hoogwater zo hoog 

mogelijk droog gezet en werd steeds met vallend water de lading met paard en wagen gelost. De 

paarden liepen tot de borst in het water. Bij laagwater werd er een trapje tegen de tjalk gezet en 

konden de kinderen naar hartenlust in de prieltjes rond badderen. Ze vingen er visjes, garnaaltjes en 

grote krabben. Kortom een soort Pipi Langkous achtig leven. Het gehele jaar door werden er ook  

schelpen geladen voor kalkbranderijen in het binnenland. Zo werd er ook regelmatig in Muntendam 

gelost. Eens bij het lossen kukelde de kleine Ties van de loopplank af en kwam in het vieze, 

stinkende water van het kanaal terecht. De moeder (die niet kon zwemmen) bedacht zich niet en 

sprong ook pardoes in het water. Het lukte vader Aldert om met een pikhaak beide drenkelingen te 

pakken te krijgen en via de roeiboot weer aan boord te krijgen. (Van zwemvestjes had men destijds 

nog niet gehoord of misschien waren die dingen ook wel onbetaalbaar voor  arme schippers.) In de 

herfst werd er over de Zeeuwse stromen regelmatig suikerbieten vervoerd. De kleine tjalk was dan 

tot de boorden vol geladen.  Vaak moesten de kleine kinderen dan aangekleed in de kooi gaan 

slapen. Er liep daar namelijk veel tij (het was ver voor de Watersnoodramp en de Delta werken) en 

aangezien het risico van vastlopen en kapseizen altijd bestond konden de kinderen dan met de 

kleren aan in de roeiboot stappen. Dit werk was zeker niet zonder gevaar. Met grote tussenpauzen 

zeilde het schip ook naar de thuishaven, Zoutkamp. Er werd dan tijdig een briefkaart naar de 

grootouders gestuurd om de komst te melden. Voor  de kinderen op het schip was de thuisvaart 

altijd een feest. Halverwege de Lauwerszee  tuurden  ze dan al door de kleine patrijspoortjes of ze 

het vuurtorentje, de beide kerktorens, de molen of de sluiswachters woning al konden zien. Eenmaal 

afgemeerd aan het Lange Hoofd ging het dan in optocht naar opa en oma Bos aan de Schans. In het 

jaar 1908 werd er een meisje, Gezina, aan boord van de tjalk geboren. In de kleine roef woonden nu 



  

dus vader en moeder met 5 kinderen. Maar er kwam verlichting, want de oudste 2 kinderen hadden 

de schoolgaande leeftijd bereikt en daarom werden ze uitbesteed bij opa en oma Bos. Zodoende 

konden ze de lagere school in Zoutkamp bezoeken. Dit systeem van kleinkinderen die bij opa en 

oma werden ondergebracht heeft lang standgehouden, want ik heb eerder als eens iets geschreven 

over de Wed. Krook. Die woonde eerst onder aan het Molendijkje in een klein vochtig huisje en 

later naast de oude Ger. kerk en de mestvaalt van Tjip en Ke Faber. De kleinkinderen van mevr. 

Krook, van de families Veninga en Corporaal, hebben ook de schooltijd bij hun oma doorgebracht. 

Het was in die tijd of grootouders, of pleeggezin of een instituut waar de schipperskinderen werden 

ondergebracht. Tegenwoordig hebben de binnenschippers meestal een huisadres (in ieder geval 

zolang de kinderen naar school gaan) waar vrouw en kinderen wonen en de vader heeft een auto 

achter op het schip staan, waarmee hij regelmatig zijn gezin kan bezoeken. Vaak zie je een tweede 

auto aan dek staan. Die is van de matroos die voorop woont. In 1953 (dus een halve eeuw later dan 

de ‘’Ora et Labora’’) ben ik (vissersknecht toen) een half jaar ingevallen voor Cornelis Veninga aan 

boord van de ‘Soli Deo Gloria’ . Dat was een motorschip van ongeveer 200 ton maar uiteraard met 

motor (een 70pk Brons). Zoon Cornelis stond op het punt het schip over te nemen maar moest nog 

een aanvullende cursus doen. In dat half jaar moest ik schipper Veninga helpen en Geertje 

Corporaal (later Bolt getrouwd met Wieger Bolt) was ook aan boord om haar tante, mevr. Veninga, 

bij te staan. (Om de een of andere reden noemden ze me aan boord Henk en Gre is dat tot aan het 

einde van haar leven blijven doen. Wel koddig.)  We woonden toen dus een half jaar bij elkaar. En 

net als met de ‘Ora et Labora’ moesten wij ook overal in het land laden en lossen. Als je in een sluis 

lag wipten mevr. Veninga en Geertje vaak even van boord om proviand in de scheepswinkel te 

kopen. In alle grote schutsluizen had je dergelijke winkels. Ook bijvoorbeeld in Gaarkeuken. Daar 

hadden ze lekkere leverworst. Als de dames naar de winkel waren stuurde Veninga me er vaak  ook 

heen om een grote leverworst te kopen. (De schippersvrouw wilde geen worst voor haar man kopen, 

omdat die nog al aan de zware kant was. Maar zo vonden we dus een oplossing!) Die worst werd 

dan op een stuk papier vlak voor het grote, glad gepoetste koperen stuurwiel gelegd en zo nu en dan 

werd er een stukje afgesneden en was het smikkelen geblazen. ( Geertje moest trouwens iedere 

vrijdag al het koperwerk op de brug goed poetsen).  Als we op de grote rivieren voeren werden we 

bevoorraad door parlevinkers (kleine bootjes met alle noodzakelijke etenswaren aan boord). De 

kleine bootjes klampten zich dan aan het grotere schip vast en zodoende kon men de goederen 

inslaan. In de periode dat ik daar aan boord was hebben we  veel zand en kiezelstenen vervoerd 

vanuit grintgaten in de Rijn en dat spul werd geloste bij Koole en Wildeboer in Hoogkerk. Een keer 

moesten we van Hoogkerk naar Groningen om vanuit een van de silo’s graan te laden voor 

Rotterdam. Los gestort in het ruim. Ik geloof dat ik 3 dagen bezig ben geweest om het ruim schoon 

te vegen. Er mocht namelijk absoluut geen zand in het ruim achterblijven. Steeds maar weer het 

ruim vegen. Op het laatst bijna met een tandenborstel. Maar nu even vergeleken met de ‘Ora et 

Labora’. Hetgeen wij hadden was natuurlijk een absoluut luxe leventje vergeleken met het leven 

aan bord van die tjalk. Ga maar na. Wij hadden een prima verblijf achterin met een mooie ruime 

stuurhut.( Zelf sliep ik trouwens in het vooronder.) Op die tjalk stond uiteraard geen stuurhut. En 

dan alles onder zeil! Het gezegde: de schepen van hout en de mannen van ijzer ging toen beslist op. 

Bij ons was het eerder : schepen van ijzer en mannen van hout! Alhoewel, de binnenschippers in die 

tijd stonden over het algemeen ook hun mannetje. Ga maar na:  70 PK, diepgeladen soms,  zonder 

boegschroef. Als je volgeladen aan het wieltje van de regelateur draaide, tot op volle kracht, dan 

zag je het schip heel langzaam in beweging komen. Het ging slowly, slowly! Kreeg je een lading in 

Rotterdam bijvoorbeeld stroom opwaarts dan werd het schip soms maar voor een derde geladen. 

Anders kwam je de rivier  niet op. In die jaren zag je ook nog veel tjalken zonder motor die door 

kleine opduwertjes werden opgedrukt. De schipper in het kleine bootje en moeder de vrouw op de 

tjalk aan het roer. Een hard en sober leven. Wat een verandering in die twee keer vijftig jaar. In de 

eerste vijftig jaar van zeil naar motor en daarna van 70PK, of minder, naar de ultra moderne 

binnenschepen van tegenwoordig. Wordt vervolgd. 

Hendrik Nienhuis (0653 653 335). (nienhuis@inn.nl). September 2018.   

 



  

Bericht van de Goedgemutste Breicampagne. 

Doet u dit jaar ook mee? Mutsjes breien voor het Nationaal Ouderenfonds? Vorig jaar hebben  

duizenden brei- en haakfanaten in Nederland totaal 152.639 mutsjes gemaakt.  Een totaal bedrag 

van € 30.528,00 bij elkaar gebreid of gehaakt. Innocent sponsort deze campagne. Inl: bij Baukje 

Zwart of kijk even op www.goedgmutstebreicampagne.    

Doe je ook weer mee? 

 
 

St. Welzijn Ouderen Zoutkamp 

Zin om even naar PADDEPOEL te winkelen? En heeft u geen vervoer, dan nodigt de St. Welzijn 

Ouderen u uit om gezellig een middag te shoppen. a.s. dinsdag 18 september staat er vervoer klaar 

om 13.00 uur bij de “Noorderschans” in Zoutkamp om U daar heen te brengen. Kosten: €  5,00 per 

pers. Wel graag van te voren opgeven. En dat kan bij Trijn Zijlstra tel. 402153 en Baukje Zwart tel. 

401590 

 

We gaan ook weer naar TUINLAND, maar dat is op dinsdag 27 november. Dat duurt nog even. 

Maar noteer het maar alvast als u mee wilt. We vertrekken dan ook weer om 13.00 uur bij “De 

Noorderschans”. U kunt zich ook daarvoor opgeven bij de bovengenoemde tel. nrs. Kosten : € 5,00 

per pers. Wilt U graag opgehaald worden van huis. Bel dan Baukje (tel.401590) . Wij halen U op. 

 

Namens het bestuur St. Welzijn Ouderen. 

 
 

Zoutkamp beleef(t) het 2018 

Zaterdag 1 september vond de 7de editie van ‘Zoutkamp beleef(t) het’ plaats. Prachtig weer en een 

haven vol kotters. Er werd vis gebakken en gerookt en er waren demonstraties garnalen pellen. 

Diverse delicatessen werden uitgedeeld aan de bezoekers.  

Na een rondje braderie kon men genieten van de klompjes race die georganiseerd was voor de 

kinderen. De meest prachtige exemplaren kwamen voorbij. De winnaar van deze race werd Job 

Nanninga. Sem Kooistra werd tweede en Alys Oostindiën pakte een mooie derde plek. De prijs 

voor mooiste klomp ging naar Teun Bouma en de poedelprijs was voor Demi en Elena Loonstra  

Daarna vond het spelletjes spektakel plaats in de haven van Zoutkamp. Verschillende teams streden 

om de felbegeerde wisselbeker die door de garnalen koningin en haar hofhouding werd uitgereikt.  

De spelen werden gewonnen door de ‘zk 50’ onder leiding van Renze van der Veen. Op de tweede 

plek eindigen de vrienden uit Greetsiel onder leiding van Rolf Groenewold. Het team Wieringen, 

onder leiding van Johan Jeeninga, pakten de derde plek. 

Na het spelletjes spektakel was er live muziek van dj Kickoff en allround band Barcode.  

Kortom, een geslaagde dag met veel bezoekers! Via deze weg willen we graag alle sponsoren en 

vrijwilligers bedanken voor hun hulp! Samen met jullie hebben we er een mooie dag van gemaakt.  

Ondanks een geweldige dag was dit voor het bestuur ook de laatste Zoutkamp beleef(t) het. Na 7 

jaar raken de ideeën op. Het wordt lastiger om aan alle regelgeving te voldoen.  Als bestuur hebben 

we unaniem besloten om te stoppen.  

Vanaf Januari zijn we erg druk met de voorbereidingen. Het vergt veel tijd. Vrijwilligers zetten zich 

300 % in om er iets moois van te maken voor een ander. Niet om er zelf beter van de worden. Het 

valt ons dan ook rauw dat we vaak tegengewerkt zijn. Dat koste veel stress en ontnam ons veel 

plezier. Dan zou toch niet nodig moeten zijn? We zijn een dorp met prachtige initiatieven, laten we 

elkaar vooral tegemoet komen!  

Groeten, 

Organisatie Zoutkamp beleef(t) het  

 

 

 



  

Rubriek "In the picture" 

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

aan Ties Kerkhof. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 

 

Naam: Ties Kerkhof  

Geboren op: 10/09/1982 te: Laren (NH) 

Woonachtig in Zoutkamp sinds: 2007 

Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Door de aankoop van een huis 

De inwoners kennen mij van: Autobedrijf Bakker en mountainbiken 

Familie in Zoutkamp en wie: broertje, 2 schoonzusjes, zwager, 2 neefjes en 2 nichtjes  

Karaktereigenschappen: sportief, gedreven en recht door zee.  

Beroep en wat houdt dit precies in: Eigenaar van Autobedrijf Bakker   

Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: Mijn bed….. nee grapje, de binnenhaven in de 

zomer. 

Bewondering voor: Mensen die gedreven zijn om goed te worden in wat ze leuk vinden. 

Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: De feesten die we gehad hebben. (Wat ik me er 

dan nog van herinneren kan) 

Over 10 jaar heb ik: Nog meer van de wereld gezien bij voorkeur met mijn mountainbike. 

Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Dat het leeft, bijvoorbeeld door toerisme en 

de leuke dingen die er georganiseerd worden. Ook de horeca en de middenstand die ieder in hun 

eigen vakgebied top zijn. 

Mooiste moment in je leven: Denk dat het hele jaar 2017 eigenlijk wel een groot hoogtepunt was. 

Waarom? Mooi tripje naar Las Vegas met mijn jongste broertje gehad, een rondreis van 24 dagen 

door West Amerika met mijn vriendin, een vervelende ziekte die overwonnen werd in de familie, 

Megavalanche in Alpe D’Huez gefietst (google maar is echt vet!)  en tot besluit een prima oud en 

nieuw gehad. 

Grootste wens: Een grote berg in het Lauwersmeer leek me wel wat….. Nee zonder gekheid, heb 

de afgelopen jaren van dichtbij meegemaakt dat gezondheid iets is waar je zuinig en blij mee moet 

zijn. Mijn grootste wens is dan ook dat we allemaal zuinig zijn op onze gezondheid. En daardoor 

gezond en gelukkig oud mogen worden 

Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Geen idee… een sushi restaurant 

voor mijn vriendin zou wel gaaf zijn. 

Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Johan Jeeninga 

 
Stichting Oorlogsherinneringen 

Sinds een aantal weken ben ik vrijwilliger bij de stichting Oorlogsherinneringen. Deze stichting zet 

zich in voor het behoud van Herinneringen en dagboeken over de tweede Wereldoorlog. Er zijn 

genoeg stichtingen en verenigingen die de historische verhalen beschermen, maar de normale 

herinneringen van de gewone man  en vrouw. Steeds meer mensen die de oorlog zelf mee hebben 

gemaakt komen te overlijden en de verhalen dreigen te verdwijnen. Vandaar dat ik dan ook in 

contact wil komen met mensen die of de oorlog hebben meegemaakt, of mensen die verhalen 

kennen uit de tweede. Ik wil deze mensen dan graag interviewen. Deze verhalen worden landelijk 

opgeslagen in het historisch centrum in Gelderland, en worden opvraagbaar via het Niod. Mochten 

mensen dagboeken hebben uit die tijd die ze willen delen, dan zou ik ze ook graag lezen om ze 

digitaal op te slaan. U krijgt natuurlijk zelf altijd alles terug. 

Wilt u mij meer vertellen of gewoon meer informatie dan kunt u contact opnemen met mij 

Gerard Suelmann 

Churchillweg 40 Zoutkamp 

064923361 



  

Bijzonder wandel-event tijdens Vogelfestival in Nationaal Park Lauwersmeer 

Het belang van de onderwaterwereld voor vogels 

De Waddenvereniging organiseert zaterdag 15 september een bijzondere, informatieve 

wandelexcursie over het belang van de onderwaterwereld voor vogels in Nationaal Park 

Lauwersmeer. Een informatief evenement vanuit de duurzame Visserijloods in de haven van 

Lauwersoog. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in vogels én de onderwaternatuur. Deze speciale 

excursie is ter ere van het Vogelfestival, dat voor de tweede keer plaatsvindt in Nationaal Park 

Lauwersmeer. Het hele weekend van 15 en 16 september zijn er activiteiten. 

 

Europa’s vogelparadijs  

Zo’n 12 miljoen (trek-)vogels gebruiken jaarlijks de Waddenzee, en het Lauwersmeergebied, als 

tussenstop op hun trekroute tussen het noorden en het zuiden. Om te broeden, te rusten en te 

foerageren (zoeken en vinden van voedsel). Voor een gebalanceerd voedselweb in het 

Lauwersmeergebied moet er een goed evenwicht zijn tussen vogels (flyway) en vissen (swimway). 

Deze namiddag bekijken we hoe belangrijk de onderwaterwereld voor vogels is en hoe groot de 

urgentie is om de vismigratie te verbeteren/herstellen. 

 

Een excursie voor iedereen  

Na een korte informatiebijeenkomst in de Visserijloods over de onderwaterwereld, met een soepje 

en een broodje, neemt de Werelderfgoed-gids van de Waddenvereniging en een vogelgids de 

bezoeker mee tijdens een circa vijf kilometer lange avondwandeling. Op zoek naar de prachtige 

vogels die in het Lauwersmeergebied leven. 

 

Bas Bijl, projectleider Lauwerskust van de Waddenvereniging: “Het begin van de avond is een 

optimaal moment om vogels te observeren, omdat de wereld rustiger wordt en de vogels zich nog 

even laten horen voor ze later op de avond veelal weer gaan slapen.” De vogelgids neemt een 

telescoop mee en verrekijkers. Daarnaast heeft de Werelderfgoed-gids aandacht voor waarom het 

Waddengebied UNESCO Werelderfgoed is. En het belang van het gebied op wereldschaal. Net als 

de geschiedenis en toekomst van het Lauwersmeergebied. 

 

Vogelparadijs op vroegere zeebodem 

Het vogelrijke Lauwersmeergebied is één van de meest bijzondere gebieden van Nederland om 

vogels te kijken. Onder andere de imposante zeearend, ook wel 'vliegende deur' genoemd, heeft dit 

gebied in 2010 als tweede broedplaats in Nederland uitgezocht. Maar je vindt er ook veel andere 

wad-, zang-, bos-, water- en weidevogels, omdat het gebied uit zoveel verschillende biotopen 

bestaat. 

 

Reserveren kan vooraf via www.waddenvereniging.nl/agenda. 

 

Programma 

Wanneer: Zaterdag 15 september, 16.30 - 20.00 uur 

Vertrekpunt:   Haven Lauwersoog 

Duur:  3,5 uur 

Kosten: Volwassenen: € 8,- / Kinderen t/m 12 jaar: € 5,- 

Inclusief:  Soep en een broodje, koffie en thee 

16:00 - 16:30 Ontvangst met koffie en thee 

16:30 - 17:30  Presentatie Lauwersmeergebied / Waddenzee Werelderfgoed 

17:30 - 18:00 Soep en een broodje 

18:00 - 20:00 Vogelwandeling door het gebied met vogelgids en Werelderfgoed-gids 

20:00  Napraten met koffie en thee 

 



  

 
 

 



  

 

 



  

 

 

 
 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 
 


