
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DORPSKRANT VOOR ZOUTKAMP 
 

 
 

 

 

Deze maand in De Schudzeef o.a.: 

 

• Sinterklaasintocht 

• Winterwelvaart 

• Zoutkamp bij kerstlicht 
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Colofon 

 
Redactie  
Gerard Suelmann tel: 852109 Voorzitter 
Ingrid de Graaf tel: 401281 Penningmeester 
Marieke Bos tel: 402353 Secretaris 
Carina Dijkstra  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 18 januari 2019 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 9 januari 2019 
 
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: 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 2019: 
 
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 
17 november            Bingo     Kegelhuis 
17 november  Intocht Sinterklaas   Binnenhaven 
23 november  Banketactie VV Zeester  Zoutkamp 
24 november  Q-music the party     Kegelhuis 
27 november  Tuinland    Groningen 
8 december  Sinterklaas lopen   Kegelhuis 
8 en 9 december  Winterwelvaart   Binnenhaven 
12 december   Kerststukjes maken   Ontmoetingspunt 
19 december  Kerstmaaltijd    Ontmoetingspunt  
24 december  Kerst nacht party   Kegelhuis 
28 december  Kerstklaverjassen en sjoelen  VV Zeester 
 
 
Voorwoord 
Beste lezers, 
Dit is alweer de laatste Schudzeef van 2018. Aan het begin van het jaar hadden we het erover dat 
als er geen nieuwe vrijwilligers zouden komen, dit het laatste jaar zou zijn van de Schudzeef. 
Gelukkig hebben we 2 nieuwe vrijwilligers gevonden die enthousiast zijn, zodat we in ieder geval 
nog een jaar door kunnen gaan. Wij verwelkomen Henderika van der Veen en Carina Dijkstra, en 
nemen afscheid van Chantal Oostindiën, wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet. De 
redactie wenst iedereen een mooie decembermaand en een fijne jaarwisseling. 
 
 
Bedankje 
Bij deze willen wij, Piet en Dineke Mollema, iedereen bedanken voor de telefoontjes en lieve 
kaarten voor het lange gevecht en herstel van Piet zijn zware operatie en wat er vooraf allemaal 
geweest is. Heel, heel erg bedankt allemaal. Wij hebbe nog een lange weg te gaan, maar kijken nu 
vooruit. 
Vriendelijke groet, Piet en Dineke Mollema, onze 2 dochters, Margretha en Dirkje & gezinnetjes. 
 
 
Zoutkamp bij kerstlicht 
Beste dorpsgenoten, “Zoutkamp bij kerstlicht 2018” zal plaats vinden van zaterdag 15 december 
tot en met woensdag 26 december. Dit jaar stelt Kegelhuis “De Zeearend” 2 prijzen beschikbaar.  
1 voor het mooiste verlichte/versierde schip en 1 voor de mooiste verlichte/versierde tuin met als 
thema Kerst. Wij hopen ook dit jaar op jullie deelname. Tot ziens, en veel organisatie plezier. 
Jan van Dijken en Karin Spijk 
 
 
Oproep vanuit het Visserijmuseum   
De nieuwe thematentoonstelling voor 2019 is de afsluiting van de Lauwerszee in 1969. Deze 
ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van Zoutkamp is volgend jaar dus 50 jaar geleden. 
Heeft u foto’s, filmpjes, kranten artikelen en/of voorwerpen die hiermee te maken hebben (op 
welke manier dan ook) en wilt u ze uitlenen voor de tentoonstelling dan kunt u contact opnemen 
met het Museum door te mailen naar info@visserijmuseum.com of te bellen naar 0595-401957 of 
0595-402576. Uw spullen worden met zorg geregistreerd en behandeld. Alvast dank voor uw 
medewerking!  
Bestuur Visserijmuseum Zoutkamp. 
 

 
Banketactie 
Vrijdagavond 23 november houdt VV Zeester zijn jaarlijkse banketactie en vrijdagmiddag in het 
gebouw. 
Klaverjassen en sjoelen 
Vrijdag 28 december om 20.00 uur kerst klaverjassen en sjoelen in de kantine van  
VV Zeester. Ook voor niet leden. De inleg is 5 euro. 



  

Verhaal Johan Rispens/ZK18 
Op een avond belt Steven Radersma. Hij zei: “Er zijn naar het horen heel veel garnalen. Ik zou 
graag een smet je mee gaan om dit ook een aan de kijker te laten zien”. Best Steven, maar even 
een moment zoeken. 10 Oktober is het dan zo ver, Steven is om half 12 aan boord. We staan met 
man of wat te praten en intussen maakt hij een paar mooie beelden. 00.02: Varen we met zijn allen 
uit. We gaan met zijn allen op de vlakte eraan. Man of 8, de rest stoomt door naar buiten. Bij de 
eerste trek komt de box boven de bak en waar je al bang voor bent, geen dikke trek vanzelf. Zo zal 
het net gaan zeker. Enfin, de kaarten liggen zoals ze liggen. We doen hier en daar maar een trek. 
Een keer 100 en 120 kg. Mooi visserijtje voor € 5 zeg maar. Met de vloed maar door Plaatgat 
heen. Nou hadden daar al met de eb 6 man gelegen maar toch. Een 120 kg erbij. Met dag worden 
maar eens op het strand kijken. De week ervoor was daar niet gevist i.v.m. hoge zeegang, dus een 
gokje. 3 Kwartier vogels op netten. Ik zei tegen Steven: “Denk dat je nu wel wat te filmen hebt”. 
Toen we opdraaiden was het showtime, een paar mooie pakken garnaal. Als de donder die in de 
bak en Crans verwerken, gezien we met hoog water door kommete moesten werd de 2e trek ook 
mij lang. Weer een dikke peer, met de staarten langszij stomen naar Lauwersoog. Steven maakt 
mooi beeldmateriaal, leuk voor nu, maar vooral voor later met 40/50 jaar. Verder weg in ‘rubriek 
vrouger’ zeg maar. 
In de haven liggen we nog te verwerken. Als dat klaar is eerst maar naar Rieks, even een diner 
van Janneke en dan maar een klein tukje. Om 18.00 draaien we de haven weer uit op zoek naar 
nieuwe garnalen. Tegen schemer uitgezet en na een uurtje maar halen: 250 kg. We vissen dwars 
van bad onder Schiermonnikoog met vloed over de ruggen. Vangerij blijft goed: 250/300 kg. Voor 
Boerenleenbankgat, ook 250 kg. Over eb voor plaatgat, voor zelfde visserij. Met hoog water om 
11.00 gaan we naar binnen, 3744 kg van 16 uur vissen. Dit is vanzelf een voor achterop de 
kalender zoals Yske altijd zegt. Giekenblokken en visblok even smeren. Een milkshake en we 
draaien weer weg. De P.A.P. productie en afzetplan is overeengekomen dat we tot 
woensdagavond 20.00 mogen. We doen eigenlijk hetzelfde rondje. Maar over vloed en bij duister 
komen we een paar tegen in de Lauwers, Crans komt weer niet van dek af. Pure schone garnalen 
lopen op de zoektafel. Tegen de morgen vissen we west op. Hier onder Schier is het eigenlijk een 
normale visserij, een 80 tot 100 kg. We hebben onze nacht ook wel en ondanks dat we tot 20.00 
mogen, draaien we om 15.00 de haven in. We lossen 2800 kg voor € 2,95. Ondanks de grote 
vangsten blijft de prijs op € 3. De tijden veranderen. 15 Jaar terug hadden we al lang op € 1,50 
gestaan of we hadden al op Zoutkamp gelegen. Aanvoeren van 900 ton en zelf 1800 ton is erg 
over de top. Het moet wel even voorgeschoten worden en het ligt koud en renteloos. In dit geval is 
het mooi dat er grote bedrijven zijn die dit aankunnen. 8200 kg in 52 uur vissen. Ik vaar nu in 2018 
30 jaar met de ZK18, maar geloof niet dat er ooit onder dit nummer zoveel gevangen is of … 
Oostindiën moet ze zwart weg gezet hebben. We draaien door de sluis en gaan naar Zoutkamp. 
Lekker in zoete water, lekker op eigen dorp. Week 42, de vissers krijgen een appje, vertrektijd 
maandagmorgen 8.00 tot woensdag-morgen 8.00. Woensdag 48 uur de tijd om een weekje te 
maken. Om 6 uur zijn we aan boord. We liggen op Aldert Buitjes zijn plekje, aan buitenkant 
vleugel. Het is vanzelf nog duister als we losgooien. Het eerste stuk tussen Boakn’s gaat niet hard. 
Al varend denk je wel even aan de schepen die hier voor ‘69 langs moesten, geen radar, geen 
plotter, geen echolood. Ik denk dat er heel wat geketterd is hier en dat er veel bij slecht zicht in de 
plaat geknald zijn. Enfin, over Pampus heen komt er ruimte. Op Lauwersoog even ijs laden en dan 
om 8.00 vaart de vloot uit. We gooien hem er aan op Kuipersbalt kortje voor 160 kg. Het begin is er 
weer. Rondje Het Wad op. Noorman smerig en knikkers vangerij. 50 kg, dat kan ook nog dus. Met 
hoog water doen we een in Wijngat ook te helder, 40 kg over eb door de Sieg. Bij de steiger weg 
tot Strandgat 75 kg, met nog een paar trekken op de vlakte gaan we maar naar buiten. Boven 
Greenpeacepaal er aan. Zo zuidwest in binnen boortoren door. Goed anderhalf uur. We hadden 
even gegeten. Want daar komt op Het Wad niet veel van terecht. We halen een mooie dikke pak, 
beetje zanderig, komt er 400 kg uit. Kijk, dat schiet even op. Met de vloed gaan we met de ZK11 
over strandt heen. De WL18 ligt achter binnenste rug maar met deze deining van 1.20 m is dat niet 
visnamig en leuk. Dus die die is er ook gauw weg. Van het weekend heeft Steven van Shiplift, hij is 
student aan de Hoge School in Groningen, een slinger geplaatst op de ZK44 en bij ons. Dit 
allemaal al met het oog op een nieuwe brandstof, genaamd waterstof. Ze moeten weten hoe erg 
onze schepen slingeren. Dan kan dat allemaal in de computer en daar zal een plan uitkomen. 
Werken aan onze toekomst en dan meer aan onze opvolgers denk ik. Hoe lang het duurt is niet te 
zeggen. Hulp in Nood heeft hier een x bedrag in gestopt. Hopen dat dit ook niet voor niks is in elk 



  

geval. We slingeren nu tegen de kant aan en ik ben daar eigenlijk al wel weer zat van. Over 
buitenste rug 120 kg Noordwestgat 160 kg met hoog water onder overslag voor 90 kg. Over eb 
maar voor Noordwestgat lekker visserijtje. Je komt ook nog weer eens een uurtje in je kooi. Dat 
was laatste weken niet het geval. Met de dag maar op vlakte tot aan de vloed. Dan maar onder de 
plaat door en voor Meuker halen smerig 80 kg. We brengen ze maar weg Het is net zomer, zulks 
mooi weer. Gewoon warm zeg maar. Gelost met de ZK37 3 ton. Een reisje staat er weer. 
Uitvarend maar door Strandgat Plaatgat oost ove. Voor Boerenleenbank eraan. Lauwers 
Brandbultje tussen de 80 en 100 kg. Met vloed Lauwers maar in, kijken of er in de Lauwers nog 
een paar liggen. Dat lukt aardig, 200/300 kg, dat gaat lekker. Het is lekker rustig in deze hoek, dus 
je kunt lekker je ding doen. Woensdagmorgen om 8.00 naar binnen voor een lang weekend. We 
lossen 2800 kg, dus weer een mooie week. Maar goed dat we lang weekend hebben. Onze Solt 
voorman, Pieter van der Bleek, heeft ons weekend al even ingepland. Lammert, Eindhoven, Henk, 
Amsterdam, Johan, Amersfoort, Onne, ook Amersfoort. Succes boys. Wat is de bedoeling? Solt 
bier, soep en garnalen aan de man brengen in de grote stad. Nou hebben we al ervaring 
opgedaan op de Horecava, dit is weer eens wat anders. Uitleg geven, laten proeven, leuke 
contacten. Dit alles gebeurt bij Albert Heijn. Jongens, wat een winkels, niet normaal, maar na 2 
dagen heb je het ook wel weer gehad en ben je weer blij dat je weer achter je garnaal aan mag op 
maandagmorgen 8.00. 
 
 
Speeltuinnieuws 
Hallo allemaal, weer een berichtje over de stand van zaken in de speeltuin. 
Op 3 oktober hebben we samen met Sportdorp een bijeenkomst bij ZK86 gehouden over de 
beweegtuin. Wij zijn erg blij met de opkomst tijdens deze avond en ook met de input die de 
aanwezigen leverden. Op dit moment loopt er een enquête op Facebook over de beweegtuin. Dit 
geeft iedereen die niet aanwezig kon zijn op de bijeenkomst de kans om toch hun input te geven. 
We hebben u dit jaar al vaak om een bijdrage gevraagd, zoals met de Krougkwis en de 
flessenactie. Ook kunt u nog steeds uw statiegeldbonnen in de daarvoor bestemde bus in de Spar 
deponeren. In plaats van contributie willen we u dit jaar daarom vragen om een vrijwillige financiële 
bijdrage. Hiervoor komen wij in de week van 12 t/m 16 november bij u aan de deur. 
De fondsenwerver is begonnen met een tweede ronde fondsenwerving. De aanvragen bij het VSB-
fonds en de NAM zijn ingediend, maar we wachten nog op een antwoord. Nu zijn er een aantal 
fondsen die een specifieke doelgroep dienen, zoals ouderen uit hun isolement halen of 
speelmogelijkheden voor gehandicapten realiseren. Deze fondsen willen wij ook gaan benaderen. 
Hiervoor hebben we inwoners die deze doelgroepen “vertegenwoordigen” gevraagd een brief op te 
stellen, waarin het belang van die doelgroep duidelijk wordt verteld. Dit versterkt de aanvraag. 
Wat al wel duidelijk is, is dat we geen nieuwe speel- en beweegtuin kunnen realiseren, volledig 
door fondsen gefinancierd. Hoe groot het te overbruggen gat in de begroting wordt zal de komende 
periode duidelijk worden. Om het plan door te kunnen laten gaan is er dus ook financiering vanuit 
het bedrijfsleven nodig. Omdat we begrijpen dat niet elke ondernemer een grote zak geld heeft 
klaar liggen, zijn we aan het uitzoeken hoe dit zo aantrekkelijk mogelijk kan en of daar fiscaal 
voordeel te halen valt voor de ondernemer. Wij komen hier op terug! 
Speeltuin de Regenboog  
Robert, Lianne, Harmen, Bjorn en Esther 
 
 
Dag lieve kinderen!  
Op zaterdag 24 november komen ik en mijn 
Pieten weer naar Zoutkamp toe! 
In onze pakjesboot die vol ligt met cadeautjes! 
Rond de klok van 14.30 komen wij aan in de  
binnenhaven. Aansluitend vind het sinterklaasfeest  
plaats in de Kegeltuin voor kinderen t/m groep 6! 
Hier zal ik mijn grote boek weer tevoorschijn halen!  
Ik en mijn pieten hopen jullie dan allemaal te zien! 
Sint & Pieten 
 



  

Drs. Kimberly Moerman voert haar behandelingen uit in een aparte ruimte 
in het pand van HAIR 2 HAIR aan Dorpsstraat 10 in Zoutkamp. 
 
EERSTVOLGENDE BEHANDELDAG:    12 DECEMBER 
 
welke behandelingen zijn er mogelijk: 
Profhilo: 
Profhilo is een van de meest nieuwe en innovatieve huidverbeteringsmethoden. Het bestaat uit 
100% puur hyaluronzuur en is daarmee de meest zuivere en natuurlijkste injectable van dit 
moment! 
 
Plasmage: 
Waarvoor is het geschikt? Plasmage kan voor drie hoofddoelen gebruikt worden: 
Verstrakking van de huid  
Verwijderen van huidoneffenheden  
Verwijderen van zeer fijne lijntjes. 
De verstrakking van de huid is geschikt voor een boven of 
onderooglidcorrectie, wenkbrauwlift, facelift en verstrakking van de hals en het 
decolleté, verwijderen van moedervlekken 

 
Botox: 
Botox is een eiwit die tijdelijk spieren verslapt.behandeling tegen o.a. diepe frons, overmatig 
zweten, zgn. gummi-smile, hoofdpijn 
 
Fillers 
 
Fillers zijn gemaakt van hyaluronzuur, dit is een stof die van nature al in de huid voorkomt. Met de 
tijd neemt deze stof af in de huid, wat leidt tot rimpels. Wanneer de hyaluronzuur weer wordt 
teruggegeven aan de huid door middel van fillers leidt dit tot vulling, hydratatie en versteviging van 
de huid. Daarnaast stimuleert het tevens de lichaamseigen collageen productie. Hierdoor zal een 
rimpel nooit meer zo diep terugkomen als het was, ook niet na een jaar, wanneer de filler volledig 
is uitgewerkt. 
bijv. neus- en lippenplooi, maar ook de traangoot kan minder zichtbaar gemaakt, voor een frisse en 
uitgeruste blik. 
 
Dit was echter beknopte informatie over de mogelijkheden. 
Wilt u meer weten kunt u deze lezen op www.moermanclinic.nl 
Hier leest u waar u terecht kunt met vragen over behandelingen en prijzen.  
Hier bevind zich ook de online-agenda waar u zelf een afspraak in kunt plannen. 
 
Ook is er de mogelijkheid om via de kapsalon te reserveren en belt u 
                                               0595 43 55 65 
Als u al  klant bent heeft u inmiddels een mail ontvangen  
met hierin het November-voordeel wanneer u deze maand een afspraak maakt. 
 
NIEUW in 2019: BELKYRA vet oplossende injectie 
 
Belkyra (in Amerika bekend als Kybella) is een product dat vetcellen permanent verwijdert en 
vermindert. Zonder liposuctie of chirurgie, bent u op een relatief veilige manier met slechts enkele 
injecties van overtollig vet af. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rubriek "In the picture" 
 
In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt 
aan Johan Jeeninga. Hij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt. 
 
Naam: Johan Jeeninga 
 
Geboren op: 06-01-1980 te: Den Helder 
 
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 2006 
 
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Via mijn vriendin Gerie 
 
De inwoners kennen mij van:  Gerie, visserij 
 
Familie in Zoutkamp en wie: schoonfamilie 
 
Karaktereigenschappen: trouw, sociaal, leergierig en een beetje eigenwijs  
 
Beroep en wat houdt dit precies in: visserman, spreekt voor zich 
 
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: toch de haven en mijn eigen achtertuin 
 
Bewondering voor: Gerie, zij houdt thuis de boel draaiende en daarnaast heeft ze nog haar eigen 
werk 
 
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: dat Gerie Garnalenkoningin was 
 
Over 10 jaar doe ik: hoop ik te rentenieren, maar waarschijnlijk ben ik nog gewoon visserman 
 
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: dorp met gewoon alles aanwezig, da’s wel fijn 
 
Mooiste moment in je leven: geboorte van onze dochters Julia Sophie en Minja Madeleine, 
alhoewel, Geer was met de eerste ff te snel, gemist dus 
 
Grootste wens: Dat iedereen gezond mag blijven en dat ik met mijn gezin nog mooie reizen mag 
maken 
 
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Weer een goed chinees restaurant 
 
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Wendy Steegstra 
 
 
 
De Marne waardeert vrijwilligers met een High Tea 
Elk jaar zetten vele inwoners, jong en oud, zich vrijwillig in voor buurt- en bewonersinitiatieven, 
verenigingen en stichtingen, kerken, sportclubs, jeugd- en jongerenwerk, het goede doel, 
zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Met de inzet van deze enthousiaste 
vrijwilligers blijven dorpen leefbaar en kunnen activiteiten plaatsvinden. 
Gemeente De Marne waardeert deze inzet zeer en organiseert samen met Steunpunt 
Vrijwilligerswerk De Marne tijdens de 'Nationale Vrijwilligersdag', vrijdag 7 december 2018, een 
gezellige High Tea middag voor vrijwilligers. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt deze middag niet gehouden in het gemeentehuis in 
Leens, maar in De Schierstee, Warfhuisterweg 17 te Wehe-den Hoorn. 
  
 
 



  

Programma 
Tijdens de High Tea van 14:30 tot 17:00 uur kunnen vrijwilligers genieten van thee of koffie en 
diverse hapjes. Verder is er theater, een workshop Gronings voor beginners, wordt er een unieke 
film getoond over vleermuizen die in en bij  borg Verhildersum wonen en kan er deelgenomen 
worden aan creatieve activiteiten zoals armbandjes maken en vilten. 
Deelname aan deze activiteiten is geheel vrijblijvend! 
De High Tea is gratis en alle vrijwilligers woonachtig in de gemeente De Marne zijn van harte 
welkom. 
Aanmelden 
Vrijwilligers uit De Marne kunnen zich t/m 2 december aanmelden via het 
mailadres highteademarne@gmail.com. 
Bij aanmelding graag uw naam, woonplaats en de vrijwilligersorganisatie vermelden. 
De High Tea biedt ruimte aan maximaal 100 vrijwilligers en daarom geschiedt deelname op basis 
van volgorde van aanmelding. Na 2 december krijgt u een bevestiging van deelname. 
 
 
Sinterklaasaktie ondernemers Zoutkamp 
Dit jaar kunt u weer bij verschillende ondernemers uw kassabon inleveren met uw naam  
adres en evt. uw telefoonnummer erop vermeld. 
Er wordt elke week een prijs beschikbaar gesteld door de deelnemende ondernemers. 
De 1e trekking zal zijn op  zaterdag 1 december en vanaf maandag 26 november kan men de 
kassabonnen inleveren. 
Alle kassabonnen worden verzameld en daaruit worden de winnaars getrokken. De lijst met de 
winnaars hangt elke week bij de deelnemende zaken. 
De actie  eindigt op zaterdag  22 december. Uit alle kassabonnen worden dan nog extra prijzen 
beschikbaar gesteld door: Restaurant ZK86,  Restaurant “De oude Sluis”,  
Alie’s Buffet,  Pizzeria L’Ancora en Restaurant “De Boeter”. 
Deelnemende zaken zijn: Spar Bergstra, Windkracht 8, De Zilte Bries, 90 Oost, Slagerij Knol, 
Hengelsportzaak Zoutkamp, Hair2Hair, Voetverzorging Rita,  Palingrokerij Postma, Kapsalon 
Marijke, Claudia de Boer Pedicure, Restaurant/ijssalon de Boeter, Vishandel van der Heide. 
 
 
Nieuws van het Ontmoetingspunt 
Hierbij de activiteiten voor de komende periode die worden georganiseerd. Als eerste hebben we 
kerststukjes maken en wel op 12 december aanstaande, aanvang 14:30 uur in het 
Ontmoetingspunt. Opgave aldaar of bij Meta Buikema telefoonnummer 0595-401595. Een week 
later op woensdag 19 december is er de kerstmaaltijd, deze begint om 17:00 uur, opgave in het 
Ontmoetingspunt of bij Lies Visser 0595-401834. Zie ook de affiches in het dorp. 
Dan zijn er van maandag- tot en met donderdagmorgen de koffieochtenden van 9:30 tot 11:00 uur. 
Deze zijn niet alleen bedoelt voor de bewoners van de flat maar ook voor personen daar buiten, 
iedereen is van harte welkom. Ook als je maar een morgen komt, graag zelfs. 
Op de laatste woensdag van de maand is er de eettafel, men kan dan gezellig in groepsverband 
met elkaar genieten van de warme maaltijd. Dit jaar de laatste keer op 28 november want in 
december hebben we de kerstmaaltijd. Opgave voor de eettafel in het Ontmoetingspunt of bij Lies 
Visser telefoonnummer 0595-401834. 

OPROEP 
We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het Ontmoetingspunt. Informatie bij Sjoukje Oortwijn 
telefoonnummer 0595-402530 of Lies Visser 0595-401834. 
 
 
Minikerstmarkt 
Een groepje vrijwilligers van de Noorderschans organiseert op vrijdag 7 december een mini 
kerstmarkt in de ontmoetingsruimte Noorderschans van 14.00 tot 20.00 uur. 
Er zijn kerstspullen, mooie dingen, kaarten, gebreide sokken en van alles wat tot koffie met cake. 
Heeft u kerstspullen of leuke spulletjes over, een belletje en wij halen het bij u op of wilt u iets 
lekkers bakken meld u bij:  
Trijn Zijlstra 402153, Gerda van Dam 439578, Coba Nauta 401659 of Jannie Mollema 439797. 



  

WinterWelVaart Zoutkamp 2018 
zaterdag 8 december &  
zondag 9 december 
 
De binnenhaven aan de Reitdiepskade is sfeervol verlicht en er liggen verschillende 
schepen afgemeerd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Aan boord en op de kade, in het 
Visserijmuseum en bij de horecagelegenheden kan men genieten van kunst en cultuur; een 
spannend verhaal door de Verhalenvertellers of muziek van o.a. de Poedies, Armstrongs 
Patent, Onstuimig Schuim, Zoutkamper Smartlappenkoor, Popkoor Hadewijn, Lenny & Junior, etc. 
In het Visserijmuseum zie je de garnalenpelsters bezig en buiten zorgen de visbakkers voor 
overheerlijke vlamzalm en een lekker gebakken visje. Ook zijn er activiteiten voor de kinderen, o.a. 
schminken. Naast de Palingrokerij van Gaele Postma is een overdekte markt met zo’n 20 kramen. 
Er is voor elk wat wils, van verschillende streekproducten en bloemen, tot sieraden, leuke 
kadootjes en kinderkleding, ook zijn er enkele oude ambachten te zien. 
Op de kade zorgen de Stagemates en Auth & Tiek met straattheater voor vermaak en in de 
horecagelegenheden rond de haven kan men genieten van gezelligheid onder het genot van 
heerlijke gerechten of versnaperingen. 
Kortom er is van alles te zien en te beleven tijdens WinterWelVaart Zoutkamp.  
WinterWelVaart is gratis toegankelijk op zaterdag 8 december van 11.00-19.00 uur en op zondag 9 
december van 11.00-17.00 uur. De openingshandeling bij het Visserijmuseum zal worden verricht 
door de Garnalenkoningin, die daarna nog een verrassing in petto heeft. 
Meer info en het volledige programma volgt op: www.facebook.com/winterwelvaartzoutkamp. 
Proef de maritieme sfeer in Zoutkamp op 8 en 9 december!  
 
 
Berichtje van Stichting Welzijn Ouderen 
Het jaar 2018 is bijna voorbij, maar er is nog een uitstapje in het vooruitzicht nl. op dinsdag 27 
november om 13.00 uur gaan we naar Tuinland. De belangstelling is groot. En dat is mooi! 
In september zijn we een middag naar Paddepoel geweest en dat is altijd mooi. Vooral als je geen 
eigen vervoer meer hebt en zelf moeilijk de deur uit kan. Met hulp van vrijwilligers is het toch 
mogelijk om zelf iets te kopen. En vooral als het kleding betreft. Aanpassen en laten keuren door 
de dames die mee zijn. Nee die moet je niet aantrekken, die is veel leuker. Nee ik vind deze kleur 
veel mooier, die kleur trui wil ik hebben. En dat is toch mooi, als je zelf je kleding kunt kopen. En 
het plezier erbij. We hebben genoten. 
En dan nog even bij de HEMA zitten een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Dan hebben we 
nog even tijd, want we hebben nog iets in een winkel gezien en dat willen we toch nog meenemen. 
Het kan allemaal. Onze chauffeur Piet (Rode Kruis) heeft alle tijd. 
In juni een prachtig reisje met de bus naar Groningen, een rondvaart door Groningen en dan nog 
ritje door het gedeelte van Groningen waar de studenten aan de Zernike hun studie doen. Velen 
vonden dit heel leuk, (want daar kom je toch nooit ). En dan richting Garnwerd bij “Garnwerd aan 
Zee”. Hier werden we getrakteerd op een drankje en heel veel  lekkers erbij. Wat een verwennerij. 
We hopen het volgend jaar ook weer iets leuks te bedenken en u weer een fijne  dag of middag te 
bezorgen. 
Nog een verzoek, de Stichting Welzijn Ouderen heeft echt nieuwe vrijwilligers nodig. Misschien 
heeft u nog wel een beetje tijd over om de club te versterken. U kunt zich altijd melden bij Baukje 
Zwart (tel. 401590) of Trijn Zijlstra (tel. 402153).    
Wij wensen iedereen een fijne Kerst en voor het jaar 2019 veel geluk en vooral heel veel 
gezondheid.  
Hartelijke groeten van Trijn, Anja, Rense, Enne, Maria, Sjoukje en Baukje. 
 
 
Brandwondencollecte 
De blusploeg Zoutkamp heeft op woensdag 10 oktober 2018 weer medewerking verleend aan de 
jaarlijkse brandwondencollecte. Ondersteund door een ploeg enthousiaste dames en een aantal Ol 
Strieders werd de klus in ruim een uur geklaard en was er in het hele dorp gecollecteerd, wat 
resulteerde in een opbrengst van € 805,18. Collectanten en gulle gevers hartelijk dank namens de 
brandwondenstichting. 



  

‘’Ora et Labora’’ (2). 
Bij een van de bezoeken van de tjalk aan Zoutkamp moest oma Bos met de kleine Ties per 
omnibus naar de dokter in Ulrum voor een inenting tegen de pokken. Deze omnibus (paard en 
rijtuig) vertrok 2x per dag naar Ulrum.’’ Lutje Hendrik’’ stond dan met zijn hoorn te toeteren in de 
doorrit van hotel Broekema. Hoorde je die toeter dan moest je binnen 5 minuten bij hotel 
Broekema zijn om mee te kunnen. Reizen was destijds  tamelijk gecompliceerd. Was je 
bijvoorbeeld in Ulrum aangekomen dan kon je daar in de paardentram naar Winsum stappen, 
alwaar je per lokaaltreintje door kon naar Groningen. Een hele onderneming. En tijd speelde geen 
rol. Als je er maar kwam. De inenting werd een succes. ‘Volgens de verklaring van medicus, drs en 
arts D.J.C. Schönfeld is d.d. 1 mei 1910 is aan Ties Vrij, geb. 29 januari 1906 wonende te: 
‘’Schipperskind’’ de koepokinenting verricht; vijf koepokken hebben zich behoorlijk ontwikkeld.’’. 
Eens was de kleine tjalk bevracht in Rotterdam en hing op de Lek in een lange sleep achter een 
sleepboot. Het was slecht weer. De kinderen lagen al in hun kooi. Ineens een geweldig gekraak en 
lawaai. Zagen de kinderen opeens het dak van de roef met de daaraan hangende stormlantaarn 
de lucht in vliegen .In plaats van het licht van de petroleumlamp zagen de kinderen in hun kooi nu 
de sterren flonkeren.   Onmiddellijk werd en een zeil over de roef gespannen en wonder boven 
wonder bleek het dak op het volgende schip te zijn gekwakt en kon  later zonder al te veel schade 
weer worden teruggezet.. Of de olielamp die aan het plafond hing nog brandde kon de kleine Ties 
zich niet meer herinneren. In de meimaand van 1912 lag de tjalk in de Reitdiephaven in Zoutkamp 
en werd de inmiddels 6 jaar geworden Ties aan de hand van zijn moeder over het Molendijkje naar 
de School met de Bijbel gebracht. Meester Volbeda, met een zwarte petje op, stond al te wachten. 
De kleine Ties kwam eerst in de klas bij juffrouw v.d. Zee. Die was in de kost bij bakker de Boer 
aan het Bakkersplein. Later is die juf getrouwd met een zoon van de Boer en zijn ze naar Warffum 
vertrokken, alwaar ze een koekjesfabriek zijn gestart. ‘Koekje de Boer’ werden ze genoemd. (een 
van de nazaten. Jaap, heeft later jarenlang vis ingekocht op Lauwersoog. Een hele verandering).  
Ties herinnerde zich ook nog goed dat er op het Molendijkje altijd een grote bok (met horens) 
stond te grazen. Eens kwam zijn moeder hem van school halen en lette niet goed op, waarop de 
bok haar omver stootte. Ze had juist een roggebrood bij bakker de Boer gekocht en tevens een 
emmertje melk bij een van de keuterboertjes.  Op latere leeftijd had Ties dat beeld nog steeds voor 
ogen. Hij wilde die bok destijds wel doosteken, want hij zag zijn moeder bij het dijkje naar beneden 
rollen. Samen met het roggebrood en het emmertje melk waarvan niets over was. Toen de tjalk 
weer wegvoer bleven Ties en zijn broer Geert bij opa en oma Bos achter om de lagere school te 
kunnen bezoeken. Ze werden erg liefdevol verzorgd. En wat was er in die tijd voor  kwajongens 
veel te beleven in Zoutkamp. Altijd om en bij het water. ‘Sliekje loop’n’ bijvoorbeeld. Zwemmen 
werd niet toegestaan door de grootouders, maar ja, wat is het verschil tussen sliekje loop’n met 
weinig kleren aan en zwemmen? Daar redt iedere kwajongen zich wel mee. Van mijn vader, die 
samen met Willem Kerkstra (van smit Kerkstra) bevriend was met Ties,  heb ik ook wel eens 
gehoord dat ze eigenlijk in hun jeugd niet mochten zwemmen. Te gevaarlijk?  Mijn vader heeft 
daarom nooit kunnen zwemmen, maar zijn jongere broers Ies en Fre zwommen als de besten. Het 
zou uit de Bijbel kunnen komen. Immers, Paulus schrijft ergens dat ‘de lichamelijke oefening tot 
weinig nut is’. Onze voorouders namen de Bijbel nog al letterlijk. Het zou dus zo maar kunnen. ‘s 
Zondags gingen Ties en Geert  met opa en oma naar de Ger. Kerk van ds. Krohne . In de winter 
ging de kerkstoof met een gloeiende kool erin mee.  Wanneer men de kerkdeur opendeed kwam 
er een golf van kolendamp narbuiten. Het was dan ook vaak een gekuch in de kerk. De dominee 
moest dan vaak vragen om wat minder lawaai te maken met het doorgeven van deze warmtebron. 
Om nog maar niet te spreken van de steeds rondgaande snuifdozen met spons en odeur. De 
mannen op hun beurt zaten lustig te pruimen.( In die tijd lag er aan de mannenkant  zand op de 
vloer.). Mensenkinderen wat een zootje! 
Over ds Krohne heb ik al vaker wat geschreven. In de winter droeg hij een grote bontmuts en liep 
hij bij de ‘Naie Sluus’’ met de vissers daar te pruimen. Trouwens dat Naie Sluus is ook wel aardig. 
Wij zeiden in onze jeugd: ‘ Groode Sluus’. Maar in die tijd (omstreeks 1910) was het natuurlijk nog 
niet zo lang geleden dat het Reitdiep was afgesloten en de sluis aldaar was gebouwd. Zeg maar 
50 jaar eerder. Vandaar het toen nog Naie Sluus. Om rond te kunnen komen pelden opa en oma 
Bos ook iedere dag garnalen. De kleine Ties en Geert deden dan vaak mee als onderaannemers. 
Per goed gevuld schoteltje beurden ze van oma 1 cent. Tot middernacht kon men de gepelde 
garnalen bij de visserij coöperatie afleveren. De volgende dag werd het pelgeld bij ‘Paiter Boetjes’ 
opgehaald. De beide jongens stonden ’s middags vaak op de dijk te kijken om de Zoutkamper 



  

vloot binnen te zien zeilen. De laatste garnalen werden dan vaak nog aan de wal gekookt. Een 
enkele keer mochten de jongens hun pet ophouden en kregen wat van die zojuist gekookte 
garnalen. Lekker smikkelen op de dijk! Die smaak tref je nergens meer. (ja, aan boord juist uit de 
kookpot of misschien nog een beetje bij Telson!).  Als er een Noordzee botter met vis binnenkwam 
mochten de jongens soms van hun opa een mand (wiggie) schol mijnen. Deze vis werd dan 
opgemaakt, gedroogd. in bosjes gemaakt en  in een grote blauwe trommel op zolder gezet. In de 
winter was het dan ’s zondags smikkelen geblazen. Was de gedroogde schol op dan kocht oma 
voor de zondag vaak een zak hele pinda’s (sausjes). Als er weer eens een briefkaartje kwam met 
de mededeling dat de tjalk Zoutkamp zou aandoen, zaten Ties en Geert soms uren op de dijk te 
turen of ze de bruin getaande zeilen van de tjalk al zagen aankomen. Eenmaal aangelegd aan het 
Lange Hoofd ging de hele familie in optocht naar het kleine huisje bij de Schans. ( Frits 
Pleimastraatje, waarin later Kremer Batsie Boem woonde). Voor de rest haalden die jongens min 
of meer het zelfde kattenkwaad uit als wij in onze jeugd 30 jaar later. In de winter leerden ze op 
een paar oude schaatsen en een stoel ‘scheuveln’. Dat kon naast de tjalk die lag te overwinteren in 
de haven of in het Hunsingokanaal. Zodra er ‘balken’ onder het ijs lagen mocht men de Zuidwal 
op. Daar werden door ‘de Hunze’ hardloop wedstrijden georganiseerd. Het zag er dan zwart van 
de mensen. Een uitje midden in de winter. Vaak werden die wedstrijden gewonnen door de gebr. 
Poepjes uit Drachten. Ook een favoriet spelletje was om met lange rietstengels onder het Lange 
Hoofd te kruipen en als er dan  mensen over het hoofd liepen deze stengels door de naden van 
het plankier te steken. Het liefst natuurlijk bij dames met rokken. (Trouwens dames in een broek 
zag je destijds niet) Ties en Geert deden dit ook een keer, maar toen kwamen ze erachter dat de 
dame in kwestie hun juf van school was. De jongens wisten niet hoe snel ze het hazenpad 
moesten kiezen. Ook ‘Sundermeerten’ werd hartstochtelijk gevierd. De school ging zelfs een uur 
eerder uit om ook de afgelegen boerderijen te kunnen bezoeken. Er werd geen huisje 
overgeslagen. Lampions gemaakt van voederbieten of blikken sigarenkistjes waarin met een 
spijker bijv. een molen of een scheepje was gegraveerd. We moeten bij dit alles wel bedenken dat 
een cent een vermogen was in die tijd! En snoep kreeg men ook maar erg sporadisch. In de zomer 
sliepen Ties en Geert op zolder van het kleine huisje aan de Schans.  Gewoon onder de pannen, 
maar in de winter was dit te koud en werd er verhuisd naar ‘het onderhuis’. Dat was in de bedstee 
van de woonkamer. Hierin was in een hoekje ook een winkeltje gevestigd. Weliswaar van 
bescheiden omvang, maar in de ogen van de kinderen zeer gezellig. Met de koperen weegschalen 
aan kettingen en keisteentjes voor het gelijk maken speelden de jongens vaak winkeltje. En als er 
’s avonds een klant kwam (van sluitingstijd had men nog nooit gehoord) konden de kinderen alles 
mooi vanuit de bedstee volgen. Zo kwam dikke Kees (Zwart) regelmatig binnen en zei  met zware 
stem: ‘Gai’n oavend Trientje, ‘’n half pond Tiktak, ’n half pond Nijmaier tabak en een pond 
roombotter’. Naast hen woonde oom Hendrik Oosta. Die was getrouwd met tante Ebeltje (een 
zuster van oma Bos). Elke zaterdagavond kwam oom Oosta de spullen betalen die tante die week 
had gekocht en niet betaald. De jongens zagen dan vanuit de bedstee dat de kwispeldoor rustig 
rondging tussen opa en oom. Onder het pruimen werden de dorpsnieuwtjes doorgenomen. Verder 
stond er in die jaren aan de haven een gammele houten schuur, waarin werklozen stenen moesten 
kloppen die gebruikt werden voor de verharding van de gemeentewegen. Ergens in een hoek op 
wat balen stro verkeerde ‘Kees de Zwerver’( een soort Swiebertje avant la lettre zeg maar). Die 
ventte overdag met veters, garen en band. (In onze jeugd kwam Aneis hier met veters, garen en 
band. Aneis had een ongelukkig handje en kwam met een loodzware fietskar dan naar de dorpen 
in de omgeving. Men had wel wat medelijden met Aneis (‘’Heeft de vrouw nog veters, band of 
garen nodig?’’) en zodoende kon hij een karig bestaan leiden, evenals de keienkloppers zoals 
boven genoemd).   Kees was een wat mysterieuze figuur aan wie het oogluikend werd toegestaan 
dat hij in die loods sliep. Eens had de jeugd bedacht om met een paal in de gammele zijvleugel 
van Kees zijn onderkomen te gaan rammen. Daar ging het, net als bij de geuzen, ‘’Een, twee drie 
in gods naam’’. Tot hun grote schrik bemerkten de jongens dat de paal van binnen werd 
vastgehouden. Kees was dus in zijn hok! Zo snel ze konden kozen de jongens het hazenpad met 
een schreeuwende Kees achter hen aan. Nog een voorval uit de jeugd van Ties. In de 
binnenhaven lagen altijd lange rijen aalkaren (leefkisten voor paling).  De Lauwerszee was immers 
nog open en veel Zoutkampers hadden ergens ‘achter diek’ wel een fuikje staan. Een favoriete 
sport was van de ene kaar op de andere te springen en niet uit te glijden. Op zekere dag mislukte 
die sprong bij Ties en werd hij onder gejoel van andere jongens (ik weet niet of ze toen al ‘Jaan 
Hielko gait veurop’ zongen) naar huis gebracht. Oma schrok hevig. ‘Hurrik, hurrik jonge, wat is dat 



  

nou weer?’. Ties kreeg snel zijn zondagse kleren aan en ging weer naar de haven. Daar werd hij 
uitgedaagd door de jongens dat hij nu vast niet nog een keer durfde. Maar … hij durfde wel en 
gleed weer onderuit! Dus zondagse kleren ook nat. Daarop werd hij bij thuiskomst in de bedstee 
gestopt met de deuren dicht. Gelukkig gaf opa  de jongens als straf nooit een pak slaag, maar hun 
eigen vader deed dit wel  eens als de jongens aan boord waren. Ook in onze jeugd kregen we nog 
wel eens iets voor de kont van onze vader. Schoolmeesters deden dit ook als ze het nodig vonden. 
Als voorbeeld werd er dan iemand over de knie gelegd en met een stokje kreeg je dan een pak op 
je donder. Ook in dergelijke gevallen werd een beroep op de Bijbel gedaan. Daarin staat immers: 
‘En spaart de roede niet’! (Voor de goede orde: niemand vond dit abnormaal en ik heb er zelf ook 
niets aan overgehouden). Op weg naar school kwamen Ties en Geert altijd voorbij de slagerij van 
Louwe Huizinga. Als daar dan juist een varken werd geslacht, kregen de jongens de varkensblaas. 
Deze werd dan met een pijpensteel opgeblazen en diende als voetbal. (Van mijn vader heb ik wel 
eens gehoord dat die ook iets deden met een varkensblaas. Ze gingen dan met dat ding langs de 
deuren en zongen: ‘’Voeke, voeke, rommelpot’’. Maar hoe en wat is mij niet bekend. Als iemand dit 
weet hoor ik het graag.)  Ondertussen werd de situatie aan boord van de klipper toch wel wat 
nijpend. Een paar kinderen bij opa en oma bos en de rest van het gezin in de kleine roef van de 
tjalk. En moeder Anje was ook steeds ongerust als er voor de zeegaten langs gezeild moest 
worden. Het kon daar behoorlijk spoken. Regelmatig vloog het servies enz. door de roef. Na rijp 
beraad werd besloten de tjalk van de hand te doen en een bestaande scheepvaart lijndienst op 
Groningen over te nemen. De vloot bestond uit 2 stoomschepen. ‘Lucifer’ en ‘Onderneming’ en 
een vee praam, genaamd ‘Handel’. (De naam Lucifer verwondert me wat. Immers, die naam 
betekent duivel en Aldert Vrij was een orthodoxe christen, waarbij de naam ‘Ora et Labora’ beter 
paste. Nu heb ik in dit verband een Urker ook wel eens iets gevraagd over de naam van zijn schip 
en die zei me dat je nooit de naam van een schip moest veranderen, want dat zou onheil brengen. 
Zoiets zal het geweest zijn). De beide stoomschepen onderhielden een dagelijks verbinding via het 
Hunsingokanaal tussen Zoutkamp en Groningen. Alle dorpen werden onderweg aangedaan om 
passagiers of vracht op te nemen. Twee afvaarten in de week gingen via Winsum, Onderdendam, 
Bedum naar Groningen. De andere 4 andere afvaarten kozen bij Schouwerzijl het Reitdiep. Iedere 
maandag werd er een speciaal vee vervoer naar Groningen verzorgd. Voor de passagiers was er 
een eerste klas kajuit Daar was het goed toeven. Er was koffie, thee, kaarten, kwispeldoor en men 
kon er een versnapering kopen. En niet te vergeten er stond een potkacheltje. Vooral in de winter 
geen overbodige luxe. Vertrektijd was plm. 5 u in de morgen en dan was men rond 9.30u in 
Groningen. Terug om 14.30u en aankomst Zoutkamp ca. 18.30u. Een hele onderneming! Het 
gezin Vrij huurde in Zoutkamp de woning van voormalig bakker Fongers. Zo was het hele gezin 
weer compleet en een tijd van redelijk geluk brak aan. Maar er verschenen donkere wolken aan de 
lucht. Het was 1914 en de Eerste Wereldoorlog was inmiddels uitgebroken. Nederland bleef buiten 
die oorlog, maar het gevolg was dat alles erg schaars en duur  werd. Kolen waren bijvoorbeeld 
bijna niet meer te krijgen. En voor de beide stoomschepen was men die nu juist nodig. Aangezien 
gasolie eerst nog wel verkrijgbaar was werd besloten om de ‘Lucifer’ uit te rusten met een Brons 
gasolie motor. De beide andere schepen werden verkocht. . Helaas in de loop van 1916 was ook 
gasolie bijna niet meer te krijgen. Er is toen nog geprobeerd om met een paard (1 pk) de dienst in 
stand te houden, maar tenslotte moest de Lucifer worden opgelegd. Hoe nu verder? Het lukte 
vader Vrij om een grote overnaadse marine zeilsloep op de kop te tikken. Het scheepje werd 
uitgerust voor de garnalen visserij. Opa Bos ging enkele reizen mee om zijn schoonzoon de 
kneepjes van het vak te leren. En het lukte wonderwel. De prijzen waren goed en Aldert Vrij en 
zoon Jan behoorde gelijk tot de betere aanvoerders. De kleine Ties herinnerde zich dat hij wel 
eens mee mocht om te vissen. Eens in het Ezumergat brak er een geweldige onweersbui uit. De 
regen kwam met bakken uit de hemel. Het anker werd uitgegooid en men kroop alle drie in het 
kleine vooronder om de bui af te wachten. Toen de bui voorbij was moest er eerst  worden 
gehoosd, want er stond behoorlijk water in de sloep. Van 1916 tot 1918 werd er met de sloep 
gevist en goed verdiend. Speciaal zoon Jan vond vissen prachtig werk. Na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog oorlog werd er weer met de ‘’Lucifer’’ op Groningen gevaren en omdat de meeste 
vracht in Ulrum en Leens werd geladen besloot de familie om te verhuizen naar Ulrum. Een hele 
overgang voor de kinderen. Ze misten het water, de schepen, hun opa en oma. Een voordeel was 
er wel. De familie liep elke zondag heen en weer naar Ulrum om het Chr. Ger. Kerkje (Kalkhuis 
kerkje) aan de Singel te bezoeken. Dat hoefde nu niet meer. Zo woonden vader en moeder en 
inmiddels 7 kinderen ogenschijnlijk gelukkig in Ulrum. Maar nu komt de tragiek, zoals toentertijd 



  

heel vaak voorkwam. In 1917 begon Trijntje (15 iaar oud) erg te hoesten en ze bleek tuberculose 
te hebben. Na een half jaar sukkelen is ze overleden. Een half jaar later begon moeder Anje ook te 
hoesten en ook zij kwam te sterven slechts 43 jaar oud. In 1920 toen het bedrijf op zijn hoogtepunt 
was begon ook zoon Jan, 20 jaar, te sukkelen. Hij heeft nog een tijd in een draaibaar wit hokje 
voor het huis gelegen, maar is tenslotte ook bezweken. Jan was een op en top zeeman. Had alles 
geleerd van zijn vader op de clipper en leerde ook de kneepjes van het garnalenvissen op zeilen. 
Was hij blijven leven dan hadden zijn kleinkinderen nu misschien wel met een kotter op 
Lauwersogen gelegen. Maar nog  was het leed niet ten einde. Dochter Anje, een knap intelligent 
meisje van 19 jaar, bezweek als laatste ook aan de tbc. En het was niet alleen de tbc die in die 
jaren dodelijk was, maar ook de pest (zwarte dood) heeft in die jaren veel slachtoffers geëist. De 
dood was een getrouwe metgezel in die jaren. Wat mogen we dankbaar zijn voor alle medische 
vooruitgang in de laatste 100 jaar! Speciaal de antibiotica bleek een geweldige uitvinding te zijn.  In 
het gezin Vrij van 9 personen zijn dus 4 aan die vreselijke ziekte gestorven. Vaak onder grote 
benauwdheid, want pijnstillers had men ook nog niet. Hoe ging het verder met de familie? Aldert 
Vrij hertrouwde met een van de huishoudsters die voorbijkwamen en kreeg daarbij ook nog 3 
kinderen. Ties, die deze jeugdjaren heeft opgeschreven, bleek een goed verstand te hebben en is 
via het Gemeentehuis te Ulrum (twee jaar volontair dus niets verdienen), Belastingdienst 
Groningen op een top positie op het ministerie van Financiën in Den Haag terechtgekomen. Een 
hele overgang voor een schipperskind! Wijlen mijn schoonvader, Geert Vrij, heeft het 
transportbedrijf overgenomen. Eerst nog met de ‘Lucifer’ maar na de komst van de trein naar 
Zoutkamp bleek daarin geen brood meer te zitten. Daarom werd er later een vrachtauto 
aangeschaft en samen met collega/concurrent, Geert Mollema, werd Zoutkamp voorzien van alle 
benodigde goederen. Ook dat is inmiddels alweer decennia lang history . Tegenwoordig zie je de 
Spar auto iedere dag op het Dorpsplein lossen en  de autootjes van de pakketdiensten door het 
dorp toeren. Alles is ‘veroerd’ zeggen de Friezen! 
Hendrik Nienhuis (nienhuis@inn.nl) 0653 653 335 Oktober 2018.  
 
 
Kerstaktie 2018 - Een extraatje voor de Kerst 
In de dure maand december is het voor gezinnen met financiële zorgen bijzonder moeilijk om in de  
normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen. 
Om hun zorgen iets te verlichten, willen wij als Vrienden van de Arme Kant van de Marne gezinnen 
of alleenstaanden in de gemeente De Marne, die op of onder het bestaansminimum leven op basis 
van alleen een minimale uitkering via de WBB, WAO, WIA, Wajong, ANW, WW of AOW zonder  
aanvullend pensioen, een kerstextraatje geven. 
Dat is ons mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van kerken, bedrijven en medeburgers. 
 
Aanmelding 
Om in aanmerking te komen voor het kerstextraatje schrijft u op een briefje uw naam, adres,  
postcode + woonplaats. 
U kunt het briefje in de bus/doos  in Leens in de Jumbo supermarkt doen, in Ulrum in de 
brievenbus van de woning Leensterweg 43, in Zoutkamp in bakkerij/lunchroom De Zilte Bries, in 
Eenrum en Kruisweg in de Coop of in Wehe-Den Hoorn in de brievenbus van de woning J. 
Kremerstraat 6. 
U kunt zich aanmelden van 7 december tot uiterlijk 17 december a.s. 
 
 
 
 
Uitslag Zonnebloemloterij 2018 
We hebben met loten op de markt gestaan met Pinksteren. Uit deze lijst is gebleken dat het 
lotnummer met daarop de electrische fiets als prijs verkocht is op de markt....het zou mooi zijn om 
dit te melden bij de redactie of bij onze afdeling. 
U kunt uw lotnummer checken op de volgende website: www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag. 
 
 
 



  

Nieuws van Dorpsbelangen 
 
Sinterklaas 
Op 24 november komt de goede Sint weer naar Zoutkamp! Zoals elk jaar financieren wij de intocht 
waar nodig. Gelukkig werken velen belangeloos mee aan dit mooie feest, waarvoor veel dank.  
Dit jaar worden de Sint en zijn pieten gesteund door een nieuw team: Mayke Postma, Robin 
Toxopeus, Jan Wouter Zwart. 
We willen het oude team van Alfred Buitjes en Hillechien Hulsebos ook hartelijk bedanken voor 
hun inzet de afgelopen jaren. 
Het traditionele Sinterklaaslopen vind plaats op de zaterdag ná pakjesavond, op 8 december. 
 
Speel- en beleeftuin 
De dames en heren van Speeltuin vereniging De Regenboog zijn erg druk met het herinrichten van 
de speeltuin en het daarbij realiseren van een beweegtuin. Wij steunen de plannen natuurlijk als 
Dorpsbelangen, wat ook van belang is voor de subsidieverstrekkers. Wij volgen het project en 
proberen waar mogelijk bij te springen. 
 
Woningbouw 
Er is veel roering op de woningmarkt in Zoutkamp. Met name naar sociale huur, starters en grotere 
gezinswoningen is veel vraag, maar relatief weinig aanbod.  
We zijn samen met de gemeente in gesprek met projectontwikkelaar Van Wijnen om te kijken naar 
de mogelijkheden van commerciële bouw in Zoutkamp.  
Het gebrek aan sociale huurwoningen komt deels door de sloop van 12 ‘verouderde’ woningen aan 
de Julianastraat. Hier zouden 9 nieuwe woningen geplaatst worden, maar Wierden & Borgen heeft 
door de gestegen bouwkosten de nieuwbouw minder prioriteit gegeven. Wij zijn daar absoluut niet 
blij mee en dringen dan ook aan bij Wierden & Borgen en de Gemeente om het e.e.a. te 
versnellen. 
 
Hunsingosluis 
Sinds het nieuws dat het Waterschap de Hunsingosluis wellicht als regionale kering wil inzetten is 
het redelijk stil. We stellen ons voor dat er veel onderzocht moet worden en dat dat tijd kost om 
hier conclusies over te trekken. We zijn inmiddels actief bezig om informatie te krijgen van het  
Waterschap. Hopelijk kunnen we u in een volgende schudzeef verder bijpraten. 
 
Dijkgebied 
Onlangs is de vergunningaanvraag de deur uit gegaan om onze plannen met het dijkgebied uit te 
voeren. Dit betekent dat ons deel van het project ‘Rondje Lauwersmeer’ in grote lijnen staat. De 
provincie doet een poging om vóór het verlenen van de vergunning alvast te kunnen beginnen met 
de uit te voeren grondwerkzaamheden. Dit zou kunnen beteken dat volgende week al de eerste 
kranen het gebied in kunnen. Zo ver is het nu nog niet en we wachten af. 
 
Lid worden? 
Om te kunnen blijven doen wat we doen en 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. Aanmelden kan via het secretariaat of via het 
formulier op onze website. 
 
Heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem dan ook contact op met het Secretariaat: 
 
Janna Hulshof 
Stationsstraat 13, 9974 SK Zoutkamp 
0595-402779 
info@dorpsbelangenzoutkamp.nl. 
website: dorpsbelangenzoutkamp.nl 
 
 
 



  

 
Krougquiz deel 2 

 
De oplettende lezer heet gemerkt dat de in de vorige editie vraag 10 ontbrak, dus hierbij alsnog. 

 

 
 

 
 

 
 



  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 
 

 
 

Bonusvragen: 
 

Noteer zoveel mogelijk straatnamen in Zoutkamp die verbonden zijn aan de visserij? 
 

Wie verzon de naam van de huidige speeltuin? 
Corina Hielema-Rienks 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


