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Bert Solo, the Party Animals en Disco Dance Reaction

Kegelhuis
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Kegelhuis
Kegelhuis
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Voorwoord
Allereerst de beste wensen voor het komende jaar. Voor jullie ligt weer een nieuwe Schudzeef.
Gelukkig hebben twee leden van de redactie aangegeven toch nog een jaar door te willen gaan,
maar dat is wel echt het laatste jaar. We zijn heel blij dat in het afgelopen jaar we drie nieuwe
vrijwilligers erbij hebben gekregen maar ook heeft Chantal besloten te stoppen. De redactie heeft
nu dus 5 leden waarvan 2 leden dit jaar echt stoppen. Nogmaals een oproep dus om ons te komen
helpen, zonder nieuwe leden stopt de Schudzeef na dit jaar echt.
In deze uitgave staat zoals inmiddels traditie, een overzicht van de Brandweer. Hendrik Nienhuis
heeft weer een verhaal geschreven en natuurlijk houdt de speeltuin ons ook op de hoogte van de
ontwikkelingen. We hopen dat jullie veel plezier beleven aan het lezen van deze editie.
Bericht vanuit de speeltuin
Hallo inwoners, hierbij weer een update. Allereerst wensen we u een goed 2019. We hopen dit jaar
dan eindelijk de nieuwe speeltuin te kunnen realiseren.
Vorige maand hebben we de jaarvergadering over 2017 gehouden. Erg laat maar we hebben ook
zoveel te regelen gehad voor het nieuwe plan. Dat willen we dit jaar anders dus is onze
jaarvergadering 2018 op a.s. 1 februari om 20.00 uur in het ontmoetingspunt.
We hopen dat we u op deze jaarvergadering treffen. Voor de kascontrole zoeken we 2 vrijwilligers
die ons hierbij willen ondersteunen. We vinden het erg belangrijk dat er onafhankelijk wordt
gekeken naar onze financiën omdat er door de fondsaanvragen grote geldstromen zijn. Wilt u de
kascontrole uitvoeren? Stuur dan een mailtje naar speeltuinderegenboog@gmail.com. Het gaat
maar om max 2 uurtjes op 1 avond.
Vorig jaar zijn we bij u aan de deur geweest voor een vrijwillige bijdrage voor de nieuwe speeltuin
de opbrengst is: € 841,45.
Bij de Spar staat bij de statiegeldautomaat een bak waar u uw statiegeld bon in kunt deponeren.
Ook deze wordt nog steeds door u gevuld. Dank u wel voor uw bijdrage!
In november en december zijn we druk geweest met het op papier krijgen van alle toezeggingen
vanuit de gemeente. Een van deze zaken was de restitutie van de oude speeltoestellen. We
hebben de schriftelijke bevestiging dat we 1/3 deel van de nieuwwaarde van de oude
speeltoestellen ontvangen op het moment dat we nieuwe toestellen kopen. Dit komt neer op een
bedrag van € 15.300,-. Dit bedrag heeft gemeente het Hoogeland voor de speeltuin in Zoutkamp
gereserveerd staan. Voor al onze financiën ( wij begrijpen dat u daar vragen over heeft) willen we
uitnodigen op onze jaarvergadering.
Wat mag u in 2019 van ons verwachten:
Op 15 en 16 maart doen we weer mee met NLdoet.
-

We gaan het hek tussen de oude en de nieuwe speeltuin zetten en de kabelbaan verplaatsen.
En indien we al zover zijn de oude speeltoestellen verwijderen.
We lopen de oranjefondscollecte wederom.
Tijdens een vervolgbijeenkomst zullen we u de ontwerpen van de beweegtuin presenteren en
beslist u mee in het definitieve ontwerp.
Realisatie en opening van de nieuwe speel en beweegtuin!

Tot 1 februari
Vriendelijke groet, Esther, Lianne, Bjorn, Robert en Harmen
Speeltuin de Regenboog

Rubriek "In the picture"

In deze rubriek geeft een dorpsgenoot antwoord op een aantal vragen. Dit keer valt de eer te beurt
aan Wendy Steegstra. Zij mag zelf iemand uitkiezen die in de volgende uitgave aan bod komt.

Naam: Wendy Steegstra
Geboren op: 28-12-1977 te: Hippolytushoef (Wieringen)
Woonachtig in Zoutkamp sinds: 2008
Hoe ben je in Zoutkamp terecht gekomen: Door mijn man, Jan Steegstra
De inwoners kennen mij van: Jan Steegstra
Familie in Zoutkamp en wie: Schoonouders
Karaktereigenschappen: Sportief en een vriendelijk karakter
Beroep en wat houd dit precies in: (preventie) Tandartsassistente. Dit houd in dat ik zelf patiënten
behandel, zoals tandsteen weghalen bij volwassenen en poetsinstructies geef aan kinderen. En ook
nog eens aan de stoel staan om te assisteren bij de tandarts.
Wat is je mooiste plek in Zoutkamp en waarom: De haven
Bewondering voor: De vele vrijwilligers hier in het dorp.
Je mooiste (jeugd)herinnering in Zoutkamp is: Dat onze jongste dochter (Sanne) werd gevraagd
voor bloemenmeisje.
Over 10 jaar doe ik: Geen idee…. misschien nog wel hetzelfde.
Wat vind je het mooist/fijnst/leukst aan Zoutkamp: Dat er veel georganiseerd wordt.
Mooiste moment in je leven: De geboorte van de kinderen.
Grootste wens: Dat we allemaal gezond en gelukkig blijven.
Wat zou jij in Zoutkamp nog graag zien of willen veranderen: Dat er een mooi zwembad komt voor
de kinderen.
Wie kies je uit voor de volgende uitgave: Tijmen de Wijn

Uitvoeringen Toneelvereniging Dukdalf
Toneelvereniging Dukdalf zet deze winter een kluchtig blijspel op de planken genaamd
“Iesveraining KrisKras”
De opvoeringsdata zijn: zaterdag 23 februari 2019 - om 14.00 uur en om 20.00 uur

zaterdag 9 maart 2019 - om 20.00 uur
Locatie : Kegelcentrum “de Zeearend” Dorpsplein te Zoutkamp
De kaartverkoop voor beide data is op maandag 18 februari as in het
Toneellokaal De Babbelaar ad Wilhelminastraat
(let op huis-aan-huisflyer)

Zoutkamp bij kerstlicht 2018
Iedereen bedankt voor het opnieuw mogelijk maken van Zoutkamp bij kerstlicht.
De winnaars zijn bekend.
Mooiste huis is geworden Hans Sloot en mooiste schip is geworden Waalke Smit.
Jullie krijgen je prijs thuis bezorgd door Het Kegelhuis.
Vriendelijke groet, Jan van Dijken en Karin Spijk.

DORCAS Winkel in Winsum (Het Aanleg 3a) zoekt vrijwilligers
Onze Dorcas-winkel is een kringloopwinkel die volledig wordt gerund door vrijwilligers en wordt
geleid door een bestuur. De opbrengst van de winkel gaat naar de projecten van Dorcas in OostEuropa.
Dorcas is een ontwikkelingsorganisatie die zich al meer dan 35 jaar omziet naar armen in OostEuropa, het Midden-Oosten en Afrika. Dit doen ze door samen met lokale organisaties en kerken
projecten uit te voeren op het gebied van duurzame ontwikkeling.
In totaal zijn er al 32 Dorcas-winkels in Nederland.
Voor de werkzaamheden in onze winkel in Winsum is de organisatie nog op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die zich enkele dagen of dagdelen per week of maand zouden willen
inzetten.

Voor meer informatie kunt u bellen (0595-820995) of mailen dorcaswinkelwinsum@gmail.com

Oorkonde voor garnalenpelsters en visbakkers van het Visserijmuseum
Op zaterdag 8 december ging WinterWelVaart Zoutkamp van start. Garnalenkoningin
Reliejanne Smit opende het evenement door het laten klinken van een oude
scheepshoorn, wat werd beantwoord met luid getoeter vanaf de deelnemende schepen.
Na de opening sprak ze haar waardering uit voor de garnalenpelsters en visbakkers van
het Visserijmuseum: “Er is een groep vrouwen die de kunst van het garnalenpellen nog
goed verstaat. Zij zijn als vrijwilliger van het Visserijmuseum geregeld aan het pellen bij
evenementen in eigen dorp, maar ook buiten de gemeentegrens tot zelfs in het buitenland.
De pelsters zijn geregeld met de visbakkers op pad om demonstraties te verzorgen.
Samen zorgen zij hiermee voor een aanzienlijk deel van de inkomsten van het
Visserijmuseum. Niet alleen financieel, maar ook door het ambacht garnalenpellen in
stand te houden en de kunst van het pellen door te geven aan de komende generaties. En
dat wil ik hier graag waarderen.” Als dank voor hun inzet overhandigde de
Garnalenkoningin een oorkonde aan de pelsters en visbakkers.

Foto Jan Gerdez

De organisatie van WinterWelVaart Zoutkamp was in handen van het Visserijmuseum en
een aantal vrijwilligers. Omdat de markt ‘onderdak’ was in de loods van Gaele Postma en
doordat andere activiteiten ook konden uitwijken naar ‘onderdak’ werd WinterWelVaart
ondanks het slechte weer toch een succes. Honderden bezoekers namen een kijkje aan
boord van de deelnemende schepen en hebben genoten van het gevarieerde programma.
De organisatie wil de watersportvereniging, de havenmeester en allen die op enige manier
betrokken zijn geweest, hartelijk danken voor de medewerking. Fijn dat op ons dorp
samenwerking mogelijk is om een dergelijk evenement te realiseren en Zoutkamp op de
kaart te zetten!
Op www.facebook.com/winterwelvaartzoutkamp een terugblik in beeld met dank aan Jan
van der Veen en Jan Gerdez voor de foto’s.

Ora et Labora (reacties).
Op bovengenoemde stukjes heb ik nog al wat reacties gekregen. Wel leuk misschien om die met
elkaar te delen. Bakker de Boer die later naar Warffum verhuisde, werd altijd koekje de Boer
genoemd. Maar Auke Zijlstra vertelde mij dat hij vroeger altijd een jachtvergunning had op een stuk
land van koekje de Boer (tussen het Hoekje en Grijpskerk). Dit klopt wel, want dit was een neef
van de Boers uit Zoutkamp en die was in Grijpskerk eerst bakker geweest en daarna boer
geworden. De Boertjes waren of boer of bakker. Trouwens bakker Jacob de Boer uit Zoutkamp
was een broer van mijn oma Trientje Nienhuis-de Boer. In het mooie boek van Wim Mollema,
Zoutkamp een wandeling door de geschiedenis, staat nog een foto waarop mijn oma naast haar
broer, de bakker, staat afgebeeld.
Ties Vrij had het ook over ‘’Sundermeerten’’. Dat ze een uur eerder vrij kregen van school om ook
afgelegen boerderijen te kunnen bezoeken. In onze jeugd kregen we niet eerder vrij maar
bezochten ook altijd eerst de afgelegen boerderijen, te beginnen bij Beukema van Beukemoa’s
houk. Daarna naar de Panser en de boerderijen van mevr. Setsema en Job Haan (nu Hommes) en
Fokke Mulder (waar Matthijs nu woont). Voordat je dan aan het dorp begon had je al heel wat
kilometers in de benen. Maar het loonde in onze ogen wel, want bij de boeren kreeg je wel eens
een stuiver in plaats van een cent. Natuurlijk was het dorp destijds veel kleiner. (Twee straten. De
Churchillweg, eerst Grintweg geheten, en de Dorpsstraat, eerst Grote Straat, met wat zijstraatjes.)
Jammer dat de traditie van Sundermeerten aan het verdwijnen is. Ieder jaar komen er minder
kinderen aan de deur. Ze zingen trouwens vaak de mooiste liedjes. Wij hebben die kinderen dit
jaar verteld dat we vroeger altijd zongen van’’ Sint Martinus Beerschop mit zien hoge houd op, mit
zien lange slipjas aan, doar komt Sint Martinus aan’’. En Sundermeerten tuutje mien voader dai
hait Luutje, mien mouder dai hait Jaanje, geef mie n’cent in ’t haanje’’. Op mijn vraag aan de
kinderen of ze die liedjes wel eens hadden gehoord zeiden sommigen dat hun oma of opa dat wel
eens hadden gezongen. Wat zou het leuk zijn als de kinderen volgend jaar die oude liedjes zouden
kunnen zingen. Of ze nu wel of niet Gronings praten. Misschien een keer bij elkaar komen als
ouders en de kinderen dit leren? En anders wil nicht Ingeborg misschien ook wel eens adviseren.
Die is immers de professor in het Gronings! Haha. Wat ik de kinderen niet heb verteld is dat wij als
opgeschoten jongens ‘mit puut’ liepen. Een keerske ien een puut. En daarbij zongen we het
fijngevoelige liedje: ‘’: Sint Martinus Bokkeraam, vloog op kop enz. enz.’’
Verder vertelde Ties dat als ze naar school liepen ze de slagerij van Huizenga passeerden waar ze
soms een varkensblaas kregen. Zelf had ik gedacht dat slager Huizenga in het pand zat waar later
slager van Wieren zijn bedrijfje had. Volgens Willem Huizenga, een kleinzoon van de slager en
een broer van organist Roelof Huizinga van de nieuwe kerk, klopte dit echter niet. Zijn opa slachtte
eerst in het gebouwtje naast bakker Postema (later Baas) aan de Dorpsstraat. Daar hadden de
Gereformeerden gekerkt totdat in 1882 de kerk aan de Dorpsstraat klaar was. Daarna slachtte hij
in het huisje aan de Bakkersstraat waar Jan en Thea later hun Vivo winkeltje hadden. Dat slachten
gebeurde buiten, want het huisje was heel klein. (Later is er een stukje achter en naast
bijgebouwd). Over dat slachten bestaat nog een mooi verhaal. De poten van het ‘zwien’ werden
vastgebonden en dan moest de vrouw van de slager op het beest gaan liggen om het rustig te
houden, waarna de slager de keel van het varken opensneed om het bloed op te vangen. Hier
werd bloedworst van gemaakt. “As t baist blaik om snoet wordt, magst der wel wel weer of,
Tjoarke’’ zei de slager dan tegen zijn vrouw. Slager Huizenga is in 1915 op vrij jonge leeftijd
gestorven, waarna zijn weduwe het kruidenierswinkeltje (Vivo) is begonnen waarmee Jan en Thea
later zijn doorgegaan. De schoolkinderen, waaronder de broertjes Vrij van plm. 8 jaar oud, stonden
regelmatig naar dit soort slachtpartijen te kijken, waarna ze van de slager de varkensblaas kregen
om mee te voetballen. Heel gewoon in hun ogen. In een eerder verhaal over mijn oma heb ik al
eens beschreven dat die een schuur bezat achter het huisje van Huizenga , waarin 5 koeien
werden gehouden. Regelmatig was een van de koeien ‘bolks’. Dan kwam er een stier en die
besprong met veel kabaal en gesnuif de koe. Ook dit gebeurde op straat onder veel belangstelling
van jong en oud. Conclusie: die jeugd is totaal anders opgegroeid dan de computer kids van
tegenwoordig. Over de vader van de slager zijn ook interessante dingen bekend. Hij is in de
Afgescheiden kerk van 1871 tot 1906 ouderling geweest. 35 jaar ! Tevens was hij preeklezer en
voorzanger gedurende de jaren dat er nog geen orgel was. Op den duur kon hij alles niet zo goed
meer volgen maar bleef wel, als erebaantje!, ouderling. Hij mocht ook vooraan in de kerk in de
ouderlingbank blijven zitten. Wat een andere tijd! Voor de goede orde: we hebben het hier over de

tijd nog niet zo lang na de Afscheiding van 1834 in Ulrum, waarbij destijds het leger is ingezet om
de orde te handhaven. De tegenstelling Afgescheidenen Hervormden was enorm. Huizenga zat
een keer in een Hervormde Kerk toen dominee zei dat je niet alles in de Bijbel letterlijk moest
nemen. Waarop Huizenga ging staan en riep: ‘’Wolf kom af” (Dat sloeg op de Bijbelse uitdrukking
‘Wolven in de schaapskooi’). Maar hij had pech. De dorpsveldwachter (soort Bromsnor) zat achter
hem in de kerk en met de uitdrukking ‘Ho, dit gait te ver’ arresteerde hij Huizenga in de kerk. De
volgende morgen is de veldwachter met Huizenga naar de rechtbank in Groningen gegaan alwaar
die tot 14 dagen ‘op water en op brood’ werd veroordeeld wegens majesteitsschennis. ( Koning
Willem was toen namelijk niet slechts staatsrechtelijk een absoluut monarch, maar was ook
formeel het hoofd van de Ned. Herv. Kerk). De veldwachter had Huizenga eigenlijk in de boeien
moeten slaan, maar omdat hij de slager kende als een rechtschapen mens hadden ze afgesproken
dat die niet zou ontsnappen en zo zijn die twee naar Groningen getogen. In die 14 dagen in de cel
kreeg Huizenga bezoek van boer Doornbos uit Zoutkamp. Doornbos was ook ‘Offeschaiden’ et zat
goed in de slappe was. Ze hebben toen met elkaar de conclusie getrokken dat dit soort teken van
god was en dat ze als dankbaarheid een kerk in Zoutkamp moesten bouwen. (Zoals eerder
gemeld kwamen de Afgescheidenen eerst bijeen in een gebouwtje naast bakker Postema (later
bakker Baas) aan de Dorpsstraat maar dit was veel te klein). En zo is in zeer korte tijd de Ger.
Kerk aan de Dorsstraat verrezen. Doornbos heeft het land geschonken plus nog wat cash en de
rest moest van de arme, hardwerkende Zoutkampers komen. Een zoon van die Doornbos kan ik
me nog wel herinneren. Zijn boerderijtje stond naast het oude kerkhof. De laatste bewoners waren
de familie v.d. Bleek. Die laatstgenoemde Doornbos had altijd en bolhoedje op als hij naar de kerk
ging. Onder de kerkdienst ging hij soms een tijdje staan. Er waren meer mannen die dat deden.
De verklaring was dat men niet in slaap zou vallen. Het waren echter wel altijd de zelfden die
gingen staan. Boer Doornbos mocht ook vooraan in de kerk zitten, samen met de familie van de
dominee en meester Volbeda! Het waren in onze ogen wonderlijke tijden. Nog zulk een verhaal
(ook in die jaren) is dat bij de grote stormramp van 1883, waarbij bijna de hele vloot van Paesens
en Moddergat en sommige schepen uit Zoutkamp ten onder zijn gegaan, er een overlevende uit
Zoutkamp was die in een schietgebedje had beloofd dat wanneer hij gered zou worden hij zijn
leven zou verbeteren. (Tot die tijd had hij een nogal bruin leven geleid). Aldus geschiedde, de man
heeft het gered, heeft woord gehouden en is zeer actief in de kerk geweest. Eens las die man in de
krant dat Prins Hendrik (de man van Wilhelmina) op een zondag vanuit Oostmahorn op zeehonden
zou gaan jagen. Onze man is toen op de fiets over toen nog zeer slechte wegen naar Oostmahorn
gepeddeld en heeft Prins Hendrik toegeroepen dat de zondag en niet was om te jagen maar om
naar de kerk te gaan, waarop Hendrik tegen een van zijn adjudanten moet hebben gezegd: ‘’Geef
die man een sigaar’’. Aldus geschiedde en die sigaar heeft jarenlang bij die man op de ‘bozzum’
gestaan als ‘Sigaar van Hendrik’. Enkele jaren na dit voorval opende koningin Wilhelmina de trap
‘bie twaide doeker’ (Wordt nu nog steeds Koninginne- of Wilhelminatrap genoemd). Onze
bovengenoemde man was ook bij de ceremonie aanwezig en toen die was vervuld zette hij uit
volle borst in: ‘Dat ’s Heeren Zegen op U daal’. (Ps. 121) En omdat in die tijd praktisch iedere
Zoutkamper naar de kerk ging en de psalmen kende, zongen de andere mensen prompt mee. Van
Prins Hendrik was trouwens bekend dat hij niet alleen op zeehonden joeg maar ook regelmatig op
klein wild in Drenthe. Als bijvangst schoot hij zo nu en dan een jonge dame met als resultaat dat er
in Drentje nog al wat zogenaamde ‘bastaards’ moeten hebben rondgelopen. In mijn jeugd werd
vaak gefluisterd dat er ook in de buurt van Leens zo eentje moest wonen. Dergelijke incidenten
werden naar verluidt trouwens gelijk met een flinke som geld afgedekt en men ging over tot de
orde van de dag. De koningin regeerde, had voor een nakomeling gezorgd (Juliana) en nu mocht
Hendrik blijkbaar zijn gang gaan. Had verder toch niets te doen. Zoiets. En de pers schreef er ook
niet over. Dat was met die arme Prins Bernhard wel anders. Diens affaires werden haarfijn
uitgeplozen. En Bernhard schijnt in vergelijking met Hendrik nog maar een amateurtje te zijn
geweest! Verhalen, verhalen over een tijd waarvan geen getuigen meer zijn. En of het allemaal
precies zo is gebeurd is maar de vraag, maar ze zijn mondeling overgeleverd aan de volgende
generaties en geven toch een vrij nauwkeurig beeld van vervlogen tijden. Zegt het voort, zegt het
voort!
Hendrik Nienhuis (0653 653 335) (nienhuis@inn.nl). Januari 2019.
P.S. Op Facebook loopt een aardige serie: ‘Oud Zoutkamp’ met allemaal foto’s uit de oude doos!

Bootcamp
Nieuws van Bootcamp. Heb je dit jaar ook het voornemen om wat meer aan beweging te gaan
doen? En zoek je een gezellige leuke actieve groep sporters? Kan je kou, regen, sneeuw, storm
en hete zon niks schelen? Ben je niet bang om wat vies te worden of om spierpijn te krijgen? Daag
jezelf dan uit en kom ook mee doen! Op maandagavond en donderdag avond van 19.30-20.30 uur
neemt Tim Blomsma jullie mee voor een uur training waarbij je dan echt pas merkt waar je spieren
echt zitten..... De training is voor iedereen geschikt. Of je nu super getraind bent of juist
niet......voor ieder niveau is er wat te doen. Aarzel niet en kom proberen.......iedere maandag en
donderdag avond start vanaf de flat. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de trainer
Tim Blomsma tel: 06-12052743 Tot ziens! Bij de bootcampers!

Nieuws van het Ontmoetingspunt
In de maand december is het altijd een drukke tijd met verschillende activiteiten, als eerste hadden
we 12 december, kerststukje maken. Er waren veel aanmeldingen en het Ontmoetingspunt was
dan ook gezellig vol. Nadat we uitleg van de dames hadden gehad was er een keuze uit drie
verschillende stukjes, ook waren er drie verschillende gekleurde vazen waaruit men kon kiezen.
Uiteindelijk was het een geweldig resultaat wat er werd gemaakt, ieder heeft zo een eigen draai
aan het stukje gegeven, ook was het stukje deze keer voorzien van en streng lichtjes, en onder het
genot van een lekker kopje thee/koffie met vanzelf een lekkere koek was het een zeer geslaagde
middag en iedereen ging heel voldaan en trots naar huis. 19 December was er de kerstmaaltijd, de
zaal was vol en er was zelfs een wachtlijst voor als er mensen zouden afzeggen. Het was heel
gezellig en na afloop ging iedereen tevreden en voldaan naar huis.
In de maand januari 2019 gaat het bestuur weer om de tafel en wij zullen proberen weer enige
activiteiten te organiseren voor het komende jaar. Aaltje Wiersum en Grietje Horneman hebben
besloten om per 1 januari uit het bestuur te gaan. Wij willen hun hartelijk danken voor hun
jarenlange inzet op allerlei gebieden binnen ons bestuur. Wij gaan jullie missen.
Het kaartjes maken iedere 1e maandagmiddag van de maand; aanvang 13:00 uur blijft Grietje
organiseren.
Elke week is er van maandag t/m donderdagmorgen de koffieochtend van 09:30 tot 11.00 uur. De
laatste woensdag van de maand is er de eettafel, deze maand op 30 januari. Opgave hiervoor in
het Ontmoetingspunt of bij Lies Visser 0595-401834.
Bij deze doen wij nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers om ons te
ondersteunen info bij Sjoukje Oortwijn 0595-402530 of Lies Visser 0595-401834.
vriendelijke groet,
Het bestuur van het Ontmoetingspunt

Loten De Zonnebloem
Hier nog even een bericht van De Zonnebloem.
Op de pinkerstermarkt hebben wij loten verkocht.
Op een van de loten is een prijs gevallen.
Electrische Fiets, lotnummer 0621582.
KIJK DUS GOED JE LOTEN NA!!!!!

Bedankje
Beste mensen.
Op 24 november jl. mocht ik mijn 94e verjaardag vieren.
Bij deze gelegenheid heb ik weer ervaren hoeveel lieve mensen er zijn. Ik ben verwend met heel
veel mooie kaarten. Ook waren er bloemen en lekkernijen.
Het is goed te ervaren dat er zoveel mensen zijn die aan je denken. Hartelijk dank hiervoor!
Pie Ozinga-Buikema

Bericht van de Brandweer Zoutkamp
Beste lezers van de Schudzeef, traditioneel in de eerste uitgave van het jaar een
stukje van de brandweer van Zoutkamp. In 2018 hebben we weer regelmatig
geoefend, zowel kleinschalig als een aantal grootschalige oefeningen zoals
realistisch oefenen onder echt rook, vuur en warmte in het oefencentrum in
Wijster en in de brandbestrijdingscontainer in Zuidbroek.
In 2018 werden we 59 keer opgepiept voor diverse incidenten. 25 maal was het voor brand,
waarvan het 4 keer een automatisch brandalarm betrof en 34 maal was het onder de noemer
hulpverlening, waarvan het 19 keer een alarmering betrof voor een zogenaamd waterongeval
waarvoor het ORT team (oppervlakte reddingsteam) werd opgeroepen. Het ORT team verleent
bijstand voor waterongevallen in de noordwesthoek van Groningen en de noordoosthoek van
Friesland. Verder werd er bijstand verleent met de brandweerboot, CO metingen verricht,
tilassistentie aan de ambulance en als laatste actie van 2018 werd er een kat gered van de
sluisdeuren bij de Hofmanssluis. In de onderstaande tabel vindt u het overzicht van alle
alarmeringen voor het korps Zoutkamp.
Dit jaar hadden we 3 jubilarissen: Dirk Werkman zit 20 jaar bij ons korps en John Nijholt en
ondergetekende maken 25 jaar deel uit van ons korps. Helaas heeft Michel Dijkstra besloten te
stoppen bij de brandweer. Op onze jaarlijkse nieuwjaarsvisite bij de kegelbaan op zondag 13
januari 2019 hebben we hier bij stil gestaan. Michel is precies 14 jaar betrokken geweest bij de
brandweer Zoutkamp en gaat nu zijn geluk in Engeland beproeven Wij danken hem voor zijn inzet
in deze periode en wensen hem veel succes en vooral geluk met zijn Alma in Engeland.
Gelukkig is er ook nieuwe aanwas. Peter Bankeman is op 1 augustus aangesteld bij de brandweer
en is in september begonnen met zijn opleiding tot manschap. Peter woont aan de HJ
Siccamastraat en werkt in ploegendienst bij de Domo in Bedum en is daardoor ook overdag
regelmatig beschikbaar.
Momenteel zijn we met 16 personen en hebben de mogelijkheid om nog 2 mensen aan te nemen
bij ons korps om weer op de normale sterkte van 18 personen te komen. Ben je werkzaam in
Zoutkamp of directe omgeving, of woon je in Zoutkamp en werk je in ploegendienst en lijkt je het
interessant en leuk om ons korps te versterken, neem dan gerust contact op met ondergetekende.
Mede namens de blusgroep Zoutkamp, met hartelijke groet,
Peter Postma
Ploegchef Brandweer Zoutkamp
peter.postma@vrgroningen.nl
M: 06-53127395
Overzicht alarmeringen korps Zoutkamp:
(Het nummer aan het eind van de tekstregel correspondeert met het gealarmeerde voertuig. De
nummers die beginnen met 01 horen bij de Veiligheidsregio Groningen en de nummers die
beginnen met 02 horen bij eenheden afkomstig uit de Veiligheidsregio Friesland. De 011431 staat
voor onze brandweerauto, de 011411 is het ORT voertuig en de 011414 is onze brandweerboot.)

Datum

Pager melding van de inzet

1-01-18 P 1 (inci-07) Woningbrand Stadsweg 68 Lauwerzijl 011431
8-01-18 P 1 (inci-05) Voertuig te water Fanerweg Zuidhorn 011810 011331 011871 011411
13-01-18 P 1 Persoon in drijfzand Ternaarderwei Wierum 024234 011411
25-01-18 P 1 (inci-01) VKO (auto-auto) Marneweg 36,0 Lauwersoog 011431 024231
6-02-18 P 1 (inci-07) Brand bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Ewer 21 Zuurdijk 011431
14-02-18 P 1 Schip/watersp. in problemen Kazerne Zoutkamp, ZOUK Marnestraat 3 Zoutkamp 011414
24-02-18 P 1 (inci-01) Scheepsbrand Reitdiepskade Zoutkamp 011431
26-02-18 P 1 (inci-01) Persoon te water Haven Lauwersoog Haven 4 Lauwersoog 026110 011431 011411 011871
28-02-18 P 2 (inci-03) Nacontrole (keet/hok/schuurtje) Buitenlust 19 Ulrum 011431
1-03-18 P 1 (inci-05) Brand bijgebouw (garagebox) De Snik 31 Zoutkamp 011431

4-03-18 P 1 (inci-07) Brand wegvervoer (Auto) Kustweg - N361 Lauwersoog 011431 024231
7-03-18 P 1 (inci-01) Voertuig te water Brug Gaarkeukensluis Poelweg 21 Grijpskerk 011810 011333 011411 011871
10-03-18 P 1 (inci-02) Gebouwbrand (schoorsteen) Robbenoort 70 Lauwersoog 011431 024231 024250
12-03-18 P 1 (inci-01) Scheepsbrand Haven 26 Lauwersoog 011431 024231
14-03-18 P 1 Woningbrand Dijksweg 9 Houwerzijl 010131
4-04-18 P 1 (inci-04) Voertuig te water Dijkstilsterweg Leens 011810 011432 011411 011871
25-04-18 P 2 (inci-01) Dienstverlening (meting: koolmonoxide/co) Kruisstraat 27 Munnekezijl 011431
1-05-18 P 1 (inci-04) Voertuig te water N388 - Munnikeweg/Kuzemerweg Oldekerk 011810 011231 011871 011411
4-05-18 P 2 (inci-09) Buitenbrand Suyderoogh natuurdorp De Rug 3 Lauwersoog 011431
8-05-18 P 1 (inci-07) Persoon te water Hesseweg Kollum 026110 024431 011411
14-05-18 P 1 (inci-04) Voertuig te water Roptawei Metslawier 026110 024231 011411 024871
18-05-18 18-05-2018 Voertuig te water Metslawier (Friesland)
23-05-18 P 1 (inci-01) Woningbrand Borgstee 31 Ulrum 011431
2-06-18 P 1 Gezondheid Reitdiep 32,0 Ezinge 011414
3-06-18 P 1 (inci-03) Ongeval buiten (meting: Aardgas lekkage) Stationsstraat 4 Zoutkamp 011431
4-06-18 REGIO, Sontweg, Wehe den Hoorn, Zoutkamp
4-06-18 P 1 (inci-02) Scheepsbrand Haven 30 Lauwersoog 011431 024231
6-06-18 P 1 (inci-01) Persoon te water Lageweg Den Ham GR 011810 011332 011871 011411
10-06-18 P 1 (inci-04) Voertuig te water (Alarm Brw BOT) Van Starkenborghkanaal 23,1 Lutjegast
14-06-18 Koeien water brengen Boerderij van 't Klooster
15-06-18 P 1 (inci-05) OMS Alarm WL Van Nassau Gebouw 3 Strandweg 21 Zoutkamp 011431 024231
9-07-18 P 1 (inci-06) OMS Alarm 01-14-056 Koninklijke Marechaussee N388 - Panserweg 9 Zoutkamp 011431
14-07-18 P 2 (inci-08) Containerbrand Haven 49 Lauwersoog 011431
19-07-18 P 1 (inci-03) Persoon te water Sportlaan Grijpskerk 011810 011333 011411 011871
19-07-18 P 1 (inci-01) Persoon te water N355 - Rijksstraatweg Niezijl 011810 011333 011411 011871
20-07-18 P 1 (inci-06) Persoon te water De Esk Burgum 026110 027131 027104
25-07-18 P 1 (inci-08) Natuurbrand Hooge Zuidwal Lauwerzijl 011431 011333
26-07-18 P 2 Dienst aan derden Kazerne Zoutkamp, ZOUK Marnestraat 3 Zoutkamp 011414
28-07-18 P 2 (inci-04) Buitenbrand th Leensterweg 43 Kloosterburen 011432 011431
30-07-18 P 1 (inci-09) Gezondheid (Ass.: til assistentie) Strandweg Lauwersoog 011431 024231
6-08-18 P 1 (inci-05) Berm/ruigte brand Nittersweg 8 Lauwerzijl 011431 011333
10-08-18 P 1 (inci-01) Letsel De Lauwer Noordergat 8 Lauwersoog 011431 024231
19-08-18 P 2 (inci-07) Dienstverlening (meting: koolmonoxide/co) Beatrixstraat 6 Zoutkamp 011431 011333
20-08-18 P 1 (inci-09) Brand wegvervoer (Auto) Dijksterweg 12 Hornhuizen 011431 011432
22-08-18 P 1 (inci-05) Voertuig te water Brongersmaweg 4 Kollumerpomp 026110 024431 024531 011411 027071
6-09-18 P 1 (inci-02) Persoon te water Reitdiep Garnwerd 026110 011332 011871 011411
9-09-18 P 1 (inci-03) Voertuig te water Stitswerderweg 31 Stitswerd 011810 013231 011871 011411
17-09-18 P 1 (inci-07) Voertuig te water N355 - Rijksstraatweg Zuidhorn 011810 011331 011871 011411
5-10-18 P 1 Schip/watersp. in problemen Waddenzee (De Marne) Lauwersoog 011431
6-10-18 P 1 (inci-02) Voertuig te water Breekweg Leens 011810 011432 011411 011871
12-10-18 P 2 (inci-07) Buitenbrand N388 - Stadsweg Lauwerzijl 011431
13-10-18 P 1 (inci-07) Brand wegvervoer (Land-Bouwvoertuig) Hoofdweg 90 Zuurdijk 011431
18-10-18 P 1 (inci-01) OMS Handmelding 01-14-104 WL Van Nassau Gebouw 3 Strandweg 21 Zoutkamp 011431 024231
23-10-18 P 1 (inci-07) Voertuig te water Trekweg naar Onderdendam Winsum Gr 011810 011532 011871 011411
24-10-18 P 1 (inci-09) Scheepsbrand Julianahaven (Eemshaven) Eemshaven 011431
17-11-18 P 1 (inci-03) VKO (auto, boom) Ommelanderweg Hornhuizen 011431
19-11-18 P 1 (inci-08) Voertuig te water (eenzijdig, auto) N358 Humaldawei 16 Ee 026110 024231 111411 026171
11-12-18 P 1 (inci-01) OMS Alarm 01-14-056 Koninklijke Marechaussee N388 - Panserweg Zoutkamp 011431
21-12-18 P 2 (inci-04) Dier in problemen Brug Hunsingosluis N388 - Panserweg Zoutkamp 011414

