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Gerry Buitenwerf 
Betty Rispens 
Ada van den Heuvel 
Dora de Vries 
Anita Smit-Jager 
Marja Oostindiën 
Jettie Bouma   
 

Inleveren kopij  
Kopij voor de Schudzeef graag mailen als JPG, TIF of DOC bestand naar  
redactie@deschudzeef.nl  
 
of inleveren bij een redactielid: 
 
Gerry: Churchillweg 31, 9974 PA Zoutkamp 
Betty: H.J. Siccamastraat 10, 9974 SC Zoutkamp 
Ada: De Snik 23, 9974 NG Zoutkamp 
Dora: Dorpsstraat 49, 9974 PN Zoutkamp 
Anita: Prins Bernhardstraat 46, 9974 RS Zoutkamp 
Marja: Churchillweg 48, 9974 PC Zoutkamp 
Jettie: Churchillweg 63, 9974 PB Zoutkamp 
 
Het kopieerwerk wordt verzorgd door Kees Mollema. 
 
De eerstvolgende verschijningsdatum is 18 maart 2022 
 
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór 9 maart 2022 
 
Zie ook onze website www.deschudzeef.nl 
 

 

Advertentietarieven  

Eenmalig 1/1 A4 - €30,00          6 x per jaar 1/1 A4 - €115,00 

Eenmalig ½ A4 - €17,00             6 x per jaar ½ A4 - €60,00 

Eenmalig ¼ A4 - €9,00               6 x per jaar ½ A4 - €30,00 

½ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 17,5 cm →  liggend 

¼ A4 is: hoogte 13,5 cm x breedte 8,5 cm → staand 

Banknummer: NL 41 RABO 0316 0231 83 o.v.v. De Schudzeef 

Deze Schudzeef is mede mogelijk gemaakt door: Alie’s Eetcafe, Cafetaria ’t Centrum, Cafe & 

Partycentrum De Kegel, Claudia de Boer-voetverzorging, Dieverdoatsie, Dorpsbelangen Zoutkamp, 

Garnalenafslag Zoutkamp, Hair 2 hair, Heiploeg International B.V., Hendrikson Shrimping BV, Jacco de 

Jong bestratingen, Jachtwerf Gruno, J.H. Pruim Groente- en Fruithandel, Kapsalon Marijke, ’t Ol Gat, 

Oostindien Hoveniers, Palingrokerij Gaele Postma, Restaurant IJssalon De Boeter, Robersum, Smit 

Food, Spar Bergstra, Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Vishandel van der Heide.   



Voorwoord 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Dat voelt toch best vertrouwd, zo’n Schudzeef op de mat of in de bus. Sinds de oprichting van het 
blad in 1996 is het een bron van nieuws en verhalen voor de inwoners en oud-inwoners. Gemaakt op 
zolders, in keukens en gestencild in de kerk is het blad jaren onveranderd een vaste waarde in 
Zoutkamp geweest. 
 
Met deze zelfde alinea begon ik begin december de ‘nep’-Schudzeef in een laatste poging om de 
Schudzeef te redden en een nieuwe redactie bij elkaar te krijgen. Het is mij nu een bijzonder groot 
genoegen om deze tekst in het voorwoord van deze nieuwe ‘echte’ Schudzeef te kunnen zetten. 
 
Na de noodoproep hebben we tientallen hartverwarmende reacties gekregen. Mensen die op allerlei 
manieren wilden helpen of wilden laten weten dat ze ook graag zien dat de Schudzeef doorgaat. 
Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot een groep van 7 nieuwe redactieleden die zich in deze Schudzeef 
aan u voor zullen stellen. 
Een dorpskrant als deze, hoe eenvoudig soms ook, kost erg veel tijd en inzet om te maken. Ik wil de 
nieuwe redactie hiermee dan ook veel succes wensen. 
 
De nieuwe Schudzeef zal geen nieuwe stichting worden maar onder de bestuurlijke vlag van 
Dorpsbelangen gaan opereren. Hiermee proberen we wat administratie- en regelwerk te voorkomen. 
Mocht de Schudzeef op enig moment wél op eigen benen willen staan dan is het hen natuurlijk vrij 
dat te doen. Dorpsbelangen heeft ook de resterende schulden op zich genomen. De Schudzeef was 
altijd financieel gezond en we verwachten dat het ook in de toekomst zo zal zijn. 
 
Ook wil ik hierbij het oude bestuur bedanken. We hebben gelukkig wat essentiële zaken van hen over  
kunnen nemen. Hulp werd ook aangeboden door het oude bestuur en zelfs door diverse mensen die 
langer geleden in het bestuur hebben gezeten. Zij weten allemaal hoeveel werk het kan zijn en ze 
hebben daar allemaal op enig moment veel tijd in gestoken. Erg belangrijk want zonder die inzet was 
de Schudzeef niet zo’n gewaardeerde dorpskrant geworden. 
 
Veel leesplezier allemaal! 
 
Daan Oostindiën,  
voorzitter Dorpsbelangen Zoutkamp 
 

Even voorstellen… 
 
Een jaar geleden ging De Schudzeef, na 25 jaar, helaas ter ziele. Er werd een oproep gedaan om de 
krant nieuw leven in te blazen. Zeven dames reageerden op deze oproep, namen vol enthousiasme 
zitting in  de redactie en zetten hun schouders eronder om er weer een mooie, bloeiende krant van 
te maken. Het resultaat van hun brainstormsessies en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
ziet u hier, maar voordat u verder leest, stellen zij zich graag even aan u voor. 

 
Mijn naam is Ada van den Heuvel, getrouwd met Jan Dirk Sipkes. De meeste mensen kennen mij van 
de winkel van mijn dochter Lianne, Windkracht 8. Mijn oudste dochter is Annesta Bolt en die woont 
in Bedum. Voor mij is dit de 2e keer dat ik meewerk aan de Schudzeef en ik heb er weer ontzettend 
veel zin in om er weer een leuke dorpskrant van te maken. 



 
Mijn naam is Anita Smit, geboren in Zoutkamp, 54 jaar en getrouwd met Louwe.  Wij hebben 2 
kinderen Patrick (29) en Leon (27). 
Ik woon sinds 2019 weer in Zoutkamp, na 28 jaar elders te hebben gewoond.  
Naast de werkzaamheden voor de Schudzeef, ben ik ook in het Visserijmuseum te vinden. Hier sta ik 
achter de balie.  
Ik doe veel aan haken, breien en andere vormen van handwerken. Daarnaast speel ik op de 
tenordrum in twee doedelzakbands (Apeldoorn en Groningen). Ook speel ik mee met de Music Show 
Scotland in diverse steden in Nederland, Duitsland en België. 

 
Mijn naam is Betty Rispens, Ik ben geboren op 7 mei 1967 aan de S.H. Woldringhstraat 12 alhier. Na 
wat omzwervingen woon ik nu aan de H.J. Siccamastraat, samen met Gerrit Arkema en onze lieve kat 
Bliksem. Ik heb twee dochters, Yvonne (32) en Chantal (20), twee schoonzoons, Jacob en Hans-Pieter, 
twee kleindochters en een derde kleindochter wordt eind januari verwacht. 
Tot twee jaar terug exploiteerden wij met veel plezier Kegelhuis De Zeearend. Op maandag werk ik, 
sinds bijna 15 jaar, in Restaurette Schierzicht op Lauwersoog en verder ben ik nog- met een sjiek 
woord- interieurverzorgster bij mensen thuis. Mijn hobby’s zijn : winkelen en wandelen (samen met 
Jettie Bouma). 

 
Mijn naam is Dora de Vries, 46 jaar en sinds kort woonachtig in Zoutkamp. 
Hiervoor jarenlang in Uithuizermeeden gewoond maar nu in dit prachtig dorp samenwonend met 
Arne Witkamp 
Ik ben moeder van twee jongens, inmiddels volwassen en daarnaast heb ik nog twee bonuskinderen. 
Ik hou van lekker eten, fotograferen en heerlijk de natuur in trekken. 

 
Gerry Buitenwerf is de naam, geboren in Zoutkamp, getrouwd met Engel, moeder van vier kinderen 
en oma van tien kleinkinderen. In mijn werkzame leven was ik leerkracht en ook heb ik op de 
redactie van De Hogelandster gewerkt. Mijn grote hobby is schrijven, maar ik doe ook graag 
vertaalwerk en houd ook van lezen, fietsen, breien, puzzelen, gezellig kletsen met vriendinnen en 
shoppen.  

 
Ik ben Jettie Bouma-Steringa. Ik ben in Groningen, in het ziekenhuis geboren. Ik ben met mijn zus en 
twee broers opgegroeid in Kollum. Sinds 1993 woon ik met mijn man Peter Bouma in Zoutkamp. We 
hebben twee honden. Mensen zien mij geregeld met onze 2 witte hondjes in het dorp lopen. Verder 
mag ik graag fietsen en winkelen met Betty. 

 
Ik ben Marja Oostindiën-Leemhuis en getrouwd met Jan(pie) Oostindiën. Ik ben opgegroeid op een 
boerderij een eindje buiten Warfhuizen, richting Zuurdijk maar ik woon nu alweer 45 jaar in 
Zoutkamp. We hebben twee zonen en vier kleinkinderen. Drie meisjes en één jongen. 
Ik ben lang actief geweest in haast alle scholen van de kinderen, in het bestuur van een 
verzorgingshuis en in de gemeentepolitiek. Daarnaast werkte ik als secretaresse in de zorg en 
begeleidde ik cliëntenraden bij deze instellingen. Ik heb erg veel zin in het maken van een 
informatieve, leuke dorpskrant.  
 



Berichtjes / bedankjes 

 

 

 

Deel je verhaal 
 
Zoals je elders in deze krant zult zien, staan er enkele verhalen van mensen in. Bijvoorbeeld het verhaal 
over de woningnood, het verhaal over de familie Krook en  het verhaal van de “ingestroomde” 
Hollander Chris Hageman. Wat is het mooi om te lezen hoe mensen leven/leefden, wonen/woonden, 
wat ze voelen/voelden en wat ze doen/deden. Verhalen doen iets met je, kunnen je bemoedigen, je 
laten lachen en soms laten huilen. 
 
Vaak heeft ieder mens wel een verhaal. Daarom vragen we u en jou om je verhaal te delen. Dat kan 
gaan over de woningnood van toen en/of nu, over je jeugd en/of je latere leven in Zoutkamp, over je 
wedervaren in de corona-tijd, over mensen die je hebt ontmoet, maar ook kan het gaan over je hobby. 
Heb jij een leuke hobby die je met anderen wilt delen? Vertél. Ben jij hier op latere leeftijd komen 
wonen? Vertél.  
Uiteraard is het niet de bedoeling dat je even lekker over negatieve dingen gaat spuien. Het moet wel 
leuk blijven, al hoeft dat niet te betekenen dat er geen ruimte voor ( vrolijke of verdrietige) emoties is. 
 
Ben je niet van het schrijven? Geen nood, je mag je verhaal ook mondeling- telefonisch of onder het 
genot van een kopje koffie van aangezicht tot aangezicht -  delen met een van de redactieleden. Hun 
adressen staan vermeld. Wij luisteren of komen graag langs om je verhaal op te schrijven.  
 
Laten we vertellen en genieten van elkaars verhalen. 
 

Bedankt. 

Het afgelopen half jaar, tijdens ziekenhuisopname en revalidatie heeft Enne veel kaarten mogen 

ontvangen. 

Ook nu teruggaan naar huis niet meer mogelijk is en hij in De Twaalf Hoven blijft wonen waren er 

weer vele (kerst)kaarten. 

We willen jullie daar hartelijk voor bedanken. 

Het valt niet mee om ergens te moeten wonen als daar niet je leven en je hart ligt. Maar soms zijn de 

omstandigheden niet anders en moet je er het beste van maken.  

Ondanks heimwee en gemis proberen we dat. 

Het is fijn om in een klein dorp te wonen en daarbij te merken dat we niet worden vergeten. 

Bezoek is altijd welkom, en ook een kaartje geeft de burger moed. 

Het huidige adres van Enne is: 

Afdeling Visvliet 

De Twaalf Hoven 

De Meeden 1 

9951 HZ Winsum 

 

Trijn, Sjaak en Carin  

 



Zoutkamp vroeger en nu…………… 

 

Grindweg vroeger / Churchillweg nu 

 

 

 

 

 



Ontwikkelingen in en om Zoutkamp 
 
Er staat nogal wat te gebeuren in en om Zoutkamp, getuige de nieuwsbrief van onze actieve vereniging 
Dorpsbelangen Zoutkamp, die regelmatig contact heeft met het waterschap Noorderzijlvest, de 
gemeente en de provincie in verband met de Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. 
 
'Achter diek' komt een nieuw gemaal. In hetzelfde project wordt ook de oude zeesluis "Hofmans sluus" 
flink verlengd en weer in gebruik genomen als actieve schutsluis. Dit betekent ook dat de vervallen 
sluis gerestaureerd gaat worden. Dankzij een toezegging van 1,8 miljoen Euro van het Waddenfonds 
kunnen diverse koppelkansen gerealiseerd worden. Dit gaat om aanmeer voorzieningen in het 
Hunsingokanaal en aan de buitenkant van de dam bij de binnenhaven van het Reitdiep. Ook de bouw 
van een nieuwe fiets/voetgangersbrug met aansluiting aan een nieuw aan te leggen fietspad van de 
'overjacht' naar de Hunsingobrug en een fietsverbinding van Zoutkamp naar Elektra langs het Reitdiep 
staan op stapel. 
 
Eind 2022 zou misschien begonnen kunnen worden met de werkzaamheden rond gemaal en sluis. Op 
de ijsbaan zijn bouwcontainers geplaatst, waar het waterschap een hoofdkwartier en 
informatiecentrum voor dorpelingen en andere belangstellenden wil inrichten. 
 
Dit voorjaar wordt er ook doorgeborduurd op de plannen voor de bouw van woningen op het 
voormalige Heiploeg- terrein. Verder staat de Solte Campe te koop en is het wachten op de toekenning 
van de subsidieaanvraag voor de inrichting van drie appartementen in de Wilhelminaschool. 
 
Informatieavond glasvezel 
 
Op 25 januari vindt er een online informatieavond van Delta Fiber plaats, om 19.30. Aanmelden kan 
via gavoorglasvezel.nl. Daarnaast is er een tijdelijke winkel ingericht aan de Breekweg 2 te Leens, waar 
iedereen tussen 10 en 17 uur terecht kan voor informatie en vragen en kan men er een abonnement 
afsluiten. De sluitingsdatum voor het inschrijven is 23 februari 2022. 
 
De gemeente doneerde een grote bijdrage uit het Dorpsbudget 2021 voor het ophangen van manden 
met bloemen (hanging baskets), die aan de groene straatlantaarns worden opgehangen, om het dorp 
een fleurig aanzien te geven voor dorpelingen en toeristen. 
Omdat veel toeristen het parkeerterrein aan de Panserweg niet weten te vinden, is Dorpsbelangen in 
samenwerking met de Handelsvereniging in gesprek om het parkeren in het dorp beter te regelen. 
 
De actieve vereniging maakt zich verder sterk voor de renovatie van de dijkcoupures en het 
schotbalkhuisje, klaagt bij de gemeente over de slechte staat van het oude dorpscentrum en pleit voor 
een snelle oplossing hiervoor en vraagt tenslotte aandacht voor het onderhoud van het dorpsgroen, 
wat door bezuinigingen en personeelsgebrek te weinig gebeurt. 
Over saaiheid hebben we in Zoutkamp niet te klagen; er is reuring genoeg. En zo hoort het ook.  

 

                                                                                                                                      
 

Peutergym in sportdorp Zoutkamp 
 
Door de corona zijn de sportactiviteiten in Zoutkamp op een laag pitje gezet. Dit geldt ook voor het 
peutergym, dat geleid wordt door Petra Bouma en Lisanne Knol. Ze waren vol enthousiasme begonnen 
met een groepje van vier peuters, toen het virus roet in het eten gooide. Zodra de lockdown met de 
daarbij behorende beperkingen weer wordt opgeheven, gaan de dames weer starten met gym voor 
kinderen van 2-4 jaar. Dit vindt plaats op de dinsdagmiddag in de gymzaal. Meer sportieve peutertjes 
zijn van harte welkom. Opgeven kan bij Joyce Horneman. 



 

                    

 

 

 

                
 



Familie Krook 

Een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje van een zekere Mart Krook. Die vroeg of ik iets wist van de 
familie Krook, die vroeger in Zoutkamp had gewoond. Zijn overgrootvader was hier geboren en later 
was de familie verhuisd naar Friesland. Mijn antwoord was dat- toen ik jong was- hier een weduwe 
Krook woonde, onder aan het Molendijkje, naast de maalderij van mijn vader. Later is ze verhuisd 
naar een woninkje pal naast de oude Gereformeerde kerk. Bij navraag bleek dat deze overgrootvader 
een broer was van Marten Krook (1879-1939) en die was getrouwd met Geertje Achterhof (1879-
1960). Ze waren van origine turfschippers en zeilmakers, afkomstig van Schiermonnikoog. In die jaren 
laadde men in de zomer de tjalk vol met turf in Drenthe en in de winter werd deze turf dan in de 
dorpen waar men ’s winters lag, van de hand gedaan. In mijn jonge jaren lag er ook nog zo’n  tjalk 
aan het eind van het Hunsingokanaal, genaamd ‘Immanuel’ (God met ons). Die tjalk was van de oude 
Lukkien. 

Een paar opmerkingen over de overgrootvader van bovengenoemde Mart. Hij was hier in Zoutkamp 
sluisknecht op de grote sluis. In die tijd was een vaste baan erg belangrijk, want dan had je een vast 
inkomen en in de visserij moest je dit maar afwachten. Toen hij die baan kreeg, heeft hij een spreuk 
op een kannetje geschilderd: ‘’Vroeger voer ik op zee. Toen was ik met mijn lot tevree. Nu werk ik op 
de sluis en ben ’s avonds bij mijn vrouwtje thuis’’. (‘Achter de gebreien broek’ zei men ook wel.)  

En wat ook wel leuk is om te vermelden, is dat hij ‘onder protest’ was toegelaten tot de Afgescheiden 
Kerk. Op de sluis moest hij namelijk zo nu en dan ook op zondag werken (stromen) en dat viel niet 
goed bij de mannenbroeders destijds. Dat de baan als sluisknecht belangrijk was, bleek ook uit de 
brief van Henricus Heidema van 1944 aan Geert Frik, die toen gedwongen in Duitsland werkte. 
Daarin vermeldt Heidema dat Evert Bol op de sluis komt in plaats van R. Bolt ‘want die is ja dood’. 
Vaak waren het ook hele geslachten die op de sluis werkten. Zo herinner ik mij oude Bakker en later 
Menno, Bertus en Niek Bakker. 

Over de weduwe Krook die onder aan het molendijkje woonde, heb ik al eens iets geschreven. Er 
waren 2 dochters, Jantje ( 1910-1958) en Berendje (1908-1977). De een was getrouwd met Geert 
Corporaal en de ander met Cornelis Veninga. Beide waren binnenschippers. De kleinkinderen zijn 
allemaal bij de oude mevrouw Krook in de kost geweest om hier op Zoutkamp naar school te gaan. 
Corporaal had een gewoon binnenschip en dat heette ‘Alpha’. Later kochten ze een spits. Dat zijn 
schepen met weinig diepgang die op de Belgische en Franse kanalen uit de voeten kunnen. En dat 
schip noemden ze ‘Omega’. De namen zijn Bijbelse termen voor de eerste en de laatste. Geert 
Corporaal jr. heeft het schip later overgenomen. Zijn zuster Gré was getrouwd met Wieger Bolt. Het 
schip van Veninga heette ‘Soli Deo Gloria’ (God alleen zij de eer). Omstreeks 1953 ben ik toen nog 
eens 4 maand als knecht aan boord van dit laatste schip geweest. Ik werkte toen bij Hero en Hennie 
Zwart op de ZK 40 en aangezien de vangererij slecht was, kon ik er wel een poosje tussenuit. Zoon 
Cornelis jr. die samen met zijn vader en moeder op de Soli Deo Gloria voer, moest namelijk voor een 
soort herhalingscursus naar de wal en toen ben ik als 17-jarige ingevallen. Het was een hartstikke 
gezellige tijd en aangezien mevrouw Veninga haar gezondheid te wensen overliet, was 
bovengenoemde Gré Corporaal die 4 maanden ook aan boord. 

 Inspannend was het niet. Natuurlijk, het dek moest worden gezwabberd en het ruim aangeveegd, 
maar voor de rest stond je als stand-in naast Veninga op de brug. Moest de schipper naar het toilet 
of zo dan kon je het roer overnemen. Ik vond dat wel leuk, behalve een keer niet. Toen draaiden we 
vanaf de Rijn de IJssel op en zei de schipper tegen mij dat ik even moest overnemen, want hij voelde 
zich helemaal niet lekker en moest even gaan liggen. Het was in het voorjaar en de uiterwaarden 
stonden onder water. Je zag alleen de bakens op het eind van de strekdammen die onder water 
stonden. ‘Goed midden in de vaargeul blijven. Anders verdagen we op een strekdam’ kreeg ik als 
boodschap mee. Met een schip vol grint, stroomafwaarts, dender je echt als een trein voort. En je 
moet de regelateur ook nog wat open hebben staan, want anders kun je niet sturen! Ik zag aan 



stuurboord Zutphen en Deventer voorbij flitsen. Na ongeveer 20 minuten kwam de schipper weer 
boven en nam het roer weer van mij over. Ik was super blij, want je moet er toch niet aan denken dat 
je het schip op een strekdam laat lopen. En pas op; als de uiterwaarden onder water staan, is het een 
grote grijze watermassa.  

Bij een volgende trip ging alles goed op de IJssel, maar toen we op het IJsselmeer kwamen bleef 
plotseling de motor (70 pk Brons) staan. Vergeten de dag-tank te vullen! Snel naar beneden en 
pompen maar. Intussen was het schip echter dwars op de golven komen te liggen en begon het 
behoorlijk te slingeren. Ik hoorde al een paar keer rinkel-de-kinkel van dingen die in het achteronder 
op de vloer vielen. Vrij snel kregen we de motor weer aan de gang en konden we onze reis 
voortzetten.  

Via de Lemmer kwamen we dan op het van Starkenborgh-kanaal en als we dan in de sluis van 
Gaarkeuken voeren, hadden we een vast ritueel. Zodra we aanlagen wipte vrouw Veninga van boord 
in de scheepswinkel naast de sluis om inkopen te doen. ‘Kiek jonge (De schipper noemde me altijd 
jonge, nooit Hendrik, maar ja ik was ook nog maar 17 jaar) hier hest een gulden. Wip gauw naar de 
achterkant van de winkel en koop snel even een grote leverworst. Die hangen naast de kassa’.   

Zo gezegd, zo gedaan. Ik kwam met een grote worst weer aan boord. Vervolgens haalde ik een 
boterhambordje uit de kombuis, zette dat op het kompas en de schipper haalde vervolgens zijn 
zakmes tevoorschijn en legde dat ernaast. Een hele ceremonie. Zo nu en dan werd er een plakje 
afgesneden en stonden we op de brug te smikkelen. Je was dan in een poep en een scheet in 
Hoogkerk om te lossen bij Koole en Wildeboer.  

Mevrouw Veninga was minder blij met deze snoeperij , want haar man was aan de zware kant en een 
echte lekkerbek. Ik vond die worst echter heerlijk. Jaren later heeft het noodlot de familie Veninga 
getroffen. Cornelis jr. had het schip van zijn ouders overgenomen en later verkocht. Vervolgens heeft 
de familie een paar coasters gekocht. Toen een van die schepen eens in Harlingen lag wilde een van 
de knechten even in het ruim bij de lading kijken. Hij kwam echter niet weer boven, waarop de 
schipper op zijn beurt een kijkje nam. Ook die kwam niet weer boven, waarop de derde man groot 
alarm heeft geslagen. Het was echter al te laat. Er had gasvorming in de lading plaatsgevonden en 
dat bleek fataal voor de beide mannen. Een drama! In de loop der jaren zijn er zo heel wat 
ongelukken aan boord van schepen gebeurd.  

Zo lag de tjalk van de familie Zwart op 12 juli 1920 (nu dus 100 jaar geleden) in Leek om lading in te 
nemen voor Schiermonnikoog. De familie (5 kinderen) woonde ’s zomers in het achteronder op de 
tjalk, maar ’s winters in een huisje in de Visserstraat (waar Veiko Postma nu woont). Bij het laden 
kwam er plotseling een hevige onweersbui opzetten en de familie ging schuilen in de kombuis. De 
bliksem sloeg echter op het schip en moeder Martje, 34 jaar oud, werd dodelijk getroffen. Baby 
Martje, die ze op schoot had, bleef wonder boven wonder ongedeerd. Deze Martje is later getrouwd 
met timmerman Gerrit Knol uit Leens en was de schoonmoeder van Koos Stoutmeijer. Hendrik Zwart 
is dit drama nooit te boven gekomen en was de rest van zijn leven zwaarmoedig. De zonen Hero en 
David zijn aanvankelijk door gegaan met de tjalk, maar zijn later garnalenvissers geworden. Maar ik 
herinner me dat- toen ik in de jaren vijftig 2 jaar bij Hero en Hennie aan boord was- Hero altijd 
voorzichtig was met onweer. Als we ’s nachts aan boord kwamen en het weerlichtte, dan stuurde hij 
ons meestal in kooi en wachtte zelf in het stuurhok de bui af. Over blikseminslagen op vissersschepen 
heb ik trouwens nooit gehoord. Vroeger was men ook banger voor onweer. Kinderen werden van 
bed gehaald en dingen van waarde werden klaargelegd, zodat men snel het huis kon verlaten. Toen 
had men waarschijnlijk nog geen bliksemafleiders.  

Zoutkamp november 2020,  

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



Het Visserijmuseum Zoutkamp 

In ons mooie dorp aan de Reitdiepskade in de oude betonningsloods vind je sinds 1994 het 
Visserijmuseum. Zoals we allen weten, zijn Zoutkamp en de visserij van oudsher onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Het doel van het museum is dan ook om de historie van ons vissersdorp levend te houden. 

Het museum vertelt het verhaal van de Zoutkamper visserij in het heden en verleden. Bij binnenkomst 
ruik je de geur van vis, teer, zout en diesel en word je meegenomen in de wereld van de vissers. De foto’s 
van alle ZK schepen en hun eigenaren, de film over de afsluiting van de Lauwerszee, de gefilmde 
zeemansverhalen en de vele attributen die het raadsel van de zee weerspiegelen geven een mooie 
sfeertekening door de jaren heen. 

“ Een vissersdorp in oorlogstijd”, een extra expositie van het afgelopen jaar, trok veel bezoekers. Het 
komende jaar worden de “Vissersvrouwen van Zoutkamp” in het zonnetje gezet. 

Op de binnenplaats van het museum vind je Siegerlida’s Hoeske, een origineel herbouwd Zoutkamer 
vissershuisje. Binnen is te zien hoe er rond 1900 werd geleefd en gewoond. 

In de winkelruimte van het museum is een Toeristisch Informatie Punt ingericht. Hier vind je tips over 
fiets-, wandel-, en vaarroutes, mogelijkheden voor accommodatie en bezienswaardigheden in en rondom 
ons dorp. 

De museumschepen 

In de zomer varen de ZK 4 Albatros (die afgelopen jaar zijn 100ste verjaardag vierde) en de ZK 31 
Neptunus regelmatig uit. Toeristen kunnen genieten van een tocht op het Lauwersmeer, door het 
Reitdiepgebied of op de Waddenzee. 

Ook de dorpelingen kunnen natuurlijk een tocht met één van de boten maken. 

Zelf heb ik met mijn familie gevaren met de ZK 4 op het Lauwersmeer. We genoten van een licht briesje, 
de warmte van de zon, de rimpeling in het water en de weidse blik over het meer. Een zeer ervaren gids 
vertelde ons over het Nationaal Park Lauwersmeer, de afsluiting van de Lauwerszee en de geschiedenis 
van de garnalenvisserij. Onderweg kregen we en heerlijke lunch aangeboden. Kortom, een geweldige 
ervaring; ik raad het iedereen aan! 

WORDT VRIENDEN VAN HET VISSERIJMUSEUM ZOUTKAMP 

Het museum steunt op heel veel vrijwilligers. Ik ben daar één van en werk in het informatiepunt, tevens 
de toegang tot het museum. 

De meeste bezoekers van het museum zijn toeristen. Ze komen uit het hele land en ook van ver over de 
grenzen. 

We hopen dat veel Zoutkampers dit jaar ook een kijkje komen nemen in het Visserijmuseum. Misschien 
dat het kleine inkijkje dat ik geboden heb je aanmoedigt dat dit jaar eens te doen. Ook is er de 
mogelijkheid om rondgeleid te worden door een gids. 

We zijn vanaf april weer geopend, je bent van harte welkom. (zie voor meer informatie over het museum: 
visserijmuseumzoutkamp.com). 



En, zoals wel vaker met musea, is het financieel bepaald geen vetpot. Elke steun is daarom welkom. 
Misschien wil je ons ook steunen en vriend/vriendin van het museum worden? De kosten daarvan zijn 
€15,00 per jaar. Als je dit kunt missen en als je ook vindt dat het Visserijmuseum een waardevolle functie 
heeft voor Zoutkamp, mail of bel me dan om vriend of vriendin te worden. 

Namens het bestuur van Het Visserijmuseum Zoutkamp 

Mathie Goudkuil 

06 15585585  m.goudkuil@home.nl    

 

 

 

 

 

                                                

 



Voor alle inwoners van Zoutkamp, zowel jong als oud 

Berichtgeving van uitvaartvereniging De Laatste Eer Zoutkamp. 
 
In Zoutkamp bestaat sinds jaar en dag een uitvaartvereniging die is ontstaan door mensen uit het 
dorp zelf, een soort van ”noaberschap”, wat staat voor het omkijken naar elkaar. 
Dit moeten wij met elkaar in stand houden en hier zijn leden en /of vrijwilligers voor nodig. 
Leden zijn nodig om alles financieel rond te krijgen en vrijwilligers zijn nodig om de kosten zoveel 
mogelijk te drukken. 
 
Op het moment dat er een dierbare overlijdt, moet er veel gebeuren in korte tijd. 
Bijvoorbeeld: 
· Wie moet ik bellen overdag of ’s nachts; 
· Hoe zit het met het eventuele vervoer van de overledene; 
· Waar haal ik een kist vandaan; 
· Waar heb ik recht op; 
· Hoe wordt alles geregeld; 
· Wat wordt vergoed door de vereniging en wat door een eventuele overlijdensverzekering; 
· Vragen, vragen en nog eens vragen. 
 
Wat kunt u/jij verwachten van uw of jouw vereniging ; ja, u leest het goed: de vereniging is van ons 
allemaal (leden). 
Allereerst kunt u bij een overlijden aanspraak maken op onze uitvaartverzorger: 
Hanneke Boersema telefoonnummer 0594 506083 of 06 51286108 
 
Vanaf dat moment wordt alles door de uitvaartverzorger geregeld. Verder is er een pakket 
samengesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt; 
Wat houdt dit pakket in: 
· Het vervullen van de nodige formaliteiten 
· Voorganger en dragers 
· Vervoer per lijkauto van aula naar begraafplaats of crematorium 
· Toezicht op kerkhof 
· Gebruik zink en - baartoestel 
· Toezicht aula en controle overledene 
· Gebruik opbaarruimte en condoleanceruimte 
· Rondzeggen doormiddel van kaartjes rondbrengen 
· Klok luiden 
Dit pakket heeft op dit moment +/- een waarde van € 890,= 
 
Verder wordt van uw/jouw lidmaatschap, naast het pakket waar u/jij recht op hebt, het volgende 
geregeld: 
· Zorgen voor voldoende mensen om alles te kunnen regelen 
· Onderhoud gebouw, opbaarruimte en het netjes houden rondom gebouw 
· Verzekeringen 
· Bezoek van vergaderingen, bv van de uitvaart federatie Groningen (een overkoepelende  
  organisatie), gemeente, enz. 
· Boekhouding, secretariaat 
 
Bent u/jij 18 jaar of ouder, dan moet je zelf lid zijn van de vereniging (kinderen jonger dan 18 jaar zijn 
automatisch mede- lid van de ouder of verzorger). 
Ons ledenbestand loopt langzaam terug. Om onze vereniging zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
blijven en te behouden voor Zoutkamp, willen wij graag nieuwe leden verwelkomen. 
Het lidmaatschap kost € 18,50 per jaar. 



Bent u ouder dan 18 jaar en wilt u lid worden van de vereniging, dan betaalt u eenmalig 
instapkosten. Dit is afhankelijk van uw leeftijd. 
Hoe eerder u lid wordt, hoe goedkoper het is. 
 
U kunt zich opgeven via het secretariaat: dlezoutkamp@gmail.com 
of contact opnemen met een van de bestuursleden.  
Peter Postma (secretaris) 0595402809 of 0653127395 
Sjoukje Oortwijn (penningmeester) 0595402530 
Jan Berend Zijlstra (voorzitter) 0595402433 of 0623465580 
Nelleke Helbig (lid) 0615031989 

Indien u bent verhuisd of kinderen hebt gekregen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan 
het secretariaat, anders kunt u geen aanspraak maken op deze diensten!!! 

In de jaarvergadering, gehouden op 10 november 2021 is besloten voor de contributie- inning over te 
gaan naar automatische incasso. In het voorjaar van 2022 zullen we onze leden hiervoor benaderen. 
Tevens zullen we bij deze uitvraag de leden vragen de gegevens, zoals bij ons bekend, te controleren 
en eventuele wijzigingen aan ons door te geven. Mocht u op voorhand al wijzigingen willen 
doorgeven, dan kan dit op dlezoutkamp@gmail.com. 

 

                                                                                                                                      
 
 
Nieuws van het Ontmoetingspunt 
 
Helaas hebben we weinig te melden over eventuele activiteiten die wij hebben gehad vanuit het 
Ontmoetingspunt. 
Gelukkig hebben we met tussenpozen en vanzelfsprekend voldoende afstand kunnen koffiedrinken 
en ook hebben we een paar maanden de eettafel kunnen organiseren. Verder hebben we de 
mogelijkheid geboden voor het maken van herfst-kerststukjes, maar helaas moest de boel weer dicht 
en kon dit niet doorgaan. 
 
Voorlopig kunnen er dus even helemaal geen activiteiten worden georganiseerd, maar we hopen dat 
dit spoedig weer kan. Het is zo belangrijk om tijdens de koffie even heerlijk je verhaal kwijt te kunnen 
en van gedachten te wisselen over wat eenieder bezighoudt. 
Tevens doen wij hier een oproepje aan onze dorpsgenoten: het Ontmoetingspunt is er voor iedereen, 
(dus niet alleen voor de flatbewoners) en is ook zeker niet aan leeftijd gebonden. 
 
Als het weer wordt toegestaan, hebben we de volgende activiteiten: 
 
Koffiedrinken van maandag t/m donderdagmorgen: van 9.30 tot 11.00 uur. 
Elke laatste woensdag van de maand de gezamenlijke maaltijd, aanvang: 12.00 uur, tegen een kleine 
vergoeding. 
Elke eerste maandagmiddag van de maand is er kaarten maken, van 13.00 tot 16.00 uur 
Voor verdere info kun je altijd contact op nemen met Lies Visser, telefoon: 0595-401834. 
  
 Vriendelijke groet,  
 
 Bestuur van het Ontmoetingspunt.   
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                           Member of the PP Group 

 

 

www.heiploeg.com 



 

 

 

 

 



Nieuws van Dukdalf 

Fijn, onze dorpskrant De Schudzeef blijft!! 
 
Zo kunnen we u ook mooi op de hoogte houden van het wel en wee binnen onze toneelvereniging. 
Enerzijds is er veel gebeurd de afgelopen anderhalf jaar, anderzijds is het misschien ook weinig te 
noemen, het is maar net hoe je het bekijkt. 
 
In februari 2020 traden we voor het laatst driemaal op in eigen dorp met het stuk “Kontakt mit 
Kootje”. 
Het was weer fijn om de vele lachsalvo's te horen in de Kegeltuin. 
In maart speelden we nog uit, en wel in Leens waar we uitgenodigd waren door Dorpsbelangen 
Leens. 
Voor ons was het de eerste keer daar en dat is dan best wel spannend: hoe bevalt het podium, kun je 
het decor goed neerzetten en hoe is het publiek. 
En het is helemaal goed gekomen. Het podium was mooi ruim en we hebben ook nog nooit zoveel 
ruimte achter de coulissen gehad. We waanden ons bijna in Martiniplaza. 
Zaal Pro Rege was helemaal gevuld en ook daar hadden we de lachers op onze hand. 
Het was een fijne, ontspannen avond en we hopen dat we in de toekomst weer uitgenodigd worden. 
 
Alles kwam in een ander daglicht te staan toen Nederland nog geen week later in een lockdown 
terecht kwam in verband met de opmars van het Coronavirus. 
Vanaf die tijd zijn avonden als deze niet meer mogelijk geweest, wat zeer spijtig is. 
Ze lijken soms alleen nog maar een vage herinnering. 
De aanhoudende maatregelen zorgden ervoor dat we er in september 2020 voor kozen om niet met 
een nieuw stuk aan de slag te gaan, er waren te veel onzekerheden. 
Wel leefde nog het idee om dan misschien in de zomer van 2021 nog iets van een kleine 
openluchtvoorstelling te doen. 
Enthousiaste ideeën die helaas ook geen doorgang konden vinden. 
 
Toch zaten we als groep niet stil. 
In verband met de verkoop van de “Babbelaar” moesten we op zoek naar een nieuwe repetitieruimte 
en naar een opslagruimte van onze decorstukken, rekwisieten en kleding. 
Na een paar zaterdagen de Babbelaar doorploeteren en bouwcontainers vol stouwen is dat gelukt. 
Van wat we willen houden is een deel in opslag bij boer Rinkema in Lauwerzijl en een deel bij 
Smitfood in Leens. 
Het waren zaterdagen met veel sentiment: want wat kom je dan veel tegen. En overal zit wel een 
herinnering aan vast. 
Het was een soort van trip “down memory lane”. 
Ook keken we naar opties voor onze voorstellingen nadat “de Zeearend” ook te koop was 
aangeboden. 
 
Uiteindelijk is er gekozen voor de Oude Kerk als locatie voor onze repetities en de voorstellingen. 
Een hele andere sfeer, maar ook mogelijkheden om daar samen mooie avonden te beleven. 
Een grote uitdaging is daar het podium. Dat is er namelijk niet! 
Met financiële steun van het Heidema-Medendorp fonds hebben we inmiddels een flexibel podium 
kunnen aanschaffen. Daarmee is de Oude Kerk ook voor anderen wellicht beter en efficiënter te 
gebruiken, wat weer ten goede komt aan het gebruik daarvan en van de activiteiten in het dorp. 
Rest ons nog aan de slag te gaan met coulissen en decor. 
 
We hadden goede hoop en zijn eind september toch weer begonnen met repeteren. 



Maar helaas, een nieuwe lockdown zorgt er voor dat we dit eerst weer moesten stoppen. 
Erg spijtig, De vraag is, of we straks weer op kunnen starten of dat we realistisch gezien ook een 
streep door toneelseizoen 2021-2022 moeten halen. 
Gelukkig zijn we positief van aard en hebben we nog goede moed. 
Het valt ons zwaar om niet te repeteren en te spelen. 
Alhoewel het ook altijd veel drukte geeft, beleven we samen vooral veel plezier. En dát en het 
onderlinge contact wordt nu erg gemist. 
Maar……. 
 
We houden contact door elkaar te feliciteren met verjaardagen, door ongein in de groeps-app te 
gooien en door met Kerst al twee jaar een hilarische virtuele Bingo te organiseren. 
Zo proberen we samen te overleven. 
Een seizoen niet spelen betekent ook dat we een seizoen geen inkomsten hebben. 
Daarom zijn we de afgelopen maanden wel langs geweest met de donateurskaarten van 
Toneelvereniging Dukdalf. 
Zo kunt u ons ook nu blijven steunen, met de hoop op betere tijden waarin we elkaar weer in humor 
en vooral sámen kunnen ontmoeten. 
 
Voor nu hopen we dat we u genoeg geïnformeerd hebben over het wel en wee binnen Dukdalf. 
We wensen u een goede winter toe, waarin we hopelijk toch nog een toneelvoorstelling kunnen 
geven. 
Mocht dat niet lukken dan hopen we dat u binnen de beperkingen toch wat gezelligheid zult kunnen 
ervaren, maar bovenal gezond blijft. 
 
Hartelijke groet, 
Leden en spelers van Dukdalf 
 
 

                                                                                                                                      
 

 
Metamorfose voor Zilte Bries 
 
De bakkerij en lunchroom de Zilte Bries is sinds 5 januari tijdelijk gehuisvest in het tegenoverliggende 
pand, naast Ons Washoek. De eigenaressen Lisanne Knol en Marije van der Ploeg besloten de winkel 
annex lunchroom een metamorfose te geven. Er wordt een nieuwe vloer gelegd en de muren 
worden voorzien van een nieuw verfje. Op 7 februari  hopen de dames hun klanten weer te bedienen 
vanuit hun pand aan het Dorpsplein. 
 

Even lachen……  

Mama vraagt aan zoonlief, die nog peuter is, maar ook al een paar keer bij de kleuters heeft 
proefgedraaid: ”Ben jij nu een peuter of een kleuter?”  

“Een pleuter”, luidt het antwoord.  



 



Hoe zien “ingestroomde mensen”, of “import”, zoals wij het vaak zeggen, ons 
dorp? Hoe bevalt het hun hier, wat vinden ze de voor- en nadelen van het 
wonen op Zoutkamp? 
 
Chris Hageman vertelt. 
 
Ik vertel graag hoe het leven in Zoutkamp bevalt. 
 
Even kort voorstellen: 
Ik ben: Chris Hageman, geboren: 1947 te: Nederhorst den Berg. 
In 2008 zijn wij hier komen wonen. Onze laatste woonplaats was Landsmeer, een klein dorp net 
boven Amsterdam. 
Wij zijn vele jaren met onze caravan op vakantie geweest in het hele land. De laatste jaren waren we 
veel in het Noorden, Groningen, Friesland en Drenthe. We hebben in deze streek altijd fijne tijden 
beleefd. 
 
Voor wij Zoutkamp ontdekten, hebben we zeker 50 huizen bekeken en kwamen we tenslotte hier 
terecht. De allereerste ontmoeting met Zoutkamp was natuurlijk die vrolijke blik op de haven, dat 
geeft een mens al een warm gevoel. Het wonen in ons dorp (mag ik nu vast wel zeggen!!) is erg 
prettig. Alles wat wordt ondernomen in het dorp is altijd gezellig, daar geeft de haven natuurlijk ook 
wel aanleiding voor, het is daar altijd gezellig en mooi. Ik stemde heel graag in met deze woonplaats, 
want ik ontdekte dat hier een mannenkoor was!! 
 
Voor- en nadeel van het wonen hier: 
 
Voordelen:  
Het is een prachtig dorp. 
Vriendelijke mensen. 
De voorzieningen zoals, dokter, apotheek, winkels. 
Kerk, zingen in het mannenkoor. 
Prettige woonruimte en veel natuur en dieren. 
 
Nadelen: 
Ver van alle gemeentelijke dingen zoals, gemeentehuis, bibliotheek, ziekenhuis, bank, familie (is 
eigenlijk eigen keus!), verzorgingshuis. 
 
Zoals al eerder gezegd woon ik hier met veel plezier. 
 
 

 



Grunneger houkje 

Het leek ons leuk om ook een rubriek ‘Grunneger houkje’ in de Schudzeef te hebben. Hierin kunnen 
verhalen, gedichten, spreuken of weetjes in of over het Gronings worden geplaatst. Ingeborg Nienhuis 
toonde zich graag bereid om aan deze rubriek mee te werken en stuurde onderstaand artikeltje in.  

Uiteraard zijn we blij met haar bijdrage en wensen we u veel leesplezier. 

 

Hopmoa 

Hoewel het handen schudden en andere fysieke begroetingen onder druk van corona op hun retour 
lijken, groeten we elkaar nog steeds verbaal. Dat is misschien beter dan het gemakzuchtig bedachte 
elleboogtikken. Zodra iemand met geheven elleboog op je afkomt, is vreedzaamheid immers zelden 
de eerste associatie. De bewindslieden die het elleboogtikken krampachtig in praktijk brengen, ogen 
in hun smalle blauwe jasjes bovendien slecht geoutilleerd. 

In sommige talen is de groet om sociale interactie op gang te brengen vrij omslachtig. In een 
Groningse vertaling zou het neerkomen op iets als ‘moi meneer Hopmoa, aal goud mit meneer 
Hopmoa?’ Er zijn ook talen waarin men minimalistischer te werk gaat. ‘Moi’ is bij ons immers 
gangbaar als begroeting bij het komen, het gaan en zelfs als uitroep van bewondering (‘moi hé’ -> 
wat een baanrecord), afkeuring (‘ja moi’ -> dat ga ik echt niet doen) of verbazing (‘mojje’ -> moet een 
kaartje voor dat concert zoveel kosten?). Binnen de pedagogiek heten streken waarin men weinig 
woorden nodig heeft ‘taalarm’. Wellicht is ‘economisch’ een betere term. 

Wat ik mooi vind aan het Groningse groeten, behalve die multi-inzetbare moi, is dat de achternaam 
van degene die gegroet wordt een groet op zich kan zijn. Twee mensen passeren elkaar op de fiets, 
de één laat het stuur kort los om een hand op te steken, diegene knikt even en noemt de achternaam 
van de passant. Daarbij wordt de laatste lettergreep gerekt en meestal uitgesproken op een hogere 
noot. De ander spiegelt dit. ‘Hop-moaaaa.’ ‘Van Die-keeeen.’ 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat er een tamelijk strenge gendergrens geldt voor wie wel of niet 
groet met de achternaam. Alle genderfluïde discussies ten spijt is ruim 93% van de mensen die een 
ander begroet met ‘hoihoi’ bijvoorbeeld jonger dan 26,5 en vrouw. Het groeten met de achternaam 
lijkt voorbehouden aan volwassen mannen. Wanneer het eens anders gaat, valt het pas op. 

Ik praatte eens met een jongen van een jaar of tien, tijdens het verweiden van vee. Hij legde uit hoe 
zijn geiten aan hun bijzondere namen kwamen. Hij had ze allemaal genoemd naar personages uit zijn 
lievelingsserie. Tijdens het gesprek kwam er een veehouder aanrijden voor wie de jongen duidelijk 
ontzag had. De veehouder (50+, baggerlaarzen, groene overall vol modder– type poldercowboy), 
stapte uit zijn bestelwagen en groette de jongen. Daarop spuwde de jongen manhaftig op de grond, 
stak een hand op, knikte naar de man en zei, met plotseling aanzienlijk diepere stem: ‘Hop-moaaaa.’ 

Ingeborg Nienhuis 

 



Eppo Lukkien: Ondanks corona toch genieten van alles wat nog kan 
 

 
 
Zijn werk als sluiswachter gaat gewoon door, want de schepen stoppen niet met varen. Het werk van 
zijn vrouw gaat ook door, maar wel heel anders dan anders.  De zonen zitten deels thuis, de een is 
ICT’er, de andere kok bij ZK86. 
 
We hebben het over Eppo Lukkien, 63, actieve Zoutkamper, sluiswachter, eigenaar van het bedrijfje 
Varen en wadvissen met de ZK 9, man van Tonny en vader van Koen en Dirk. 
Eppo was altijd actief in het dorp en stond aan de wieg van de eerste Schudzeef, waar hij zijn talenten 
20 jaar voor inzette. Daarnaast zat hij in besturen van diverse verenigingen. Momenteel zit hij nog in 
het bestuur van de Oude Kerk.  
Door het corona-virus werden de activiteiten die in de Oude kerk gepland stonden, zoals een optreden 
van Wia Buze en een wijnproeverij afgeblazen. ‘Echt veel last hebben we niet van  de lockdown ’ aldus 
Eppo, maar je bent beperkt in je vrijheid,  je wilt wat doen en dan is het : ”O nee, dat kan niet.” 
 
Met Kerst gingen ze altijd gezellig met zijn  vieren uit eten. Deze Kerst lukte dat weer niet. “Maar 
gelukkig hebben we Dirk. Die heeft ons een heerlijke maaltijd voorgeschoteld”.  
  
Hij is blij dat hij gewoon kan werken. Ook Tonny, die twee middagen bij de C&A werkt, gaat weliswaar 
‘gewoon’ naar haar werk, maar beoefent dat niet op de  normale manier. Er komen alleen zo nu en 
dan klanten langs om bestelde kleding op te halen en dat is het dan. Ze mist het contact met de klanten 
enorm. 
Begin januari was Eppo jarig, maar een gezellig feest met een kamer vol mensen zat er ook nu niet in 
en dat vindt hij erg jammer. 
 
Eppo heeft meerdere banen gehad. Hij werkte onder andere als visser, bij Heiploeg, bij de Roussant 

en op de scheepswerf van Dries Bouma en momenteel dus als ambtenaar bij de provincie Groningen 

als sluiswachter, maar het water blijft trekken en dat geldt voor het hele gezin. In hun vrije tijd zijn ze 

dan ook regelmatig op het water te vinden met de ZK 9, onderweg met passagiers. 

In 2020 zijn ze voorzichtig begonnen om het wad weer op te gaan, met inachtneming van de 

anderhalve meter regel. De opbrengsten waren niet echt hoog. Afgelopen zomer startten ze in mei. 

Eerst was het rustig, maar in de zomervakantie kregen ze het druk. Er waren vooral veel Brabanders 

die hun vakantie hier doorbrachten. Eppo en Tonny hopen deze zomer weer veel te kunnen varen 

met hun ZK 9. Ze genieten allebei van hun bedrijfje en doen alles samen. Eppo gaat in februari een 

dag minder werken en hoopt dan met Tonny ook van andere dingen te gaan genieten. Zonder 

beperkingen. 
 



Al uw schoonheid op 1 adres 

 

HAIR 2 HAIR 

Kapsalon/zonnestudio 

hair2hair.planetzelf.nl 

0595 43 55 65 

Voetverzorging RITA 

06 51 97 97 02 

Schoonheidssalon IRIS M 

06 39 86 58 39 

 

Dorpsstraat 10 Zoutkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



Ondernemen in corona- tijd 
 
Voor de derde keer moeten we dicht. Je ziet het al enigszins aankomen, maar toch is het elke keer 
weer een stomp in je maag. 
Hoe gaan we deze keer doorkomen? ,Ja, maar je krijgt een financiële vergoeding van de staat,' zei 
iemand tegen mij. ,Niet klagen.'  
De eerste keer hebben we een vergoeding gekregen en geloof me, deze dekt de kosten verre van. De 
tweede en de derde keer kregen we niks. En je vaste lasten gaan wel door. Je buffer is door de eerste 
lockdown behoorlijk geslonken en je wilt er eigenlijk je eigen geld niet in stoppen. Maar je hebt geen 
keus.. 
 
De tweede lockdown heb ik online veel verkocht, elke vrijdag gingen Roxanne en ik door de hele 
gemeente heen om spullen te bezorgen. Mensen waardeerden dit enorm en vaak werd ons ook een 
doosje bonbons of iets dergelijks toegestopt. Ontzettend lief!! De tweede lockdown ben ik dankzij alle 
bestellingen gelukkig aardig goed doorgekomen. 
 
En toen kwam lockdown 3..  Wat moeten we nu doen? De buffer is inmiddels weg, maar de vaste lasten 
gaan gewoon door. Het kabinet belooft van alles voor de ondernemer, maar weer krijgen de kleine 
ondernemers niks.  
Na mijn hersenen flink te hebben gekraakt, bedachten we de loterijen. En wat een ongelofelijk succes! 
Iedereen deed massaal mee en wat waren de reacties leuk. Dank jullie wel daarvoor! 
 

 
 
Op 26 maart ga ik met de winkel stoppen. Het was geen makkelijke keuze, maar je kunt helaas niet op 
meerdere plekken tegelijk zijn. Het afgelopen jaar was ik zelf al bijna niet meer in de winkel. Zoals de 
meesten van jullie weten, geef ik ook zwemles. In Pieterburen hebben we onze zwemschool, in maart 
komt daar zoals het nu lijkt, nog een zwemschool in Groningen bij en het aankomende zomerseizoen 
zal ik ook de coördinatie in Electra gaan doen. Dus is het tijd om knopen door te hakken. In Lia Dijk heb 
ik een fijne opvolgster gevonden en ik heb er alle vertrouwen in dat zij de winkel met veel succes zal 
runnen. 
 

Op 26 maart heb ik mijn afscheidsfeestje, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd 🙂  
Hierover volgt te zijner tijd meer informatie. 
 
En nog even over de corona: kop d'r veur en laat je niet gek maken!!! 
 
Lianne Bolt 



Gemeentenieuws 

 Afghaanse vluchtelingen - Onderwijs voor leerplichtige kinderen 

De Afghaanse vluchtelingen zijn terug in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in de Marnewaard in 
Zoutkamp. Onder deze vluchtelingen zijn leerplichtige kinderen. Vanaf 10 januari 2022 kunnen deze 
kinderen voor onderwijs terecht in de oude basisschool Koning Willem-Alexander in Uithuizen. De 
oude basisschool wordt nu nog gebruikt door Werkplein Ability en particuliere huurders. Zij 
vertrekken half december uit het gebouw. Daarna wordt het gebouw klaargemaakt voor onderwijs. 
Op dit moment verblijven ongeveer 120 kinderen in Marnewaard, in de basisschool- en middelbare 
schoolleeftijd. Schoolbestuur Lauwers en Eems uit Warffum verzorgt het basisonderwijs, vanaf 10 
januari in Uithuizen. Schoolbestuur O2G2 (ISK) uit Groningen verzorgt het voortgezet onderwijs. Dat 
gebeurt vanaf 3 december 2021, op een tijdelijke plek. Vanaf 10 januari 2022 gaan ook deze kinderen 
naar de school in Uithuizen. Alle kinderen worden met de bus vanuit Zoutkamp naar school gebracht 
en weer opgehaald. De Afghaanse vluchtelingen blijven naar verwachting tot 1 mei 2022 in de  
Marnewaard.  

 Verleende vergunningen: 
Zoutkamp • Het bouwen van een loods, hal 1 en 2 (eerste fase) Reitdiepskade (naast nr. 21 G) (13-

12-2021) 

 

                                                                                                                                      
 

Bericht van Brandweer Zoutkamp 

Beste lezers van de Schudzeef, mooi dat er door een groepje personen de handschoen is opgepakt 
om de Schudzeef weer het levenslicht te laten zien. Graag maken we als brandweer van Zoutkamp 
van de gelegenheid gebruik de redactie en alle personen eromheen veel plezier en succes te wensen. 
Traditioneel zullen we in de eerste uitgave van het jaar een stukje schrijven over het wel en wee van 
de brandweer van Zoutkamp. 

Het grote C woord zullen we niet noemen. We zijn allen hiermee geconfronteerd en eenieder, ook de 
brandweer Zoutkamp, heeft het leven aangepast. Gelukkig hebben we de post beschikbaar kunnen 
houden en is het gelukt, in aangepaste vorm, de geoefendheid op peil te houden. Het voordeel van 
het thuiswerken heeft zelfs geresulteerd in een grotere beschikbaarheid van mensen overdag. 

Zoals in eenieders leven, is er het afgelopen 2 jaar het nodige gebeurd binnen de Post Zoutkamp. 
Frank Lingbeek heeft zijn opleiding afgerond en is beschikbaar als manschap. Stefan Valkema heeft 
de opleiding brandweerchauffeur begin 2020 succesvol afgerond en Koen Loonstra zal zijn opleiding 
tot brandweerchauffeur naar verwachting dit voorjaar afronden. Beide zijn dan bevoegd om op onze 
tankautospuit) 1431 onder Prio 1 omstandigheden (toeters en bellen) te rijden. Peter Bankeman en 
Klaas Koster zijn opgeleid tot OVRT zwemmer en de laatst genoemde is samen met Peter Postma 
opgeleid tot Brandweerchauffeur klein. Dat betekent, dat beide heren met `Toeters en Bellen´ 
mogen rijden op de OVRT auto, de 1411. 

We hebben helaas ook afscheid genomen van een 2-tal personen. Jos Hoeksema is per 31-12-2020 
gestopt, net als Dirk Werkman die afgelopen december de overstap heeft gemaakt naar de post 
Marum. We zullen op een later moment nog feestelijk afscheid van hen nemen. Begin november 
hebben we Dirk al het “laatste“ rondje met de post Zoutkamp op het realistisch oefencentrum in 
Wijster laten lopen, waarna we hem na een kleine tussenstop hebben afgeleverd in zijn nieuwe 
woning in Marum. 

 

 



De leeg gevallen plekken zijn gelukkig ook weer gevuld. In het laatste kwartaal van 2020 zijn we een 
wervingscampagne gestart, u heeft vast het spandoek aan de Wilhelminastraat zien staan. Dit heeft 3 
nieuwe aspiranten opgeleverd. Karen Honsbeek, in het dagelijks leven werkzaam in de thuiszorg, 
Gert Jan de Vries werkt als machinist voor Jan de Nul in de bagger in een cyclus van 6 week op en 6 
week af en Gaele Postma, vakman operator in de 5 ploegendienst bij Philips in Drachten. Allen zijn 
net voor de zomer van 2021 aan hun opleiding tot manschap begonnen en zullen de module brand 
binnenkort afronden. Ze stappen nu al bij een uitruk op als extra manschap en zullen, als ze de 
volledige opleiding hebben afgerond, na de zomer van 2022 volledig inzetbaar zijn. Hiermee is de 
ploeg gelukkig weer op de volle sterkte van 18 personen. 

Het jaar 2021 was een jaar met veel uitrukken We zijn volgens mij voor het eerst geëindigd boven de 
60 uitrukken in 1 jaar. Hier zat van alles bij: een eenvoudig gaslek langs de openbare weg, een koe in 
een mestput, liftopsluiting, ondersteuning bij waterongevallen door ons Oppervlakte Reddings Team 
(OVRT) en uiteraard diverse branden in schoorstenen, woningen en bedrijfsgebouwen. Een 
bijzondere uitruk was er ook. De post Zoutkamp is al ruim 30 jaar inzetbaar als meetploeg, de ‘WVD’ 
ploeg. Deze is op 20 mei 2021 voor de eerste keer gealarmeerd om metingen te verrichten bij een 
zeer grote brand in Noordbergum. 

Tot slot nog een andere wijziging en dat betreft de ploegchef. De ploegchef is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken op de post en fungeert als aanspreekpunt. Peter Postma heeft de 
functie van ploegchef per 1 januari 2021 overgedragen aan Jan Landman. Mocht u iets willen weten 
of vragen aan de brandweer van Zoutkamp, dan is Jan vanaf nu de man. 

Mede namens de blusgroep Zoutkamp, met hartelijke groet, 

Jan Landman,  

Ploegchef Brandweer Zoutkamp   

jan.landman@vrgroningen.nl  

 

 

Restaurant IJssalon de Boeter    

Tel. 0595 438992 / deboeter@gmail.com 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 



Visserijmuseum Zoutkamp 

De expositie van 2022 in het Visserijmuseum Zoutkamp heeft als thema  “vrouwen en visserij”.  

Aan bod komt de rol van de vrouw binnen het vissersgezin, bij de vis/garnalenverwerking en/of 

deelname aan de daadwerkelijke visvangst. Alles  in de ruimste zin van het woord.                                                                                                                    

Hiervoor zoeken wij foto’s waarop uzelf, uw moeder, zuster , tante , oma of buurvrouw  afgebeeld 

staat bezig met bijbehorende bezigheden. U kunt denken aan garnalen pellen, visdrogen, werken  bij 

Heiploeg (vroeger en nu), bezigheden in huis voor en met het gezin.  

Misschien heeft u ook nog brieven , ansichtkaarten of souvenirs van uw man/geliefde/vader/opa 

toen hij overzee was/is?                                                                                                                                                         

Graag zouden wij deze items/foto’s  voor de tentoonstelling willen gebruiken. Alles wordt zorgvuldig 

geregistreerd en na afloop krijgt u uw spulletjes zo spoedig mogelijk retour. 

Ook jongere generaties komen aan bod dus niet alleen de leefwereld van “vroeger”. 

Mocht u in bezit zijn van dergelijke schatten en ze in bruikleen willen afstaan dan kunt u contact 

opnemen met  Astrid Postma -telefoonnummer: 06 22077920. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking ! 

De expositiecommissie Visserijmuseum Zoutkamp. 

 

      

 

                                                                                                                                      
 
Even lachen…… 

Na een geslaagd dagje uit met opa en oma, dat werd besloten met een bezoek aan 
een open dag op een boerderij, zit kleinzoon bij opa op schoot. Hij kijkt eens goed naar opa, 
pakt hem bij de hals en zegt: ”Opa, koeien, óude koeien, hebben dat ook, zo’n vel dat zo 
hangt.”  



                      

                                                                                            

         

 

 



Interview met Frank Zijlstra ( Café en partycentrum De Kegel ) 

Frank is geboren op 10 februari 1992 

in Groningen. Zijn eerste jaren 

groeide hij op in Houwerzijl. Toen hij 

vier jaar oud was, verhuisde het gezin 

naar Zoutkamp waar zijn ouders nog 

altijd wonen, aan de Churchillweg. 

Nadat hij zijn lagere school had 

doorlopen, ging hij naar het A.O.C. 

Terra in Winsum. Hij had toen al de 

droom om de horeca in te gaan; zijn 

favoriete bezigheid was vroeger al 

‘kroegje spelen’. 

 

Na de middelbare school ging hij naar het MBO logistiek, maar de opleiding liep na twee jaar af en 

toen wist hij eigenlijk niet wat hij verder wilde doen. Hij werd aangenomen bij Heiploeg en heeft daar 

uiteindelijk 10 jaar gewerkt. Vervolgens is hij in de bouw aan het werk gegaan. Na daar vier maanden 

te hebben gewerkt, raakte hij in gesprek met Jan Arkema (zoon van Gerrit) die hem meldde, dat zijn 

vader en Betty gingen stoppen met de Kegelbaan en Frank vroeg of dat niets voor hem was. Dat idee 

stond hem wel aan en dus ging hij ging hierover met Gerrit en Betty in gesprek. Na dit gesprek werd 

hij enthousiast, wel beseffende dat er heel veel op hem af ging komen. Hij hakte de knoop door.  

Wat voor hem de doorslag gaf, was dat er in het dorp bijna niets te doen is. Zowel voor de jeugd als 

voor  het oudere publiek is er geen gelegenheid om ergens een drankje te gaan doen. En met de hulp 

van Gerrit en zijn vrienden stond hij er niet alleen voor. Nadat alles was geregeld, onderwierp hij de 

Kegelbaan aan een grote metamorfose. De muren werden opnieuw bekleed, alles werd fris geverfd 

en er werd een nieuwe vloer gelegd. Beretrots is hij op wat het geworden is: een gezellig café en een 

mooie zaal voor feesten en partijen. Wel is het voor hem een teleurstelling dat er in deze moeilijke 

coronatijd  weinig georganiseerd kan worden. 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd er echter een piratenzender-marathon van vier dagen 

georganiseerd. Ook Gerrit heeft nog muziek gedraaid in CAFE DE KEGEL. In de jaren 70 was hij als 

etherpiraat bekent onder de naam Billeke de Beer. Veel mensen zaten hierbij aan de radio 

gekluisterd en hebben genoten. De piraten-marathon was een groot succes, mede dankzij de hulp 

van zijn tweelingzus Lisanne die de bakkerswinkel in het dorp runt en al de nodige ervaring heeft met 

het ondernemerschap. Het is heel uniek dat broer en zus tegenover elkaar hun zaak exploiteren. 

Zo hebben ook de verenigingen hun weg gevonden naar De Kegel: iedere twee weken repeteert het 

smartlappenkoor in de kegeltuin en de dartclub “The Bounchers” traint iedere week in clubverband 

en houdt er wedstrijden. In de toekomst zullen er weer feesten en partijen worden georganiseerd en 

wordt de bingo nieuw leven in geblazen, dit tot groot genoegen van vele mensen. 

  

Het is de wens van Frank dat ieder zich  welkom 

blijft voelen in de Kegel. Dat is voor hem het 

belangrijkste. 

 

 



Wie doet mee met een Jeugdbrandweergroep Zoutkamp/Het Hogeland? 

Brandweerkorpsen in grote steden hebben al jarenlang de traditie om jongeren te laten kennismaken 
met het werk van de Brandweer en om degene die dat willen te trainen tot junior-Brandweerman. 
Met het volgen van deze meerjarige training kun je dan op je 18e de overstap maken als vrijwilliger 
en in sommige gevallen zelfs als Brandweer-professional. 

In de provincie Groningen zijn intussen vier Jeugd-Brandweergroepen. Wij, de begeleiders van de 
Leer & WerkPlaats hebben een programma opgesteld samen met de Veiligheidsregio- Brandweer 
Groningen/Het Hogeland en met inzet van vrijwilligers en Brandweerinstructeurs. Een programma 
waarmee we  jongeren uit Zoutkamp en andere dorpen van het Hogeland in de leeftijd van 12 – 18 
jaar de gelegenheid bieden om kennis te maken met de verschillende aspecten van het 
Brandweerwerk. Hiermee kunnen ze  zich trainen en voorbereiden om  tenslotte als alles lukt om als 
Vrijwilliger Brandweer aan de slag te kunnen, zoals we dat in veel dorpen kennen. De vraag is nu wie 
in de leeftijd van 12-18 jaar vanuit Zoutkamp e.o.  mee wil doen om  maandelijks een middag te 
trainen, met regelmatig onderlinge wedstrijden. 

Nadere informatie is te krijgen via: Leer & WerkPlaats via: g.karstens@workautcomes.info 

                                                                                                                                      

        

 



Oud Nieuws 
 

                          
 
 
 

                                                                                                                                      
 
 
De geschiedenis herhaalt zich… 
 
De laatste maanden worden we via de media regelmatig geconfronteerd met het feit dat er woningnood 
is. Veel mensen zoeken een huis, maar er zijn weinig tot geen woningen te koop of te huur. 
 
Dit probleem is echter niet alleen van deze tijd, in de vorige eeuw speelde het ook al, getuige bijgaand 
artikel uit 1949. 
 
 In Zoutkamp was dit een nogal dringend probleem, gezien het bericht van de gemeente Ulrum. 
  
Buschauffeur Rozema kwam met zijn vrouw en twee dochters uit Pieterzijl naar Zoutkamp. Vanwege de 
woningnood woonde het gezin tijdelijk bij meester Boven. Daar werd hun derde kind Henk in 1949 
geboren. Later namen ze hun intrek in de Daal-woningen aan de SH Woldringhstraat. Daar werd hun 
vierde kind, Gerry, geboren. Opa Rozema heeft daar ook nog enkele jaren bij hen ingewoond. 
 
Herkent u deze verhalen? Heeft u of heeft iemand die u kent ook met deze problematiek te maken 
gehad? Deel uw verhaal en laat het ons weten, dan komt uw verhaal in de volgende Schudzeef.  
 
  



 







 

 



Telefoonnummers 
 

• Huisarts Plus Apotheek Zoutkamp: 0595-401300: bij spoed: 0595-401444 

• Algemeen alarmnummer (ambulance, politie, brandweer) in noodsituaties: 1-1-2 

• Alarmnummers dierenleed: 1-1-4  
Niet urgente meldingen: 

• Politie: 0900-8844 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Brandweer: 0900-0904 (24 uur p.d. bereikbaar) of 050- 312 3040 

• Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 
• Zelfmoordpreventie: 0800- 0113 (24 uur p.d. bereikbaar) 

• Dierenambulance Noord-Groningen: 06-2224 4055 

Gemeentehuizen 
Als u iets in het gemeentehuis moet regelen dan kunt u bij de gemeentehuizen in Uithuizen 
en Winsum online of telefonisch een afspraak maken. Sommige zaken kunt u online 
aanvragen, zoals uittreksels of verklaringen. 
Gemeente Het Hogeland: Telefoonnr. 088-345 8888; Whatsapp 06-1145 0530  (maandag 
t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) 
Openingstijden gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat W 70 

• maandag, dinsdag en donderdag  8:30-16:30 uur 

• woensdag     8:30-16:30 uur en van 17:30-20:00 uur 

• vrijdag     8:30-12:30 uur 
Openingstijden gemeentehuis Uithuizen, Hoofdstraat-West 1 

• maandag en dinsdag: 8.30-16.30 uur 
Afvalkalender gft en restafval Zoutkamp  
 

Januari 2022 
Maandag 3 gft-afval 

Maandag 10 restafval 

Maandag 17 gft-afval 

Maandag 24 restafval 

Maandag 31 gft-afval 

 

Februari 2022 

Maandag 7 restafval 

Maandag 14 gft-afval 

Maandag 21 restafval 

Maandag 28 gft-afval 

 

De volledige afvalkalender staat op de website van gemeente Het Hogeland  

www.hethogeland.nl › afval › afvalkalender 
Milieustraten 
Hier kunt u onder andere grofvuil en snoeihout naartoe brengen. Dat mag 4x per jaar 
gratis. Per keer mag u maximaal een volle kofferbak of een volle kleine aanhanger brengen. 
Heeft u meer grofvuil? Of komt u vaker dan 4x per jaar? Dan moet u betalen. Hoeveel dat 
kost per afvalsoort vindt u op de website van de gemeente Het Hogeland. 
Usquert, Westerhornseweg 22 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Usquert. 
Groningen, Duinkerkenstraat 99 
Kijk voor de openingstijden op de website van de milieustraat Groningen 
KCA-brengpunten  
Adressen en openingstijden: 

• Bedum, Industrieweg 15: elke 2e vrijdag van de maand van 13.00-15.30 uur  

• Winsum, Schouwerzijlsterweg 8a: elke 3e vrijdag van de maand van 13.00-15.30 uur  
• Leens, R. Ritzemastraat 9f: elke 4e vrijdag van de maand van 13.00-15.30 uur   


